
2 x plug en schroef

Opening

Wandmontagebeugel

Bovenaanzicht

Vooraanzicht

Stalen montage beugel

Isolatieplaat

Ventilatiegaten 
(nooit afdeken)

THERMISCHE MUURBEVEILIGING

Voorkant                                       Achterkant

Klittenband

Teflon voetjes 4x



Installatie

1- Breng de teflon voetjes aan.

Bepaal eerst de juiste plek voor de plaatsing van de plaat.
Zorg ervoor dat je altijd de geldende regelgeving 
en veiligheidinstructies volgt.

2- Markeer de positie van de bovenkant van het hitteschild
om de positie van de wandmontagebeugel te bepalen.

3- Bevestig de muurmontagebeugel met pluggen
die geschikt zijn voor uw ondersteunende muur.

4- Bevestig het waarschuwingslabel aan de muur.

"If the heat shield system is removed, the panel 
must be replaced by a product with the same function"

5- Hang het hitteschild op de montagebeugel.

Onderhoud:

* Vochtige of droge doek
* Geen bijtende stoffen gebruiken 
(zoals producten voor het reinigen 
van het glas van houtkachels)



KENMERKEN

Product volgens de technische regelgeving van CSTB 
- Moet door een professional worden geïnstalleerd.

De thermische muurbeveiliging kan de warmtestraling verminderen van een verwarmingstoestel dat vaste brandstof 
gebruikt volgens de normen NF EN 13240, NF EN 14785 (alleen houtkachel) en NF EN 15250, zoals een 
houtpelletkachel en de enkelwandige rookgasafvoer voor het afvoeren van de verbrandingsproducten.

Raadpleeg de handleiding van de kachel op de mogelijkheid van verminderde veiligheidsafstanden, aangegeven Raadpleeg de handleiding van de kachel op de mogelijkheid van verminderde veiligheidsafstanden, aangegeven 
door de CE-markering, afhankelijk van het gebruik van een apparaat, dat onderhevig is aan technische adviezen.

Hitteschilden van verschillende afmetingen bieden isolatie die de veiligheidsafstand (zoals vermeld door de fabrikanten)
tot aangrenzende brandbare materialen met de helft kan verminderen of kan terugbrengen tot een minimun van 10cm.

Het gebruik van het hitteschild tussen de afvoerkanaal en aangrenzende brandbare materialen vermindert de
minimale veiligheidsafstand tot 1,5 maal de nominale diameter van de leiding, die niet minder mag zijn dan 20 cm.

De hitteschilden voorkomen afzettingen van gecarboniseerd stof op bleke oppervlakken De hitteschilden voorkomen afzettingen van gecarboniseerd stof op bleke oppervlakken 
en vergemakkelijken het onderhoud van uw woonkamer.

Minimaal 1,5 maal de Ø van de leiding
met een ondergrens van 20 cm

Minimaal 1 cm vanaf het plafond

Minimaal 1 cm
van de vloer

0,5 keer de afstand aangegeven door de fabrikant
van het apparaat met een ondergrens van 10 cm
voor het apparaat



Paneel nr. 1

Figuur 3 - Het muurbeschermingspaneel installeren in een hoek met details over de montage van paneel nr. 1

A - Monteer paneel nr. 1 op de muur
B - Monteer paneel nr. 2 met een overlapping van 10 mm t.o.v. paneel nr. 1
C - Zorg ervoor dat de gaten in de zijventilatie nooit worden geblokkeerd

Figuur 2 - Regels voor het plaatsen van de kachel en het afvoerkanaal met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant

Figuur 1 - Afmetingen en positioneringsregels van het apparaat met betrekking tot brandbaar materiaal
D = Afstand tot brandbare materialen zoals opgegeven door de fabrikant
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