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HŐVÉDŐ LEMEZ 

 
HŐVÉDŐ ALÁTÉT (OPCIONÁLIS) 

 
Sugárzásvédő 

burkolat 

 
HARVIA M1/M3  

FÜSTCSŐRE SZERELT 
VÍZMELEGÍTŐVEL ÉS 
HŐVÉDŐ LEMEZZEL 

 
 

HARVIA 20 ES PRO  
HŐVÉDŐ LEMEZZEL 

 
 

HARVIA 10 VASKÁLYHA  
HŐVÉDŐ LEMEZZEL 
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A Harvia hővédő lemez hatékonyan 
megakadályozza az éghető anyagokra kifejtett 
közvetlen hőhatást. A hővédő lemez besorolása 
alapján forró felületnek minősül. Felületi 
hőmérséklete normál üzem esetén nem 
emelkedik 80 °C fölé, ami azt jelenti, hogy 
minden további óvintézkedés nélkül a fal 
éghető anyagaitól vízszintes irányban akár már 
50 mm távolságra felszerelhető. Gerendafalak 
alkalmazása sem jelent problémát, ha azokat 
hővédő lemez óvja a sugárzó hőtől.  
Az állítható lábak segítségével helyezze el a 
hővédő lemezt a nem-éghető anyagból készült 
padlón és rögzítse az aljzathoz. Külön hővédő 
alátét opcionálisan rendelhető. Fapadlóra 
szerelt kályha esetén a hővédő lemez és alátét 
együttes alkalmazása megfelel a tűzvédelmi 
követelményeknek. Hővédő alátét önálló, 
hővédő lemez nélküli alkalmazása esetén 
be kell tartani a minimálisan előírt 
vízszintes biztonsági távolságokat a 
kályha és az éghető anyagú padló között. 
Füstcsőre szerelt vízmelegítő használata 
esetén, az vízmelegítő és kémény közötti 
összekötő cső köré külön sugárzásvédő 
burkolatot kell elhelyezni. 
A Harvia acélkémény szigetelt részének 
hosszát vízmelegítő nélkül úgy kell méretezni, 
hogy az leérjen a hővédő lemez felső szélének 
szintje alá. Ily módon elkerülhető, hogy a 
füstelvezető cső nem szigetelt részéből sugárzó 
hő tűzveszélyt jelentsen a fal éghető 
anyagaira. 

A Harvia  kályhából, acélkéményből, 
hővédő lemezből és alátétből álló 
kombináció tetszetős és biztonságos 
termékegyüttest alkot, amelynek alkotóelemei 
remekül illeszkednek egymáshoz. 
 
Műszaki jellemzők: 

� horganyzott acéllemezből készült hővédő 
lapok 

� a lapok a szállított csavarokkal 
rögzíthetők egymáshoz és a padlóhoz 

� állítható lábak csavarral rögzíthető 
lemezekkel 

� a fali elemek (3 db) a szükséges 
szerelékkel együtt külön kartondobozba 
csomagolva, méret: 1010 x 1010 x 105 
mm 

� a csomag súlya kb. 30 kg 
 
A Harvia hővédő lemez gondos tesztelésen 
esett át, használata az alábbi típusú 
kályhákhoz engedélyezett: 
 
Fatüzelésű kályhák: 

� Harvia M1 
� Harvia M3 
� Harvia 20 GF 
� Harvia 20 Pro 
� Harvia 20 Pro S 
� Harvia 20 ES Pro 
� Harvia 20 ES Pro S 

Vaskályhák: 
� Harvia 10 

Kazánok: 
� Harvia 50 l 

 

 
 
 
 

Hővédő lemez 

Beton 

Fapadló 

A HŐVÉDŐ LEMEZ 
ELEMEINEK RÖGZÍTÉSE 
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