
www.swegon.com    1Reservation för ändringar.

SE.TBHX.440.141001

Installation takhuv TBHA/TBHB/TBHC                             
GOLD/SILVER C/COMPACT

1. Allmänt
Huvarna är utförda i aluzinkbelagd stålplåt med ytskikt av 
plastisol (svart) i miljöklass C4.

Takgenomföringen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt. 
Invändigt är den försedd med 50 mm isolering av brand-
teknisk klass EI30, med ytskikt av typgodkänd syntetisk 
väv. 

Uteluftshuv TBHA 
Avsedd för intag av uteluft. Konstruktionen försvårar snö- 
och vattenmedryckning. Huven är fällbar och har tråd-
nätsförsedda intagsgaller på båda sidor. För GOLD/SILVER 
C storlek 04-40 och COMPACT storlek 02-03.

Avluftshuv TBHB 
Avsedd för utblåsning av avluft. Huven är fällbar och 
försedd med en luftriktare som effektivt riktar avluften 
uppåt och ger luften hög utblås ningshastighet. För att 
uppnå ett lågt tryckfall är luftriktaren rundad på båda 
långsidorna. Huven är försedd med effektiv dränering. 
För GOLD/SILVER C storlek 04-40 och COMPACT storlek 
02-03.

Kombihuv TBHC
TBHC är en kombination av uteluftshuv TBHA och av-
luftshuv TBHB och kan endast erhållas för GOLD/SILVER C 
storlek 04-12 och COMPACT storlek 02-03.

2. Installation
Demontera fästvinklar som fixerar takgenomföring/takhuv 
till träpall. Demonterade fästvinklar kastas ej, de skall 
användas vid installationen.

Medlevererade lyfttöglor kan användas, se skiss för place-
ring. 

Fäst medlevererad tätningslist på takgenomföringens 
undersida. Montera kanalanslutning till takgenomföring-
ens undersida med självborrande skruv. Se skiss.

Anpassa position/lutning på fästvinklar efter taket så att 
takhuv/takgenomföring är i lod. Montera fästvinklar på 
takgenomföring med självborrande skruv. 

Fästvinklar fästs i taket och taket tätas. Detta skall utföras 
av yrkesman och tillvägagångssätt är beroende på typ av 
tak.

Huvar till GOLD/SILVER C storlek 04-12 och COMPACT 
storlek 02-03 har rund kanalanslutning försedd med 
godkänd gummiringstätning för skarvning med spirorör. 
Huvar till GOLD/SILVER C storlek 14-40 har rektangulär 
kanalanslutning för gejdskarvning.

Vid vindutsatta lägen skall huven stagas med hjälp av 
wirar.
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Fästvinkel medlevereras (2 st.). 
Monteras på takgenomföring-
en med självborrande skruv.

3. Skötsel
Kontrollera behov av rengöring en gång per år.

Takgenomföring

Takhuv

Kanalanslutning medlevereras och mon-
teras med självborrande skruv.

Tak

Tätningslist

Lyftöglor medlevereras (4 st.)


