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• Kamiina TK-35
• Arinakehto (paikallaan)
• Arina (paikallaan)
• Kamiinan luukku ilmaohjaimella (paikallaan)
• Tyhjennystulppa
• Savupiippu kaksiosainen, piipunhatulla (2x1000 mm putki)
• Ohjekirja

TOIMITUSSISÄLTÖ 

LISÄOSAT

AH10168 REXP20030REXP20055REXP20060

TK-35 KAMIINAN PERUSTIEDOT

Energiatehokas kamiina lämmittää paljun nopeasti! TK-35 on tehokas nykyaikainen kamiina. Sopii useimpiin paljumalleihin, 
kunhan putkien reiät ovat suunnilleen samoilla kohdilla. Voidaan liittää jopa ulkouima-altaaseen. 

Suurikapasiteettisessa kamiinassa on 55 cm pitkä polttopesä. Modernin suunnittelun ansiosta lämmönhukka on minimoitu, ja 
palju lämpeneekin parhaimmillaan jopa 15 astetta tunnissa, vesimäärän ollessa täysi eli noin 1500 litraa.
 
Kaminan tyhjennystulppa on kaminan kyljessä etujalan vieressä, missä on helposti avattava tulppa. 

Kamiina on merivettä kestävää alumiinia, jolla on erinomainen lämmönjohtavuus.  Kamiina on maalattu kauttaaltaan kestävällä 
jauhemaalilla. Kamiinan teho on noin 35kW (1m3 veden lämpö nousee n. 15co/tunti). 

ASENNUKSEN VALMISTELU

Asenna kamiina siten ettei sen käytöstä aiheudu palovaaraa rakennuksille, puustolle tai muulle syttymisherkälle materiaalille. 

Paloturvallisuuden vuoksi kamiinan alla ja edessä ei saa olla puurakenteita eikä muuta syttyvää materiaalia.  

Esimerkiksi kivilaatta on erittäin hyvä vaihtoehto asennettavaksi kaminan luukun eteen maan pinnalle.  

Tutustu paikkakunnan paloturvallisuusmääräyksiin ja tee toteutus niitä noudattaen!    

Jos olet epävarma paikkakunnan paloturvallisuus asioista, niin kannattaa varmistaa asia vielä paikalliselta paloviranomaiselta.
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KAMIINAN ASENNUS

Kamiinan asennus vaihtelee tynnyrimallin mukaan.
Kamiinan asennus ja kytkeminen tehdään kumiputkilla ja letkunkiristimillä.
Kamiinan tulipesän sisällä pohjalla on arinakehto, jossa on arina paikoillaan. Tulipesän sisällä on myös pussi mistä löytyy 
kamiinan tyhjennystulppa. Nämä kannattaa ottaa asennuksen ajaksi ulos kamiinasta, jotta se olisi mahdollisimman kevyt 
käsitellä asennuksen aikana.
Osat tulee olla aina paikallaan kamiinaa käytettäessä!

Kamiinan kiinnitys
1. Aseta kamiina sille tehdylle paikalle
2. Kiinnitä kumiletkut kamiinan takana oleviin virtausputkien lähtöihin
3. Kiristä kumiputken klemmarit tiukasti kiinni
4. Asenna kamiinan tyhjennystulppa paikalleen kamiinan seivuseinän alalaidassa olevaan reikään
5. Asenna arinakehto ja arina paikoilleen (jos olet ottanut ne pois paikoiltaan)

Ylimmäinen paluun virtausletku pitää asentaa aina niin että se on hieman nouseva kamiinasta altaalle päin mentäessä. 
Alimmainen imuletku pitää lähteä hieman alaviistoon altaalle päin mentäessä.

Savupiippu
Savupiippu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä joka kestää kaikki sääolosuhteet ja ilmanvaihtelut.
Savupiipun putken halkaisija on 110 mm ja yhden putken pituus on aina 1000 mm. Savuputken ylemmän osan päässä on 
valmiiksi asennettu piipunhattu.
Savuputket on yhteensopivia ja putkia ja ne on mahdollista jatkaa tarvittaessa lisävarusteena saatavilla jatkoputkilla.

Liitä savupiipun putket toisiinsa ja asenna ne kamiinan päällä olevaan kaulukseen. Tarkista, että kamiinan arina on paikoillaan 
tulipesässä. 

Savuputki kuuluu aina kamiinapakettiin mukaan. (2x1000 mm piipunhatulla)
Lisävarusteeksi on saatavana savuputken jatkoputki, lämpösuojaverkko sekä kipinasuojahattu.
Käsittele savuputkia varoen, putken reunat ovat hyvin teräviä.

Tyhjennystulppa
Asenna kaminan tulipesässä oleva kamiinan tyhjennystulppa kamiinan kyljessä olevaan tyhjennysreikään. 
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KÄYTTÖ

Tarkista, että kamiinan kyljessä oleva tulppa on asennettu paikoilleen. Täytä allas vedellä siten, että veden pinta altaassa on 
vähintään 5-10cm ylemmän läpiviennin yläpuolella.  Tämä täytön minimikorkeus on pidettävä aina kamiinaa lämmitettäessä. 
Vajaatäyttö johtaa kamiinan rikkoontumiseen!  

Polta kamiinassa mieluiten kuivaa puuta. Tällöin palaminen on puhtaampaa ja kuumempaa, jolloin vesi lämpenee nopeammin. 
Sytytyksessä voit käyttää pienempää puuta ja apuna vaikka koivun tuohta tai pientä määrää sanomalehteä. Sytytysnesteiden 
käyttöä emme suosittele. 
 
Vettä kannattaa sekoittaa muutaman kerran lämmityksen yhteydessä, jotta lämpö tasaantuu nopeammin.   
 
Jos allas tyhjennetään heti käytön jälkeen, on huolehdittava, että tuli kamiinassa on ensin kokonaan sammunut. Jos altaassa 
tai kamiinassa ei ole vettä, kun kamiinassa on tuli tai hiillos,  johtaa se kamiinan hajoamiseen! Kamiina tyhjennetään 
poistamalla kamiinan kyljessä oleva tyhjennystulppa. Jos säilytät altaassa vettä kylminä ajanjaksoina, huolehdi ettei vesi pääse 
jäätymään!  Jäätymisestä aiheutuneet vahingot eivät kuuluu takuun piiriin. 

MUU TURVALLISUUS

Älä ylilämmitä vettä.  Suurin suositeltava veden lämpötila on +37°C . Sydänongelmaisten kannattaa olla erityisen varovaisia ja 
tarvittaessa jättää vedenlämpötila matalammaksi. 

Älä koske kaminan kuumentuviin osiin kun kaminassa on tuli. 

Kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty! Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan 
sulamiseen! Allas on aina täytettävä vähintään 5 cm kamiinan ylempien vesiputkien yläpuolelle ennen tulen sytyttämistä 
kamiinaan  

Allasta ei saa alkaa tyhjentämään ennen kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta ja hiillos hiipunut. Vajaan altaan 
lämmittäminen johtaa aina kamiinan sulamiseen!   

Täytettyä kamiinaa ei saa päästää jäätymään talvella. Tyhjennä allas ja kamiina aina käytön jälkeen tai huolehdi riittävästä 
lämmityksestä. 

Kamiinaa ei saa kytkeä kiertovesipumppuun. Kamiina ei kestä kiertovesipumpusta muodostuvaa painetta, koska kamiina on 
suunniteltu vain painovoimaiselle kierrolle.  

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, kannattaa kamiina huuhdella päästämällä vettä yläputkesta kamiinan sisään. Kamiinasta 
mahdollisesti ulos tulevat roskat huuhtoituu poistoreijästä ulos kamiinasta. Täyttäessäsi allasta ensimmäisen kerran, tarkasta 
myös liittämiseen käytettyjen kumiletkujen tiiviys, ja säädä tarvittaessa klemmareiden kireyttä.  

Ensimmäisellä käyttökerralla uusi kamiina hikoilee runsaasti ja se näkyy ulos tulevana kondenssio vetenä, joka valuu kaminan 
etureunasta ulos. Tämä ei ole vaarallista ja se yleensä loppuu kun kamiinaa on käytetty muutamia kertoja. 
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KAMIINAN HOITO

Kamiinan palo- ja tuhkapesä tyhjennetään joka käyttökerran jälkeen. Tämä toimenpide helpottaa seuraavaa sytytystä ja paran-
taa palotapahtumaa sekä pidentää merkittävästi kamiinan käyttöikää.  Nuohoa savuputket aina säännöllisin väliajoin. Muista 
tyhjentää kamiina aina käytön jälkeen. Kamiina kannattaa huuhdella vedellä myös kamiinan vesitilan puolelta säännöllisesti. 
Ujuta vesiletku ylimmän läpiviennin kautta kamiinan sisälle ja huuhtele kovalla paineella vesitilaa.

PALOTURVALLISUUS

Mikäli kamiina sijoitetaan lähelle rakennuksia, esim. terassin reunaan, on tarkistettava, että savupiippu on riittävän kaukana 
kaikista palavista rakenteista. Etäisyys on muistettava tarkistaa sekä sivu- että korkeussuunnassa, jotta syttymisvaaraa ei ole. 
Sivusuunnassa kolme (3) metriä piipun suusta on minimietäisyys palaviin materiaaleihin. Piipun muulta osalta riittää 
pienempikin etäisyys sivusuunnassa. 
Paikalliselta paloviranomaiselta voi kysyä lisätietoja.  

Huomaa myös pesän edustan paloturvallisuus, eli tulipesän edessä ei saa olla helposti syttyvää materiaalia. Käytännössä edessä 
tulee olla alue palamatonta materiaalia, kuten betonia, hiekkaa tai metallilevy. 
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TAKUU

Tuotteelle myönnetään takuu joka on 24kk laskettuna toimituspäivästä.
Takuu koskee vain raaka-aine- ja valmistusvikoja.
Takuu edellyttää, että asennuksessa noudatetaan voimassaolevia määräyksiä, ohjeita sekä yleisesti hyväksyttyä asennustapaa.
Takuu ei vastaa vioista tai rikkoutumisista, jotka ovat aiheutuneet:
•            Virheellisestä asennuksesta
•            Virheellisestä laitteen hoidosta
•            Epänormaaleista käyttöolosuhteista
•            Ylikuormituksesta tai liian suurista jännitevaihtelta 
•            Ukkosen tai sään aiheuttamista vahingoista 
•            Jäätymisestä johtuvista vahingoista Takuu raukeaa jos: 
•            Tuotetta korjataan tai muutetaan ilman valmistajan lupaa 
•            Tuote varastoidaan sopimattomassa tilassa 
•            Tuotetta käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu 

Tarkemmat takuuehdot löytyy kotisivuiltamme www.rexnordic.com

TEKNISET TIEDOT

• Teho n. 35 kw
• Materiaali merialumiinia, maalattu musta
• Paino n. 40 kg
• Leveys 400 mm
• Korkeus 600 mm
• Syvyys 600 mm
• Tulipesän syvyys 550 mm
• Vapaavirtaus putkia 2kpl (paluu ja imu lähtö)
• Vapaavirtaus putken lähtöjen halkaisija 50 mm
• Tyhjennysreijän halkaisija 20 mm

Savuputki
• Putken materiaali ruostumaton teräs
• Halkaisija 110 mm
• Yhden putken pituus 1000 mm
• Toimituksen mukana (2x1000 mm hatulla)

Arina
• Koko 405x210 mm
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UK

013 553 773 70
info@rexnordic.com

FINLAND

040 180 11 11
info@rexnordic.com

SWEDEN

072 200 22 22
info@rexnordic.com

NORWAY

4000 66 16
norge@rexnordic.com

EUROPE

+358 40 180 11 11
info@rexnordic.com

WE ARE HERE FOR YOU!


