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 Denne installationsvejledning er udarbejdet i overensstemmelse med den seneste teknologi,

 og tjener som generel retningslinje for opførelse og drift af skorstensaftræk fra Milton.

 Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte vores tekniske afdeling.

Milton A/S

FORORD
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GENERELLE OPLYSNINGER

HENVISNINGER

Klassificering af skorstenens aftræk kan findes i overens-

stemmelseserklæringen. Man skal være opmærksom på 

følgende specifikationer:

 EN14471 T120 H1 O W 2 O20 I D L

 EN14471 T120 H1 O W 2 O00 I D L1

 EN14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0

 EN14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0

Dette betyder følgende:

EN14471:

Certificeret Europæisk standard.

T120:

Skorsten kan tilsluttes anlæg, hvor røgtemperaturen når 

et maksimum på 120° C.

H1:

Det maksimalt tilladte tryk i skorstenen må ikke overstige 

5000 Pa.

O:

Skorstenen er ikke sod-resistent.

W:

Skorstenen kan anvendes til drift under både våde og 

tørre forhold.

2:

Anlæg der kører på olie eller gas kan tilsluttes.

O20 og O00

Værdien bag O angiver afstanden til brændbart materiale 

i mm. Det betyder at for O20, skal den mindste afstand  

være 20 mm.

I eller E:

Angiver stedet for installationen. I betyder: Må kun anven-

des i bygninger. E kan kun anvendes uden for bygninger 

(E omfatter I).

D:

Specifikationer for brandfare i henhold til EN13501.

L eller L1 eller L0:

L  Skorsten uden beklædning (eller ekstern rør).

L1 Skorsten med brændbar beklædning (f.eks. ydre plast   

  rør).

L0 Skorsten med ikke-brændbar beklædning (f.eks. ydre  

  rør af metal).

Ved installation og drift af skorstenen skal følgende gyl-

dige standarder og forskrifter blandt andre, overholdes 

og følges:

•	 Regler	for	tilsyn	med	byggeri
•	 Vedtægtsmæssige	bestemmelser
•	 Arbejde	må	kun	udføres	af	en	autoriseret	specialist.
•	 Overholdelse	af	de	respektive	landespecifikke	regler.
•	 En	tydelig	mærkning	af	systemet	efter	afslutningen	af			 
 installationen.

 Følgende standarder skal fortsat anvendes:

•	 EN13384	del	1	til	3	(Beregningsprocedurer	for	varme	og	 
 væske).

•	 EN14471	 (skorstene	 til	 indvendige	 plastforinger,	 krav	 
 og prøvningsmetoder).

Alle komponenter af skorstenen er produceret og bygget 

i overensstemmelse med de gældende standarder, fore-

skrifter og sikkerhedsregler. Ved forkert montering eller 

håndtering kan der opstå risko for brugerens helbred eller 

på ejendom.

Skorstenen må kun installeres og bruges:

•	 Til	den	angivne	anvendelse.
•	 I	teknisk	perfekt	stand.
•	 Under	 hensyntagen	 til	 alle	 referencer	 i	 montage-	 og 

 betjeningsvejledning.

•	 I	overensstemmelse	med	inspektionsregler.
•	 Med	 behørig	 hensyntagen	 til	 aktuelle	 og	 relevante	 
 standarder og forskrifter. 

Fejl og mangler på skorstenen skal fjernes straks.

Ved montering af skorsten henvises til gyldige industrielle 

sikkerhedsregulativer. Disse skal altid overholdes kompro-

miløst, når der arbejdes på tage og facader.

RETNINGSLINIER
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GARANTI OG ANSVAR

Garanti og erstatningskrav for personlige og materielle 

skader er udelukket, hvis de skyldes en eller flere af føl-

gende årsager:

•	 Hvis	brug	af	skorstenen	ikke	er	i	overensstemmelse	med	 
 reglerne.

•	 Forkert	montage	og	eller	idriftsættelse.
•	 Defekt	drift	eller	vedligeholdelse.
•	 Manglende	overholdelse	af	monterings-	og	betjenings- 
 vejledningen.

•	 Ikke-godkendte	 strukturelle	 ændringer	 på	 apparatet	 
 eller på de enkelte komponenter.

•	 Installation	af	komponenter	som	ikke	er	en	del	af	skor- 
 stenen.

•	 Forkerte	reparationer.
•	 Force	majeure.
•	 Efterfølgende	 skader	 opstået	 ved	 yderligere	 brug	 af	 
 skorstenen på trods af kendte fejl.

•	 Drift	af	skorstenen	med	uegnede	pejse.
•	 Forsætlig	skade.

INSTRUKTIONER

Ved montering af skorstene skal følgende punkter over-

holdes:

•	 Korrekt	pasform	af	pakningerne.
•	 Komplet	 brug	 af	 indsættelsesdybde	 af	 		rør	 og	 form- 
 dele.

•	 Montering	 skal	 udføres	 med	 en	 hældning	 på	 mindst	 
 3° (5,6 cm/m), således at kondensvandet kan flyde væk i  

 overensstemmelse med reglerne.

•	 Konverteringer	 eller	 ændringer	 af	 systemets	 kompo- 
 nenter er ikke tilladt uden godkendelse fra Milton A/S.

•	 Efter	montering	skal			skorstenen	forsegles.
•	 Tilladt	bøjning	af	fleksibelt	røgrør er maks. 45°.

TRANSPORT

Ved transport af komponenter, eller helt eller delvist sam-

lede skorstene, skal følgende punkter overholdes:

•	 Alle	 anvisninger	 som	 allerede	 er	 angivet	 på	 emballa- 
 gen.

•	 Transport	i	originalemballage	og	i	et	tørt	og	rent	miljø.
•	 I	princippet	skal	det	sikres,	at	der	under	transporten	ikke	 
 opstår skader på komponenter således, at deres anven- 

 delse og funktionel sikkerhed bevares.

•	 Under	 transport	 af	 komponenter,	 som	kunne	have	en	 
 temperatur på under 0° C, skal disse være varmet op før   

 samlingen påbegyndes. 

Ved opbevaring af komponenter, helt eller delvist sam-

lede skorstene, skal følgende punkter overholdes:

•	 Opbevaring	kun	i	et	tørt	og	rent	miljø.
•	 Komponenter	 skal	 være	 beskyttet	 mod	 solstråling.	 
	 Opbevaring	er	kun	tilladt	i	et	ikke	UV-ladet	miljø.
•	 Opbevaring	af	komponenterne	i	originalemballage.
•	 Alle	retningslinjer	der	er	angivet	på	emballagen	gælder	 
 for opbevaring af komponenter.

FORARBEJDNING

Når du arbejder med komponenter eller samlede skor-

stene, skal følgende punkter overholdes:

•	 Retningslinjer	vedlagt	komponenter	skal	overholdes.

•	 Standardværktøj	 til	 montering	 af	 anlæg	med	 gas-	 og 

 vandinstallation er normalt tilstrækkelige.

•	 Undgå	at	arbejde	med	komponenter	som	kan	have	en	 
 temperatur på under 0° C.
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KONTROL

PLACERING

Forberedelse og planlægning

Inden du begynder at samle en skorsten, skal følgende 

punkter være forberedt og planlagt:

•	 Den	korrekte	nominelle	bredde	af	skorstenen	skal	være	 
 valgt i henhold til beregningsmetoden og i overens- 

 stemmelse med EN13384 (afsnit 1 til 3) for opvarmning  

 af anlæg.

•	 Korrekt	klassificering	af	skorsten	til	anlæg.
•	 Sammenlign	 med	 eksisterende	 fakta	 i	 forbindelse	 
 med renovering.

•	 Tjek	standarder	og	lovgivningskrav.
•	 Samling	af	alle	nødvendige	komponenter.
•	 Kontrol	og	nødvendig	tjek	og	kontrol	af	komponenter.
•	 Læs	og	vær	opmærksom	på	retningslinjer	og	reference 

 ark inden montering påbegyndes.

 Inspektion under montage

Under		samling	af	skorsten	skal	følgende	punkter	overhol-
des:

•	 Overhold	retningslinjer	som	beskrevet.
•	 Kun	rørlængder	kan	forkortes.	Ingen	dele.	En	forkortet	 
 side af et rør skal fremstilles igen, som den oprindelige  

 leverede længde. Dette skal omfatte et lige snit og en  

 facet, samt gengivelse af korrosionsbeskyttelse i til 

 fælde af koncentriske komponenter.

•	 Tjek	alle	komponenter	der	skal	samles	for	skader	under	 
 transport.

•	 Tjek	at	alle	komponenter	der	skal	samles,	er	komplette	 
 (f.eks forseglinger).

•	 Brug	 ikke	 komponenter	 der	 allerede	 er	 beskadigede		 
 eller ukomplette.

Inspektion efter samling

Efter montering af skorsten skal følgende punkter note-

res:

•	 Foretag	en	forsegling	af	hele	røggaskanalen.
•	 Hvis	resultatet	er	negativt,	 ret	op	på	resultaterne	med	 
 det samme, og udfør endnu en test.

•	 Hvis	resultatet	er	positivt,	skal	fabrikationsskiltet	udfyl- 
 des og fastsættes på et synligt sted på skorstenen.

•	 Skorstenen	er	taget	i	brug	sammen	med	anlægget.
•	 Regelmæssig	 rengøring	og	 vedligeholdelse	 i	 overens- 
 stemmelse med gældende landespecifikke regler.

Udledning	 fra	 skorstenen	 såsom	 f.eks.	måling	 eller	 revi-
sion åbninger skal i princippet være indrettet således, at 

de står opad. Dette forhindrer ophobning af kondensat.

Kondensatudtag er en undtagelse fra denne regel. På 

grund af deres funktion, er disse samlet med gennem-

strømmen pegende nedad.
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FRITSTÅENDE KOMPONENTER

BESLAG

Alle understøttelser såsom f.eks. vægbeslag på den eks-

terne facade eller afstandsklodser i en skakt, skal monte-

res i en maksimal længde på 2 m.

Hvor der er en bøjning, kan yderligere afstandsklodser 

eller vægbeslag placeres før og efter bøjning, afhængig 

af omstændighederne.

≤ 
2

m
 

≤ 
2

m
 

Komponenter der er samlet fritstående opad med en 

længde på mere end 1,5 m (f.eks. taggennemføring), skal, 

yderligere fastgøres til bygningen med beslag, afhængig 

af forventet mængde af vind og sne.
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FABRIKATIONSSKILT

Fabrikationsskiltet vist ovenfor er vedlagt skorstenen. 

Klassificering med EN kan variere afhængig af valgte skor-

sten. I princippet skal følgende punkter dog udfyldes af 

installatøren:

•	 Markér	med	kryds	den	type	skorsten,	der	er	installeret.
•	 Nominel	diameter	af	den	valgte	skorsten.
•	 Installationsdato	af	skorsten.
•	 Installatør	 af	 skorstenen	med	 fulde	 navn	 (læseligt	 og	 
 med underskrift).
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SAMLINGER

Hældning

Rørene og de samlede dele skal have i en vinkel på 3° 

hældning til varmeanlæg, således at kondensvandet kan 

flyde væk i overensstemmelse med reglerne. Omregnet 

vil det give en vinkel med en højdeforskel på 5,6 cm pr. 

meter i røggaskanalen.

Smøremiddel

Pakningerne og rørdele skal udelukkende smøres med 

CENTROCERIN© smøremiddel før montering.

1m

5
,6

cm

3
°

strømretning

Strømretning

De muffer med kontakt til røg skal altid være i retning af 

skorstenen.

Værktøj

Standardværktøj der anvendes til gas- og vandinstallatio-

ner er normalt tilstrækkeligt til samling af skorstene.

Bemærk dog at ved skorstene af rustfrit stål må kun værk-

tøj til brug for rustfrit stål anvendes.  Ellers kan korrosion 

ikke udelukkes.

Desuden kan følgende hjælpemidler/værktøjer være 

nødvendige:

•	 Sikkerhedsudstyr	til	tagarbejde.
•	 Reb	 (mindst	 3	m	 længere	 end	 den	 faktiske	 skorstens		 
 længde).
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TILSLUTNING

Hvis der bliver produceret kondensat, når skorstenen er i 

drift, og dette kondensat formodes udledt i det offentlige 

vandsystem, skal de lokale regler være helt overholdt.

En neutraliseringsenhed kan være påkrævet eller befalet.

Afløbet for kondensvandet kan foretages via:

•	 Kaminer	og/eller
•	 Separat	kondensatudgang	fra	skorstenen.

Hvis driften af skorstenen er i overtryk som planlagt, skal 

afløbet ske via en vandlås. Denne vandlås skal lave et 

modtryk, som er større end driftstrykket af skorstenen.

Forseglet vandhøjde (H) af komponenten er afgørende 

for dette. 

Alle efterfølgende afløb skal have en afstandsdiameter på 

mindst 12 mm og skal beskyttes (hvis det kræves) mod  

faren for frost.

KONDENSVAND OG AFLØB

Afkortning af ekstern stålplade

Afkortning af ekstern rustfri del

5mm

15°

Facet til PP rør

Sammenføjning

Adskillelse

H H

Smør tætninger og rør med Centrocerin© smøremiddel 

og sæt dem sammen med lette roterende bevægelser. 

Hvis skorstenen er lavet af gennemsigtigt materiale kan 

forseglingen efterfølgende kontrolleres.

Rør skal altid afkortes på isættelsessiden. I tilfælde af 

koncentriske rør til det eksterne område, skal man være 

opmærksom på, at undlade de skiftende retning af ærmet. 

I princippet skal man altid forkorte det indre og ydre rør 

med samme længde.
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KABINET

Normalt er de leverede komponenter allerede forseglede. 

Hvis det viser sig, at nogle komponenter mangler forseg-

ling skal dette udføres.

Ved montage kan det ligeledes være nødvendigt at udføre 

yderligere forseglinger igen.

Ved forseglinger skal det bemærkes:

•	 Brug	kun	originale	skorstensforseglinger.
•	 Korrekt	nominel	bredde.
•	 Isættelsesretning	(se	diagram).
•	 Rens	tætning.
•	 Rens	tætningskammeret.
•	 Tilpasning	af	forsegling.

Hvis en eksisterende aksel formodes at være anvendt til 

samling af skorsten skal følgende punkter bemærkes:

•	 Rengøring	af	den	eksisterende	 skakt	 før	montering	af	 
 skorsten (hvis der opstår kraftig tilsmudsning, skal der  

 anvendes et koncentrisk system i akslen).

•	 Inspektion	 af	 den	 eksisterende	 skakt	 for	 at	 sikre	 nød- 
 vendig modstandsevne for brand.

•	 Kontrollér	 om	 de	 nødvendige	 tværsnit	 i	 den	 eksiste- 
 rende skakt også generelt er tilgængelige på hele skor- 

 stenens længde.

•	 Kontrollér	om	den	eksisterende	skakt	har	en	eller	flere	 
 bøjning/er.

•	 Registrér	den	nøjagtige	højde	som	grundlag	 for	plan- 
 lægningen af skorstenen (f.eks. beregning i overens- 

 stemmelse med standarden EN13384 eller samling af  

 materialer).

AKSEL
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INSTALLATIONER

  Illustration 1 

  Illustration 3 

  Illustration 2 

  Illustration 4 
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  Illustration 5 

  Illustration 7 

  Illustration 6 

  Illustration 8 
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  Illustration 9 

  Illustration 10 
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  Illustration 11 

  Illustration 13 

  Illustration 12 

  Illustration 14 
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  Illustration 15   Illustration 16 
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PRODUKTINFORMATION

Overensstemmelseserklæring og produktinformation
EN 14471 
Skorstene med indvendig plastik
Krav og testmetoder

Fabrikantidentifikation: 
Centrotec 
Sustainable AG 

Am Patbergschen Dorn 9 
59929 Brilon, Germany 

info@centrotec.de 
www.centrotec.de 

Produktmærkning: 
System – Plastik skortsten 
Typer: Enkelt  
 Koncentrisk 

Navn, ansvarlig: 
Pieter van der Poel 
Adm. direktør, Centrotherm and Ubbink 

Kontor: TÜV Industrie Service GmbH 
München

Certifikatnummer: 
 0036 CPD 9169 003

Mærkning af medfølgende dokument i henhold til EN 14471 bilag ZA 

0.1 
PP

Skorsten 
enkelt 

EN 14471 T120 H1 O W 2 O20 I D L
Skorsten enkelt  
Aftræk: PP 

0.2 
PP

Skorsten 
koncentrisk

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 I D L1
Skorsten dobbelt  
Aftæk: PP 
Kabinet: Plastik 

0.3 
PP

Skorsten 
koncentrisk

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0
Skorsten dobbelt 
Aftræk: PP 
kabinet: Stål, aluminium 

0.4 
PP

Skorsten 
koncentrisk

EN 14471 T120 H1 O W 2 O00 E D L0
Skorsten dobbelt 
Aftræk: PP 
Kabinet: Rustfrit stål 

produktbeskrivelse 

standardnummer 

temperaturklasse 

trykklasse

brandmodstandsevne 

kondensatresistens 

korrisionsmodtand 

Afstand til brændbart materiale

placering

reaktion ved brand 

kabinet

sektion/montering
af

PP – skorsten

Trykstyrke
største højde:(stift) 50 m 

største højde: (fleksibel) 30 m 
vindbelastning 

højde 
over sidste støtte 

[1.5 m] 

varmemodstand 
0.00 m² K/W 

brandmodstandsevne
D

bøjningsbæreevne
gældende længde af tværgående 

bøjning 
[1.5 m] 

største stignig: 
87°

gennemstrømningsmodstand 
gennemsnitslig ujævnheder 

0.5 mm 
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PRODUKTINFORMATION I HHT EN 14471 19

Præcisering af nummerering:

Almene gyldige detaljer (ens for alle systemer) får *.0.

Numre relateret til de forskellige typer (f.eks: *.2) gælder 

som en relevant generel betegnelse for hver type. 

Disse er som følger:

*. 0: Type, enkelt og koncentriske

*. 1: Type, enkelt 

*. 2: Type, koncentriske

*. 3: Type, koncentriske

*. 4: Type, koncentriske

lfd.
Nr.

EN 14471 

Værdier/klasser Andre oplysninger 

1.0 Mål på inderste stive rør: 

Ø-Gruppe 1: 
DN60
DN75
DN80
DN90
DN100 

Ø-Gruppe 2: 
DN110 
DN125 
DN160 

Ø-Gruppe 3: 
DN200 
DN250 
DN315 
DN400 

Mål på inderste fleksible rør:

Ø-Gruppe 1: 
DN58/50 
DN83/75 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/100 
DN160 

Indvendig accepteret diameter D :1

55 mm 
70 mm 
75 mm 
84 mm 
95 mm 

105 mm 
119 mm 
153 mm 

192 mm 
242 mm 
303 mm 
386 mm 

50 mm 
74 mm 

100 mm 
158 mm 

For yderligere mål, se produkttegning 

1.2 Mål på eksternt rør 
Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 
DN125/186 

Ekstern diameter DA

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 
186 mm 

For yderligere mål, se produkttegning 

1.3 Mål på eksternt rør 
Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 

Ekstern diameter DA

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 

For yderligere mål, se produkttegning 

Parameterydelse og krav
i henhold til  
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lfd.
Nr.

Parameterydelse og krav
i henhold til   
EN 14471 

Værdier/klasser Andre oplysninger  

1.4 Mål eksterne rør

Ø-Gruppe 1: 
DN60/100 
DN75/125 
DN80/125 
DN100/150 

Ø-Gruppe 2: 
DN110/160 
DN125/185 
DN160/225 

Ø-Gruppe 3: 
DN200/300 
DN250/350 
DN315/400 
DN400/500 

Ekstern diameter DA

100 mm 
125 mm 
125 mm 
150 mm 

160 mm 
185 mm 
225 mm 

300 mm 
350 mm 
400 mm 
500 mm 

For yderligere mål, se produkttegning 

2.0 Materiale, indvendigt rør: 
Vægtykkelse 
(min. tykkelse): 
Ø-Gruppe 1: 
DN60
DN75
DN80
DN90
DN100 

Ø-Gruppe 2: 
DN110 
DN125 
DN160 

Ø-Gruppe 3: 
DN200 
DN250 
DN315 
DN400 

Polypropylen 

1.5 mm 
1.5 mm 
1.5 mm 
1.5 mm 
1.5 mm 

2 mm 
2.5 mm 
3 mm 

3.5 mm 
3.5 mm 
5 mm 
6 mm 

For yderligere mål, se produkttegning 

3.1 Material, eksternt rør: Uden eksternt rør

3.2 Material, eksternt rør: Plastik For yderligere mål, se produkttegning 

3.3 Material, eksternt rør: Stål/aulminium 

3.4 Material, eksternt rør: Rustfrit stål

4.0 Varmeisolering Ikke eksisterende

5.0 Tætningsringe/foringer
i hht. EN14241-1 
T120 W 2 K2 I 
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lfd.
Nr.

Parameterydelse og krav
i henhold til 
EN 14471 

Værdier/klasser Andre oplysninger 

6.0 Trykstyrke
Stift rør
Fleksibelt rør

50 m 
30 m 

Maksimal lodret højde der kan installeres 

7.0 Trækstyrke n.p.d.

8.0 Vindbelastning 1.5 m Selvbærende højde over den sidste støtte

9.0 Maksimal vinkel for bøjning n.p.d.

10.0 Maksimal længde for udslag n.p.d.

11.0 Gastæthed Trykklasse H1 

12.1 Afstand til brændbart 
materiale

O(20) 2 cm afstand, indvendig foring ventileret 
over hele længden

12.2 Afstand til brændbart 
materiale

O(00) 0 cm afstand fra eksterne rør  

12.3 Afstand til brændbart 
materiale

O(00) 0 cm afstand fra eksterne rør  

12.4 Afstand til brændbart 
materiale

O(00) 0 cm afstand fra eksterne rør 

13.1 Beskyttelsesniveau Vedhæftet i trafikerede områder

13.2 Beskyttelsesniveau Ikke påkrævet

13.3 Beskyttelsesniveau Ikke påkrævet

13.4 Beskyttelsesniveau Ikke påkrævet

14.0 Varmemodstand 0.0 m²K/W

15.0 Kondensatresistens W Skorstenen fungerer efter planen under 
våde forhold

16.0 Modstand for indtrængning
af regnvand

Betingelser er opfyldt Ingen mulig isolering

17.0 Gennemstrømningsmodstand
i skorstensdelene 

- udefinerede komponenter 
- Stive rør 
- Fleksible rør DN58/50 
- Fleksible rør DN83/75 
- Fleksible rør DN110/100 

I hht. EN13384-1 
R=0.5 mm 
R=0.5 mm 
R=1.0 mm 
R=1.3 mm 

18.0 Gennemstrømningsmodstand
dannet i dele af skorstenen

I hht. EN13384-1 
tabel B.8 

19.0 Gennemstrømningsmodstand
klemme

n.p.d. Europæisk Standard findels ikke, se 
“Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse“ of 
TÜV Munich 
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lfd.
Nr.

EN 14471 

Værdier/klasser Andre oplysninger 

20.0 Korrosionsmodstand 2

21.0 UV-modstand Opfyldt i hht. EN14471  Fri længe af den indvendige foring er
<2D and maximum 0.4 m 

22.0 Farlige stoffer bilag ZA Ikke relevant

23.0 Genbrug Efter miljømæssige standarder

24.0 Normale installationstegninger Se side 13-17 

25.0 Type af montage-
komponenter 

Se side 11

26.0 Installationstype på 
enheder og dele

Se side 8 med mere

27.0 Strømningsretning ?? strømningsretning kondensat  Se side 10

28.0 Isættelse af pakninger Installeret fra fabrik Se side 12

29.0 Placering af åbninger til
rengøring og eftersyn

I hht. de respektive nationele
standarder
(D: DIN V 18160-1) 

Se side 8

30.0 Fastgørelse af etiket til 
Skorsten
(etiket) 

Se side 9

31.0 Bestemmelser og grænse-
værdier for kabinettet

I hht. de respektive nationele standarder

32.0 Minimumsafstande mellem
ydervægge, såfremt skorsten
og indvendige flader/beklæd-
ning er af ikke-brændbare
materialer 

1 cm 

33.0 Bestemmelser for værktøj
til brug på byggepladsen
(f.eks. afkortning af rør) 

Kun værktøj egnet til brug på de 
aktuelle materialer

34.0 Opbevaringsforhold af kom-
ponenter til skorsten

35.0 Renseproces eller udstyr Kun renseprocesser og udstyr
egnet til de forskellige materialer

36.0 Kondensafløb I hht. de respektive nationele
standarder
(D: Regneark A251 af  
Foreningen af spildevands
teknologi)

37.0 Sikkerhedsbestemmelser I hht. foreskrifter vedrørende
 forebyggelse af arbejdsulykker 

Parameterydelse og krav
i henhold til
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kan udseende, mål, tekniske data, udstyr og tilbehør blive ændret.


