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ERISTETYN PIIPPUSETIN OSAT JA
LISÄVARUSTEET
Päätöskappale katolla

6

Tähän kappaleeseen voi liittää jatkoksi Kotakeittiön
eristämättömän piippuputken tai sadehatun. Päätöskappale liitetään eristettyn piippuputkeen kiristyspannan avulla.

Kantokaulus
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Kantokaulus kiristetään piipun ympärille.
Se jää kantamaan piippukokonaisuutta
katon harjalle.

Kattotuki (lisävaruste)

Lisätueksi katolle on saatavilla erikseen
hankittava kattotuki.

Eristetty piippu 1m

Eristetty piippu viedään läpi välikatosta. Jos
1 m piippu ei ole riittävä, voidaan piipun
pituutta kasvattaa eristetyllä jatkopiipuilla.
Eristetty jatkopiippu liitetään eristettyyn
piippuputkeen kiristyspannan avulla.

Eristetyt jatkopiiput
1 m ja 0,5m
(lisävaruste)

Välipohjan lisäeriste
(lisävaruste)
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Välikatossa piippuputken ympärille
asennetaan lisäeriste. Lisäeriste koostuu
neljästä eri lohkosta, joissa kaikissa on 25
mm:n palovilla. Lisäeristeen korkeus 500
mm.

Aloituskappale rakennuksen sisällä

Tämän kappaleen voi liittää suoraan Kotakeittiön savukupuun
tai Kotakeittiö eristämättömään piippuun, jos rakennuksen
sisäkorkeus vaatii lisäpiippuja.

Sisäkaton peitelevy (lisävaruste)
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Välikattoon tehdään kauttaaltaan 75 mm suurempi läpivientireikä kuin
eristetyn piippuputken halkaisija on (piippuputki Ø350 mm --> tehtävä reikä
Ø500 mm). Tämä piippuputken ympärille jäävä aukko peitetään sisäkaton
puolella peitelevyn avulla. Kotakeittiö sisäkaton peitelevy sopii 0-30 asteen
kattokulmaan.
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Sisäkaton peitelevy
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Aloituskappale
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Eristetty piippu
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Välikaton lisäeriste
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Kantokaulus
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Lopetuskappale

min. 800 mm
katon harjalta
ylöspäin vedon
varmistamisesti

esim. 0,5 m
eristämäton jatkopiippu

Katon ulkopuolella
piippua voidaan
jatkaa eristämättömällä Kotakeittiö
Jatkopiipulla
tarvittava määrä

Jos välikatto on korkeampi ja 1 m
eristetty piippu ei riitä koko välikaton
korkeudelle, voidaan piippua jatkaa
liittämällä eristettyyn piippuun eristetty
jatkopiippu (1m tai 0,5m riippuen välikaton korkeudesta).
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Eristetyt piiput liitetään toisiinsa jatkopiipun mukana tulevan kiristyspannan
avulla.
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Välikatto
Sisäkatto

min. 300 mm
palavarakenteisesta
katosta alaspäin

1
2
esim. 0,5 m
eristämäton kotapiippu
Voidaan liittää myös suoraan
savukupuun.

Selvitä valitsemasi
Kotakeittiömallin
korkeus ilman sadehattua ennen muiden
osien mitoituksen
suunnittelua!

Eristetyn
piippusetin osat

Lisävarusteet

43001310
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Aloituskappale
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Sisäkaton peitelevy
43001320
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Eristetty piippu 1 m
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Välipohjan lisäeriste
43001313

5

Kantokaulus
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Kattotuki
43001321

6

Lopetuskappale

Tundra Grill-köket kan även installeras inomhus, till exempel i en kåta eller ett lusthus. Av denna text framgår vilka dimensioner som behövs för byggnadens del, så att
man skaffar det rätta antalet skorstenar.

Es ist möglich, einen Tundra Grill auch in Innenräumen zu montieren, z.B. in eine Grillkote oder
ein Gartenhaus. Im Folgenden wird gezeigt, welche
Masse hinsichtlich der Bauten zu klären sind, um
genügend Schornsteine zu beschaffen.

Tundra Grill® может быть также установлена в
закрытом помещении: палатке или дачной беседке.
Далее исследуем размеры помещения для того,
чтобы подсчитать достаточное количество элементов
дымохода.

Kotakeittiö asennettu
pulpettikattoiseen rakennukseen

Tundra Grill can also be installed indoors,
for example in a hut or a summer house. To
know how many chimneys you will need for
your Tundra Grill, you need to know the interior dimensions mentioned below.

Näin valitset oikeanmittaisen piipun Kotakeittiöösi • Choosing the right chimney size for your Tundra Grill • Så här väljer du en skorsten av rätt
storlek för ditt Tundra Grill-kök • So wählen Sie einen massgerechten Schornstein für Ihren Tundra Grill • Так подбираешь нужного размера дымоход для Tundra Grill®
Kotakeittiö on mahdollista asentaa myös
sisätiloihin esimerkiksi kotaan tai huvimajaan. Seuraavassa on esitetty mitkä mitat
tulee selvittää rakennuksen osalta, jotta
piippuja tulee hankittua riittävä määrä.

Tundra Grill-köket installerat
på kanten av en byggnad
med sadeltak
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The Tundra Grill installed on
the edge of a building with a
ridged roof
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Kotakeittiö asennettu
harjakattoisen rakennuksen
reunalle

A Kotakeittiön maksimikorkeus
ilman sadehattua
B mitta savukuvusta ulkokattoon
C min. 800 mm yli katon harjasta vedon varmistamiseksi
D mitta katon harjalle tasaisesta kohdasta
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Tundra Grill-köket installerat
mitt i en byggnad med
sadeltak

A Tundra Grill-kökets maximihöjd utan regnhatt
B måttet fråm rökfånget till
yttertaket
C minst 800 mm över takåsen
för att säkra draget
D måttet till takåsen från ett
jämnt ställe

Tundra Grill® установлена на крышу с одним
скатом

Tundra Grill-köket installerat
i en byggnad med pulpettak

The Tundra Grill installed in
the middle of a building with
a ridged roof

A The Tundra Grill’s maximum
height without the rain cap
B The measurement from the
smoke hood to the roof
C At least 800 mm above the
ridge to ensure draught
D The measurement to the
ridge from an even spot

Tundra Grill in einen Bau mit
einem Pultdach montiert

А Максимальная высота Tundra Grill® без зонта
B расстояние от дымового колпака до крыши
С для обеспечения хорошей тяги это расстояние
должно быть выше на 800 мм от гребня кровли
D расстояние от ровной поверхности до гребня
крыши

The Tundra Grill installed in a
building with a lean-to roof

Kotakeittiö asennettu
harjakattoisen rakennuksen
keskelle

A Tundra Grill-kökets maximihöjd utan regnhatt
B måttet från rökfånget till
yttertaket
C minst 800 mm över takåsen
för att säkra draget

A Kotakeittiön maksimikorkeus
ilman sadehattua
B mitta savukuvusta ulkokattoon
C min. 800 mm yli katon harjasta vedon varmistamiseksi
D mitta katon harjalle tasaisesta kohdasta

Tundra Grill® установлена на краю двускатной
крыши

A Maximalhöhe des Tundra Grills
ohne Regenhut
B Mass von Rauchhaube bis Dach
C Mindestens 800 mm über dem
Dachsattel um den Zug zu sichern
D Mass bis Dachsattel von einer
ebener Stelle

A Tundra Grill-kökets maximihöjd utan regnhatt
B måttet från rökfånget till
yttertaket
C minst 800 mm över takåsen
för att säkra draget
D måttet till takåsen från ett
jämnt ställe

A The Tundra Grill’s maximum
height without the rain cap
B The measurement from the
smoke hood to the roof
C At least 800 mm above the
ridge to ensure draught

Tundra Grill an Rand eines Baus
mit einem Satteldach montiert

А Максимальная высота Tundra Grill® без зонта
B расстояние от дымового колпака до крыши
С для обеспечения хорошей тяги это расстояние
должно быть выше на 800 мм от гребня кровли
D расстояние от ровной поверхности до гребня
крыши

A The Tundra Grill’s maximum
height without the rain cap
B The measurement from the
smoke hood to the roof
C At least 800 mm above the
ridge to ensure draught
D The measurement to the
ridge from an even spot

A Kotakeittiön maksimikorkeus
ilman sadehattua
B mitta savukuvusta ulkokattoon
C min. 800 mm yli katon harjasta vedon varmistamiseksi

Tundra Grill® установлена по центру
строения со двускатной крышей

A Maximalhöhe des Tundra Grills
ohne Regenhut
B Mass von Rauchhaube bis Dach
C Mindestens 800 mm über dem
Dachsattel um den Zug zu sichern
D Mass bis Dachsattel von einer
ebener Stelle

Tundra Grill mitten in einen
Bau mit einem Satteldach
montiert

А Максимальная высота Tundra Grill®
без зонта
B расстояние от дымового колпака
до крыши
С для обеспечения хорошей тяги это
расстояние должно быть выше на 800
мм от гребня кровли

A Maximalhöhe des Tundra
Grills ohne Regenhut
B Mass von Rauchhaube bis
Dach
C Mindestens 800 mm über
dem Dachsattel um den Zug
zu sichern

