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Asennus- ja käyttöohjeet
Kiitämme osoittamastanne luottamuksesta KASTOR -tuotetta kohtaan. KASTOR -takkasydämet ovat
tunnetusti korkealaatuisia ja pitkäikäisiä tuotteita. SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET!
Ne tulee antaa asennuksen jälkeen takan omistajalle tai sen käytöstä vastaavalle.
Ennen toimenpiteitä, perehdy käyttöohjeeseen ja erityisen tarkasti ”VAADITTAVIIN”
SUOJAETÄISYYKSIIN JA ESIVALMISTELUHIN ENNEN ASENNUSTA” sivulla 1.

Art nr

sivu 1.

1/06

KASTOR TAKKASYDÄNTEN OHJEET
TS-12, 21, 26V, 27V, 36V, 56, 57, 77V

takkasydämen luukkujen sivuille ja 400 mm niiden
eteen.

1. TÄRKEÄTÄ TIETOA
Kastor - Takkasydän on tarkoitettu normaaliin
vapaa-ajan- tai omakotitalon lämmitykseen.
Niitä ei saa käyttää mihinkään muuhun
tarkoitukseen,
kuten
esim.
vaatteiden
kuivaukseen, talojen rakennus aikaiseen rankkaan
lämmitykseen jne.
Laitetta ei myöskään saa käytön aikana tai sen
ollessa lämmin peittää millään tavalla. eikä sen
päälle saa asettaa mitään esineitä.
Myöskään sen ilmankulkukanavia ei saa tukkia tai
peittää.
Ilmankierron estäminen vaurioittaa
sydämen.
Paras hyöty ja turvallisuus saadaan takkasydämen
toimiessa luukku suljettuna - makkaraa voi tietenkin
grillata luukku auki, mikäli hormin veto-olosuhteet
sen sallivat - älä kuitenkaan unohda sitä auki,
sillä takasta saattaa lentää kipinöitä.
Mikäli takkasydän on käyttämättömänä alttiina
kosteudelle (esim. kylmillään oleva vapaa-ajan
asunto), on se aina tarkastettava ennen
käyttöönottoa
mahdollisten
korroosiovaurioiden varalta.
Ennen tulen
sytyttämistä on myös oltava varmuus, että
hormissa on riittävä veto ja että se on ehjä.
Kastor - Takkasydämet ovat erittäin tehokkaita
lämmityslaitteita, niiden lämmittävä vaikutus
perustuu mm. ilman-kierto ja säteilylämmitykseen
sekä takan muurin lämpenemiseen. Näin ollen
luukut
ja
sen
ympäristö
lämpenevät
kuumaksikin, joten on syytä varoa. Vakio
varusteena ns. kylmäkahva.
Myös takan kivimuuri lämpenee tehokkaasti, joten
sen yhteyteen ei saa sijoitella vahingoittumisalttiita
esineitä. Tässä mielessä on myös huomioitava
takkasydämen yläosasta tulevan ilmavirtauksen
lämpövaikutukset, sekä lämpösäteilyn vaikutukset
ympäristöön.
Luukkua ja laseja on myös käsiteltävä varoen - ei
paiskoen!
Nestemäisiä polttoaineita ei saa käyttää edes
sytytysvaiheessa. Räjähdysvaara!
NÄIDEN
OHJEIDEN
JA
VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN
LAIMINLYÖNTI
AIHEUTTAVAT
VAARATILANTEITA
JA
TAKKASYDÄMEN VIOITTUMISEN!
Viranomaisten määräyksestä on nokipalosta,
sammuneestakin.
ilmoitettava
aluehälytyskeskukseen.

Tällainen suojaus voi olla esim. lattiaan kiinnitetty
metallilevy.
Poikkeuksen muodostaa ns. kulmatakkaan tai kahdelta
sivulta auki olevaan takkaan tehtävä asennus siinä
tapauksessa, että takkasydämen kuumia sivuja ei
peitetä asianmukaisella muurauksella.
Tällöin
suojaetäisyys sivujen metallipinnasta laskien on 1000
mm (sivut ovat ns. hehkuvapintaisia tasoja). Kun
takkasydän asennetaan vanhaan avotakkaan, ei takan
suojaustarve muutu.

Lue nämä ohjeet kokonaisuutena huolellisesti ennen
kuin ryhdyt takkasydäntä koskeviin toimenpiteisiin ja
säilytä ohjeet huolellisesti takkasydämen lähettyvillä.
2. SUOJAETÄISYYDET JA SUOJUKSET
Tämän ohjeen laiminlyönti saattaa aiheuttaa
palonvaaran!
Kun takkasydän asennetaan vanhaan avotakkaan tms.,
ei suojaustarve muutu. Kuitenkin on syytä varmistua,
että palava-aineisen lattian suojaus ulottuu 100 mm
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TS-56, -57 Suojaetäisyys takkasydämen mahdollisesti
takan ulkopuolelle jäävästä erkkeristä palava-aineiseen
rakenteeseen on kuitenkin sivusuunnassa 500 mm,
ylöspäin 600 mm ja alasuunnassa 500 mm.
Kun takkasydän asennetaan vanhaan avotakkaan, ei
takan suojaustarve muutu.
Mikäli sydän asennetaan uuteen, muurattavaan uuniin,
annetaan muuraus ammattitaitoisen takkamuurarin
tehtäväksi,
joka
huolehtii
tarvittavista
suojaetäisyyksistä yms. Epäselvissä tapauksissa on
aina syytä ottaa yhteyttä paikalliseen palotarkastajaan.
3. ASENNUS VANHAAN AVOTAKKAAN
3.1 Yleistä
• Takkasydän asennetaan avotakkaan työntämällä
se sopivan kokoiseen tulipesään.
• Takkasydämen rungon etureuna tiivistetään takan
reunoihin. Luontainen veto hormissa riittää, erillistä
savuhormin yhdysputkea ei tarvita; poikkeuksena
jäljessä
esitettävä
avoin
asennustapa.
Takkasydäntä ei kiinnitetä takkaan millään tavalla.
Poista luukut asennukset ajaksi.
3.2. Takan valmistelu asennusta varten. Edestä
tiivistetty asennustapa, kuva 1.
Tulisijan muuratun suuaukon tulee olla oheisen
taulukon mukaisia. (Kohta 3.5) Jos suuaukko on
suurempi, sitä voidaan pienentää seuraavilla tavoilla
• muuraamalla poltetuilla tai tulenkestävillä tiilillä.
Mikäli ulkonäkösyistä käytetään kalkkihiekkatiiliä,
on muuraus vuorattava sisältä tulenkestävillä tiilillä
• mikäli kyseessä on sellainen takka, jossa on kaksi
sivua auki, voidaan toinen sivu muurata umpeen
edellisessä kohdassa mainitulla tavalla.
• käyttämällä
erikoistilauksesta
saatavaa
Takkasydämen suurempikokoista kehystä.
• asentamalla takkasydän jäljempänä esitettävällä
avoimella asennustavalla
• Jos suuaukko on pienempi, sitä voidaan suurentaa
poistamalla tarvittava määrä tiilikerroksia tai
lohkomalla tiiliä. Tällöin on aina varmistettava
asiantuntijalta (ammattitaitoinen takkamuurari,
rakennustarkastaja tms.), ettei tulisijan kestävyys
kärsi ja ettei paloturvallisuus vaarannu.
• Savuaukon osalta on varmistuttava, että se jää
pääosaltaan
vapaaksi
savun
esteetöntä
poistumista varten.
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Erityistä huomiota tulipesää valmisteltaessa on
kiinnitettävä siihen, että takkasydämen rungon
ympärillä on tyhjää tilaa vähintään 10 mm. Tyhjää
tilaa voi olla enemmänkin, maksimillaan niin paljon,
että etukehys on n. 10 mm takan muurin päällä.
Myös sydän on saatava tiivistettyä tulipesän
etureunoihin.
Tulisijan pohjan on oltava tasainen ja sellainen, että
Takkasydän asettuu suoraan takkaan nähden.
Tarvittaessa tasaus voidaan tehdä esim. tiilillä tai
valamalla pohjalle laastia.
Takkasydämenrungon etureunan on tiivistyttävä
hyvin tulipesän reunoja vasten (kuva 1).
Reunojen tasaus tehdään tarvittaessa esim.
muuraamalla.
Lopputiivistys tehdään tulenkestävällä materiaalilla,
esim. palovillaliuskoilla.
Takkasydän ei toimi
moitteettomasti, jos tiivistys on puutteellinen.

3.3.
Takkasydämen asentaminen paikoilleen.
Tiivistetty asennustapa:
Kuva 1
Erityisesti on huomattava, että takkasydämen
sivuseinien ja tulipesän väliin ei saa laittaa
vuorivillaa koko matkaltaan. Välin on siis oltava tyhjä
(laitteen on päästävä laajenemaan joka suuntaan n 10
mm ja toisaalta säteilylämmön on päästävä siirtymään
takan muuriin). Takkasydäntä ei myöskään saa
kiinnittää muuraukseen millään tavalla, se pysyy
paikallaan omalla painollaan.
Tiivistys on tehtävä huolellisesti takkasydämen
jokaisesta sivusta, myös alapuolelta. Tiivistys
matkaksi riittää n 5cm sydämen etureunasta
lähtien. Materiaalin tulee olla palamatonta tiivistä
joustavaa materiaalia kuten palovillaa.
• Irrota etukehys jos katsot tarpeelliseksi. Katso
ohjeet eri malleille. Kohta 3.4.
• Vaihda avautumissuunta luukussa mallit TS-21. –
77. Kohta 3.4.1.
• Nosta
takkasydän
esivalmisteltuun
tulisijanaukkoon. Älä työnnä sitä vielä pohjaan asti.
,jotta tiivistys voidaan tehdä.
• Leikkaa sopivat palovillaliuskat ja työnnä ne
muurauksen ja takkasydämen rungon väliin. Ole
huolellinen rakoja ei saa jäädä.
• Kiinnitä mahdollisesti irrotettu etukehys. Kohta 3.4
• Työnnä takkasydän lopulliseen syvyyteen.
Laite ei toimi moitteettomasti, mikäli tiivistys on
puutteellinen.
TS-56 normaaliasennus (kuvat 1 ja 5)
Tasolle etukehys muurauksen päällä.
Tarvittaessa käytetään mukana seuraavia, (kuvan 5)
mukaisia apujalkoja.
TS-56 asennus alalipalliseen takkaan (kuva 5)
Asetetaan tarvittaessa oikealle korkeudelle apujaloilla.
jotka ovat mukana.
Erityisesti on huomioitava, että takkasydämen
erkkerin alaosan ja takan lipan/pohjan välissä (kuva 5)
on oltava vapaata tilaa vähintään etukehyksen alaosan
määrittämän tilan verran sen jäädessä lipan päälle tai
joka tapauksessa vähintään 20 mm ilmankulun
varmistamiseksi. Sydän vahingoittuu, jos ilma ei pääse
kiertämään!
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Takkasydän TS-57 asennus
Tämä sydän on tarkoitettu asennettavaksi sellaiseen
takkaan, johon ei täyskehyksellinen sydän mahdu - tai
takan sisälle, jos niin halutaan (kuva 6). Huomioi myös
kohta 3.5. (avoin asennustapa kuva 2)
Asennuksessa noudatetaan kohdan 3.2 yleisohjeita.
Asennus voidaan tehdä joko kehyksen kanssa tai jos
aukko on kapea, ilman sitä. Sydämen rungon ja
erkkerin alaosa voi olla kiinni takan pohjassa, sillä
ilmanotto käy ritilöiden kautta.
Asennettaessa sydän kehyksen kanssa on siis
huomioitava,
että
etukehys
peittää
aukkoa
sivusuunnassa, muttei korkeus-suunnassa.
Jos asennuskorkeutta ei haluta madaltaa muuraamalla,
voidaan sitä säädellä kahdella tavalla:
1) käytetään mukana seuraavia apujalkoja (kuvat 5 ja
6), joita saa lisätarvikkeena myös erikorkuisia.
2) ja tai tiivistetään ylös jäävä maksimissaan20 mm
aukko esim. vuorivillalla (näin pieni rako ei yleensä
näy ulospäin). Jos aukko on suurempi (maksimi 50
mm), se voidaan tiivistää esim. kovalla, 50 mm
paksulla vuorivillalevyllä, jonka päälle taivutetaan
helposti lisätarvikkeena saatavaa mustaa ritilälevyä
- vuorivillan voi vielä maalata mustaksi
kuumankestomaalilla.
Näin asennus säilyy
tyylikkään näköisenä. Muilta osin takkasydämen
tiivistämisessä noudatetaan samoja ohjeita kuin
muissa takkasydämissä on esitetty.
3.4 Tiivistämisen helpottamiseksi on etukehys
mahdollista irrottaa seuraavissa malleissa:
Etukehyksen poistaminen ja kiinnitys, malli TS-21
• Irrota 2 kpl ruuveja kehyksen alareunasta.
•
vedä kehystä alareunasta ulospäin - toisella
kädellä ote yläilmanottoaukon reunasta - vedä
samalla kevyesti ulospäin.
• Kehys nousee yläreunan pitimistään pois.
• kiinnitys päinvastaisessa järjestyksessä
Etukehyksen poistaminen ja kiinnitys, mallit TS-12,
– 26V,-27V,-36V:
Irrottaminen:
• Irrota kehyksen alareunassa olevat ruuvit 2kpl.
Malli TS-36V.
Mallit TS-26V/27V ruuvit sijaitsevat luukun ja
etukehyksen
pystyosan välissä.
• Vedä kehyksen alareunaa ulospäin, jolloin kehys
irtoaa ja voidaan ottaa pois.
Kiinnittäminen:
• Työnnä
kehyksen
yläreunassa
sijaitseva
koukkulista rungon yläreunan lipan alle.
• paina kehys runkoon kiinni niin, että kehyksen
alareuna menee tukevasti rungon alareunan päälle
• kiinnitä 2 kpl ruuveja kehykseen.
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Etukehyksen säätö lisäkappaleella, (korkeus) mallit
TS-26V-27V, kuva 8.
• Mittaa tarvittava korkeus etukehykselle (n. 10 mm
takan reunan päälle).
• Aseta lisäkappale 1 etukehyksen yläosan 2 päälle
ja asenna kehys tarvittavan korkeaksi.
• Merkkaa kuvan mukaiset reikien paikat 3; poraa 3.5
mm poralla reiät.
• Kiinnitä lisäkappale mukana olevilla ruuveilla (2
kpl).
Etukehyksen säätö lisäkappaleella, (leveys) malli
TS-36, (kuva 8).
• Kuten edellä mutta etukehyksen sivureunoihin
TS-56, 57 Etukehyksen poistaminen:
• ensin vedetään pois ilmanohjausosat (kuvat 5 ja 6)
sydämen päältä ja alta.
• Sitten irrotetaan kehyksen kulmissa olevat 4 ruuvia.
• Otetaan kehys pois.
Tulisijan ja takkasydämen valmistelun jälkeen
takkasydän voidaan asentaa paikalleen. Kohta 3.3
3.4.1 Luukkujen avautumissuunnan vaihto
Luukun avautumissuunta on helpointa vaihtaa ennen
kuin Takkasydän on asennettu paikoilleen.
TS-12, -26.–27,-36, -56, -57. Avautumissuuntaa ei
voi vaihtaa.
TS-21 Avautumissuunnan vaihto:
• Irrota etukehys kohdan 3.4. mukaan.
•
Poista saranatapit ja prikat samalla luukkua tukien
putoamisen välttämiseksi.
•
Käännä luukku ylösalaisin (yläreuna alaspäin) ja
aseta se uudelleen paikoilleen sydämeen.
• Aseta luukun saranat kohdakkain ja työnnä tapit
saranoihin. (Huom.! väliprikat tulevat luukun
saranaosan alapuolelle, 1 kpl/sarana).
• Irrota salvan ruuvi ja käännä salpa ylösalaisin,
kahvan pitkä osa alaspäin ja kiristä ruuvi.
•
karmin vasemmassa alakulmassa oleva kiinni
kierretty ruuvi siirretään oikeaan alakulmaan ja
kiristetään.
•
Säädä karmin lukitusaukossa (aukko, johon lukon
salpa menee) oleva kieli niin, että luukun
sarananpuoleiseen yläkulmaan ja n. 1 mm välys.
Tarpeen vaatiessa karmissa olevia saranaholkkeja
voidaan säätää ruuvimeisselillä j pihdeillä sopivan
välyksen saamiseksi. Älä väännä itse luukkua,
lasi voi rikkoontua!
•
Tarkista, että luukku tulee karmiin nähden
suoraan.
•
Etukehys voidaan asentaa nyt paikoilleen tai vasta
Takkasydämen takkaan asennuksen yhteydessä,
mikäli tiivistys on siten helpompi suorittaa.
Malli 77V avautumissuunnan vaihto:
• Avaa luukku
• Irrota salvan keskimmäinen ruuvi
lukituslevy sekä salpa pois. (Kuva 12)
• Käännä salpa ympäri.
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Aseta salpa ja lukitus levy paikalleen. Kiristä
mutteri sopivasti salvan on päästävä liikkumaan.
Lukitse toisella mutterilla.
• Avaa luukku kokonaan. Pidä tukeva ote luukusta
koko ajan.
• Irrota saranan ruuvi ja nosta saranalevy ylälevyä
vasten. Pujota luukun yläreuna irti. (kuva 13)
• Nosta luukku alatapista pois ja laske lattialle.
• Kiinnitä sarana takaisin.
Käännä luukku ympäri
• Irrota toinen sarana.
• Nosta luukun alatappi reikäänsä rungossa. Luukun
tulee olla aivan auki.
• Laita ylimmäisen saranan tappi ylälevyn reikään ja
sitä vasten
• Pujota luukku saranan alle ja tappi luukun reikään,
sekä lovet kohdalleen.
• Kiinnitä sarana ruuvilla.
Kokeile luukun toimivuus.

3.5. Avoin asennustapa
Mikäli takan suuaukko on niin suuri, että edellä esitettyä
asennustapaa
ei
voida
soveltaa,
takkasydän
asennetaan avoimesti takan tulipesään (kuva 2).
Tulipesän pohja tasataan kohdan 3.2. mukaisesti.
Takkasydän asennetaan paikoilleen.
Haluttaessa
voidaan etukehys poistaa irrottamalla ao. ruuvit.
Avoimessa asennuksessa takkasydämen kehys ei toimi
vedon kannalta tarpeellisena tiivisteenä, joten veto
saadaan syntymään yhdistämällä savuaukko taipuisalla
KASTOR - INOX S putkella takan hormiin. Tiivistys
takan hormiin tehdään esim. uunilaastiin "kostutetulla"
vuorivillalla ja uunilaastilla - hormi on puhdistettava
tartunnan varmistamiseksi - ja putki asennetaan
takkasydämeen erikseen saatavalla liitosholkilla.
3.6. Muuratun tulisijan aukon mitat
Aukon
leveys mm
TS-12
TS-36V
TS-26/27V
TS-77V
TSK- V
TS-21
TS-56
TS – 57
kehys sis.

420 - 500
545 - 685
545 - 685
545 - 685
545 - 685
685 - 820
585 - 810
845

Aukon
korkeus
mm
410 - 460
* 500 - 570
* 500 - 525
* 500 - 530
* 500 - **
535 - 590
505 - 610
525
–
595***

Tulisijan
min. syvyys
mm
410
450
450
450
470
450
380
runko

*) suuaukon pienin korkeus 470mm poistamalla 40mm
pohjakorokkeet takkasydämen alta. Huomaa! Tällöin
etukehyksen reuna on 40mm takkasydämen pohjaa
alempana.
**) Riippuu mallista, katso taulukosta V-mallien
kohdalta.
***) Verkko tiivistys 100mm.

vedä
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4. KASTOR TAKKASYDÄNUUNIN MUURAUS
Takkasydäntä varten voidaan muurata helposti
monenlaisia tiilimuuriratkaisuja.
Kastor Oy:ltä on
saatavissa
ammattitaitoiselle
takkamuurarille
tarkoitettuja pääpiirteittäisiä muurausohjeita. Malleja
on useita, joten voitte niistä valita Teille sopivan - tai
muunnella mieltymystenne mukaan.
Muurauksen yhteydessä on huomioitava edellä esitetyt,
takkasydämen sijaa koskevat määreet sekä Suomen
rakentamismääräyskokoelman E8 (muuratut tulisijat)
ohjeet.
5. KÄYTTÖ
5.1. Yleistä
Poista tarrat laseista.
Ennen tulen sytyttämistä tarkistetaan, että nuohousta
varten irrotettava liekinohjauslevy on paikallaan ja
oikein päin.
Se asennetaan sydämeen nuolen
osoittamaa tietä kodan 6.1 mukaan. (kuva 3)
Ensimmäisillä
käyttökerroilla
saattaa
esiintyä
käryämistä, vaikka takat ovat esilämpökäsitelty jo
tehtaalla, joten aluksi on syytä lämmittää pienellä
teholla ja huolehtien tilojen hyvästä tuuletuksesta.
Ensimmäiset poltot on parasta tehdä varovaisesti
(kerrallaan korkeintaan kaksi puuta; varo laittamasta
paljon pieniä puita, lastuja ja paperia, sillä niiden
hetkellinen teho on suuri!).
Puut asetetaan aina vaakasuoraan, ei pystyyn.
Ensilämmitykset on tehtävä pienellä puumäärällä
takkasydämen yllättävän suuren tehon vuoksi. Samalla
on syytä tarkkailla takan muurin käyttäytymistä
mahdollisten halkeamien varalta. Näin menetellään
myös Takkasydämen asennuksen jälkeenkin, mikäli
tulisija on ollut pitkään käyttämättä ja/tai kylmälle
alttiina, esim. vapaa-ajan asunnossa. Mikäli asennus
on tehty kohdan 3.5. mukaan, on aina varmistuttava
putken ja sen kiinnityksen moitteettomasta kunnosta.
On myös varmistuttava, että kohdassa 1. esitetyt seikat
on huomioitu.
Takkasydämet
on
mitoitettu
toimimaan
nimellistehoillaan (n. 8 kW); 1 kg sekapuuta on
teholtaan n. 3 - 4 kW kosteudesta riippuen. Mikäli maali
hilseilee tai harmaantuu, teräsosat muuttavat muotoa
tai repeilevät, on takkasydäntä käytetty näiden ohjeiden
vastaisesti. Nämä vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
5.2. Kylmäkahva
Toimitukseen sisältyy ns. kylmäkahva, jonka avulla on
helppo säätää arinaa ja aukaista luukku niiden
mahdollisesti kuumentuessa. Kahvan koukkupää käy
myös arinan säätöön.
5.3. OBS - PALAMINEN
Kastor Oy:n pitkälle kehittämä vähäsaasteinen ja puita
säästävä OBS - järjestelmä toimii pääpiirteittäin
seuraavasti:
♦ Ensiöilma
(suoraan
puuainekselle
menevä
palamisilma)
otetaan säätimellä (kuva 7)
säädettävän arinan kautta ulosvedettynä: voimakas
palaminen, sisään työnnettynä: heikko palaminen.
♦ Puun lämmetessä se kaasuuntuu ja kaasujen
polttamiseen tarvittava ns. toisioilma otetaan
valvotusti luukun reunojen tai erillisten kanavien
kautta.
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♦

Arinattomissa takka-sydämissä on erillinen säätö
vipu edessä luukun alapuolella. Kun säätövipu on
oikealla, on palaminen maksimissaan.

5.4. POLTTOAINEET
Kastor takkasydämissä käytetään polttoaineina
ainoastaan normaalia, käsittelemätöntä puuta.
Siinä ei saa polttaa:
♦ Kyllästettyä puuta
♦ Lastulevyä
♦ Kimpeä
♦ Muovia
♦ muovitettua pahvia tai paperia
Nestemäisiä polttoaineita ei saa käyttää, ei edes
sytytysvaiheessa!
Uunikuivattu puutavara saattaa aiheuttaa laitteen
vaurioitumisen!
Varo myös polttamasta lastuja ja muita ohuita puita
muutoin kuin sytytyksen yhteydessä pieniä määriä.
Rakennusjätteet
sisältävät
yleensä
kiellettyä
polttoainetta.
Polttoainetta ei tule säilyttää takkasydämen
läheisyydessä yhtä käyttökertaa enempää.
Jos
säilytät puita muualla takkasydämen läheisyydessä,
huomaa kohdan 2.3. turvaetäisyydet.
5.5. SYTYTTÄMINEN JA PUUMÄÄRÄT
Aloitusvaiheessa hormin savupelti pidetään täysin auki.
Sydämen säädettävä arina (ei TS-12 ja – 21), joka
toimii ensiö-ilmansäätimenä, pidetään auki (vipu 1
täysin) ulkona. Huom. ! Arinalle menevä ilma ei kulje
tuhkaluukun kautta, joten se voidaan pitää myös
kiinni. Avaamalla tuhkaluukkua voidaan lisätä
ilmamäärää jos veto-olosuhteet ovat heikot.
Sytyttäessä on paras tapa laitaa puut tulipesään
ristikkäin. Sytykkeet sijoitetaan keskelle alimmaisten
polttopuiden väliin (kuva 4). Yleensä neljä puuta riittää
alkutuleksi ja lisäyksenä yksi tai kaksi puuta. Puita
lisättäessä ne laitetaan tavallisesti takaseinän
suuntaisesti, 1 - 2 kerrallaan. Puut on sijoitettava
tulipesässä
olevan
suojakaiteen
taakse
aina
vaakasuoraan, ei pystyyn. Kuvan 4 mukainen määrä
antaa jo n. 7000 W tehon pienehköllä vedolla luukku
suljettuna. Puumäärä riippuu myös tulipesän koosta ja
nimellistehosta.
Puita ei saa laittaa tulipesään yhdellä kertaa liian
paljon.
On myös varmistuttava. että palamisen aikana puut
eivät pääse putoamaan suojakaiteen etupuolelle.
5.6. TEHON JA PALAMISEN SÄÄTÖ
Tehoa voidaan säätää kolmella tavalla:
1) hormin vetoa säätämällä. Hormin pellillä voidaan
säätää mahdollista liian suurta vetoa niin, etteivät
liekit pääse palamaan hormissa ja samalla takka
saadaan hyvin säädettäväksi ensiösäätimen avulla.
Varo kuitenkin häkävaaraa!
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2) säädettävän arinan avulla (ei TS-12 ja 21). Arina
auki: voimakas palaminen, kiinni: heikko.
Tuhkalaatikkoa aukaisemalla saadaan tarvittaessa
lisä ilmaa palamiseen.
TS-12 ja 21 luukun alapuolelta löytyy nuppi, josta
ensiöilma säädetään (nuppi oikealla täysin auki).
3) puumäärällä ja polttoaineen laadulla. Yleensä ei
ole syytä polttaa yhtaikaa neljää puuta
enempää, pieniä tai isoja. Isot palavat
luonnollisestikin kauemmin. Toisaalta kuiva puu
luovuttaa lämpöä enemmän ja nopeammin kuin
kostea. Varo "rutikuivan" puun kovaa tehoa!
Hyvälaatuinen polttopuu antaa huomattavasti
tehokkaammin lämpöä kuin esim. laho ja kostea
puu.
Savupeltiä ei saa sulkea, jos sydämessä on tuli tai
hiillos. Häkävaara!
5.7. LASILUUKKUJEN KÄYTTÖ JA HOITO
Lasit puhdistetaan kylminä ja helpoimmin tehokkaalla
KASTOR
NOKI
POIS
puhdistusaineella
(rautakaupoista). Ohjeet tuotteessa.
Vaikka luukut ovat erikoislasia, niitä on käsiteltävä
asianmukaisella varovaisuudella (ei kolhita, paiskota
jne.).
Erityisen tärkeätä on, että luukkua ei "käännetä yli",
ts. käännetä liian pitkälle aukeamissuuntaansa, jolloin
saranajärjestelmä ja luukun asento vääntyvät
virheellisiksi, myös lasi voi rikkoontua.
5. 8 LASIN VAIHTO
TS-36V, -12, -21, -56, -57 on kiinteä lasi kehyksessään.
Lasi vaihdetaan vaihtamalla koko luukku.
Luukun vaihto TS-36V ja 12:
• Aukaise luukku äärilaitaansa.
• Nosta luukku pois saranoiltaan.
kiinnitä vastakkaisessa järjestyksessä.
Luukun
vaihto
TS-21.
avautumissuunnan vaihto.

Katso

kohdasta

Mallit TS-26V-27V: näissä malleissa voidaan vaihtaa
pelkät lasit seuraavasti:
• poista mahdolliset lasinsirut ja irrota luukku.
0
• Aukaise luukkua n. 90 ,
•
Nosta luukkua saranapuolelta ylöspäin.
• Vedä luukun alareunaa ulos niin, että tappi nousee
pois reiästään.
• Laske luukku alas, jolloin yläpuolenkin tappi irtoaa
reiästään.
•
kiinnitys vastakkaisessa järjestyksessä
Lasi vaihdetaan seuraavasti, (kuvat 9 ja 10)
• paina esim. ruuvimeisselillä kehyksen sisäpuolella
ovat lukituskielekkeet 1 sivuilta ja ylhäältä alas
kehystä vasten
• työnnä sivuilla ja ylhäällä olevat lasilistat 2
kehyksen reunoja kohden, jolloin ne ja tiivistenauha
3 irtoavat. Alalista ja siihen jäävä tiiviste saavat
jäädä paikoilleen.
• vedä mahdollinen lasi tai sirut pois alalistasta

Art nr

•
•

uusi
lasi
asennetaan
päinvastaisessa
järjestyksessä.
Tiivistenauhan 3 tulee kiertää
lasilistojen pohjalla ja nurkissa se menee lasin alle
lopuksi nostetaan ylös lukituskielekkeet 1

Malli TS-77V lasi voidaan vaihtaa seuraavasti:
• Poista mahdolliset lasinsirut
• Aukaise luukku yli 90 astetta, irrota ylimmäisen
saranan ruuvi ja nosta sarana ylälevyä vasten vedä
luukku pois saranantapista. Pidä tukeva ote
luukusta kokoajan.
• Laita luukku tasolle sisäpuoli ylöspäin, irrota
(kuva 12)
salvanruuvi ja tukilevy.
• Irrota päätylistojen ruuvit.
• Puhdista lasinsirut pois listoista ja luukunrungosta.
• käännä luukku ulkopuoli ylöspäin.
• Lasissa on oltava päätyreunassa molemmilla
puolilla tiivistenauha. (kuva 11)
• aseta lasi keskelle luukkua ja kiinnitä päätylistat
ruuveilla ja sen jälkeen salpa
• nosta luukku paikalleen ja kiinnitä sarana ruuvilla.
Kohta kätisyydenvaihto.
Mallit TS-56 ja 57 Lasienvaihto
Suosittelemme lasien vaihtoa kehyksineen.
Pienemmät sivulasit kehyksineen voidaan irrottaa
• Nostamalla
niitä
ensin
ylöspäin
(Esim.
ruuvimeisselillä), jotta alatapit vapautuisivat
alarei’istään.
• Vedetään alaosaa itseen päin.
• Lasketaan lasi alas siten, että yläosankin tapit
lähtevät pois rei'istään.
• Takaisinlaitto päinvastoin.
Luukun vaihto tapahtuu seuraavasti:
• Avaa luukku.
• Nosta saranatapeista pois.
• Takaisinlaitto päinvastoin.
• Sovita uutta luukkua tarpeen vaatiessa saranoita
taivuttamalla.
5.9. PINNAN HOITO
Takkasydämen hoitotoimenpiteisiin ryhdytään sen
ollessa kylmä. Pyyhi pölyt säännöllisesti pehmeällä
välineellä.
Takkasydämen pintaa voi puhdistaa
pehmeällä, pesuaineliuokseen (astianpesuaine + vesi)
kastellulla kankaalla tms. sekä lopuksi kuivaus.
Ilma-aukkojen kromilistat voidaan irrottaa vetämällä ne
pidikkeistään
pois.
Listojen
poissa
ollessa
Takkasydämen ilmakanavat on helppo puhdistaa esim.
pölynimurilla.
TS-56 ja 57 erkkerin ylä- ja alapuolella olevat
ilmanohjauskappaleet (kuva 5 ja 6) ovat irrotettavia
(vedetään vaakasuunnassa ja työnnetään takaisin
vaakasuunnassa). Näin voidaan puhdistaa ilmankiertoosia sisältäkin esim. pölynimurilla.
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Takkasydämen pintaa voidaan myös tarvittaessa
paikka maalata kuumaa kestävällä suihkemaalilla
(mattapintainen väri).
Tällöin on ehdottomasti
noudatettava
maalinvalmistajan
ohjeita
ja
varmistuttava siitä, että takka on varmasti kylmä.
o
Maalin on kestettävä lämpöä vähintään 500 C.
6. TUHKAN POISTO JA NUOHOUS
Tiivistettyasennustapa. (Kuva 1)
Kastor -takkasydämessä palaminen on erittäin
puhdasta, joten nuohoustarve on vähäinen, mikäli
sydäntä on käytetty oikein jos takkasydän on asennettu
edestä tiivistetyllä asennustavalla, sydän vedetään
ennen nuohousta pois tulisijasta (suojele ympäristö
esimerkiksi muovikelmulla).
Nuohouksen jälkeen
poistetaan noki Takka-sydämen asennustilasta, samoin
kuin mahdollinen savun mukana leijunut tuhkakin
takkasydämen päältä. Tämän jälkeen takkasydän
työnnetään paikalleen, varmistuen sen tiivistymisestä
kohdan 3.3. mukaan. Polttoaineesta ja takkasydämen
käytöstä riippuen savukaasujen mukana saattaa leijailla
jonkun verran tuhkaa yms.
Osa tästä voi jäädä
Takkasydämen asennustilaan. Jatkuvassa käytössä
onkin syytä vetää Takkasydän pois paikoiltaan ainakin
kerran lämmityskautena ja puhdistaa takan pesä ja
sydän kuten nuohouksen yhteydessä on esitetty.
Tilapäiskäytössä (esim. vapaa-ajan asunnot) puhdistus
suoritetaan esim. lämmityskauden päätyttyä.
♦ Avoimessa asennustavassa (kuva 2) noki putoaa
INOX -putken kautta laitteen sisälle, mistä se
poistetaan tuhkan tapaan, irrottamalla kuitenkin
ensin liekinohjauslevy. (kohta 6.1)(kuva 3). Poista
sivutiilet tulipesän sisältä jos otat liekinohjauslevyn
ulos takkasydämestä. Liekinohjauslevyn ja tiilien
kiinnittämisen jälkeen Takkasydän on jälleen
käyttövalmis.

•

Nosta
liekinohjauslevyn
takareuna
pois
pidikkeiltään.
• Vedä levyä taaksepäin yläsivupidikkeistä pois
samalla laskien takareunaa.
• Käännä levyä niin että se sopii luukun reiästä ulos.
Takaisinlaitto päinvastoin. Huomaa! levyn asento
taitokset oltava oikeinpäin. Kuva 3
7. ARINAN HOITO
Älä kerää tulipesään tuhkaa yhtä käyttökertaa
enempää, arinan vahingoittumisen estämiseksi. Arinat
voidaan irrottaa paikoiltaan nostamalla ne suoraan
ylöspäin.
Takaisin
samassa
järjestyksessä,
huomioiden, että arinan tappi menee säätövivun
hahloon.
TS-12, -21, -56, -57 sydämissä ei ole arinaa.
8. TAKUU
Tuotteella on Kuluttajansuojalain edellyttämä takuu.
Olemme kiitollisia, jos ongelmatilanteissa otatte
välittömästi yhteyden valmistajaan.
9. VALMISTAJAN VAKUUTUS
Tämä tuote täyttää hyväksymistodistuksessa ja siihen
liittyvissä asiakirjoissa mainitut vaatimukset.
Tyyppihyväksyntänumero: 0275/98 (Ruotsi)
10. VALMISTAJA
KASTOR OY, Tehtaankatu 5-7, 11710 Riihimäki,
Puh. 019 764 360
sähköposti: info@kastor.fi

Anna takkasydämen ja tuhkan jäähtyä kylmäksi ennen
tuhkan poistamista. Paras tuhka-astia on metallinen,
kannellinen ämpäri tms. Näin vältetään kuuman
tuhkan aiheuttama palonvaara.
• Poistaminen
aloitetaan
sammuttamalla
mahdolliset
alipainetta
aiheuttavat
ilmastointikojeet kuten liesituulettimet jne.
• Aukaistaan savupelti.
Näin vältetään tuhkan
leviäminen sisä-tiloihin.
• Suojellaan ympäristö. Edellä mainitulla tavalla.
• Tuhkaa voidaan poistaa tulipesästä arinan kautta
työntämällä
edestakaisin
arinansäädintä.
Tuhkalaatikko on syytä tyhjentää jokaisen
käytön jälkeen.
Tarvittaessa tulipesässä oleva suojakaide nostetaan
irti, minkä jälkeen tuhka voidaan poistaa myös
suuluukun kautta.
Irrotettu suojakaide asetetaan
takaisin paikoilleen sisällä oleviin pitimiinsä.
TS-12. – 56. – 57. – 21, tuhka voidaan poistaa
luukunkautta mukana olevalla tuhkalapiolla.
6.1 LIEKINOHJAULEVYN IRROITUS
•
•
•

Avaa luukku.
Poista suojakaide tulipesän etureunasta.
Poista sivutiilet.
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