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Brandskyddskontrollen räddade villan

E

n fastighetsägare i Höganäs kommun ringde
undertecknad skorstensfejarmästare och tackade för besöket/brandskyddskontrollen även
om det blev dyrt. Vid brandskyddskontrollen
av en Energikassett med Leca-omramning och en stålrörsskorsten i hans fastighet konstaterades följande:
Det så kallade eﬀektorspjället saknades och indikationer fanns på att rökgastemperaturerna varit överhöga. Isoleringstjockleken kontrollerades från vinden
i bjälklagsgenomförningen och av de ursprungliga 50
mm fanns uppskattningsvis 10 -15 mm kvar. Kontrollanten anmodade att skorstenen skulle isoleras om och
att eﬀektorspjället skulle monteras, avvikelserna gavs
utfall 1.
När skorstenen lyftes av kassetten och ut ur
Leca-omramningen visade det sig att den nu dåligt
isolerade skorstenen, ovan avbalkning och varmluftsutsläpp/överströmningsgaller, strålat så mycket värme
på bakomvarande vägg att gipsskivorna förkolnats och

reglarna varit nära att antändas.
Trots att det kostade en ny inmurningsspis och en
ny skorsten så kände sig fastighetsägaren ganska nöjd.

Från proffs till proffs

Röktrycksaggregat
RTA80

Vi utvecklar professionella lösningar inom rök
och ventilation. Egen tillverkning och 30 års
branscherfarenhet borgar för att materialkvalitet
och konstruktionslösningar håller högsta kvalitet.
Tag kontakt med oss så får du veta mer om
våra rökkanaler och vårt övriga sortiment.

INOX-E kondensrör,
INOX-D insatsrör, MSD och
MS modulskorsten är några
exempel på Westaflex-kanaler.

•

Snygg design av anodiserad aluminium

•

Slimmat format ger låg vikt

•

Enkelt att använda, sparar tid

•

Ny teknik ger säker mätning

•

Stor display som visar tryck, ﬂäktens hastighet
både i % och visuellt med stapel

•

Ansluts till 230V 50Hz

•

Vikt: 6.5 kg

•

Mått: 34x34x20cm

•

Lev. komplett med slang och axelväska
klar att använda

Vi hyr även ut röktrycksaggregat

Välkomna med frågor och
beställningar till Hyltec
Maskinen kan också köpas genom:
NSP, Comfort-Control, Swema
och Landy-Vent

10 års garanti för godkända installatörer

www.hyltec.se
torbjorn@hyltec.se
Mob. 070-491 95 25

Kanaler för rök och ventilation

Svenska Westaflex AB
Kärragatan 4, Box 326, 431 24 Mölndal
Tel: 031-86 49 39, fax: 031-87 95 13
info@westaflex.se
www.westaflex.se
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