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Harvia on juba aastakümneid tootnud kvaliteetseid 
keriseid, katlaid ja korstnaid, kasutades kõiki aja 
jooksul kogunenud kogemusi. Olenemata sellest, 
kas vajate kerist väikese peresauna või suure avaliku 
sauna jaoks, on tootevalik igal juhul lai. Palju õnne, 
olete teinud suurepärase valiku!
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1.1. Kerise kasutamiseks ettevalmistamine
Enne kasutamist lugege juhendit: esimese kütmise 
ajal eraldub kerisest värvi- ja muid lõhnu. Seepärast 
on soovitatav kütta kerist esimest korda vabas õhus 
või hea ventilatsiooniga ruumis ja paigaldada keri-
sele eelnevalt ka suitsutoru. Ärge asetage esimese 
kütmise ajal kive kerisele. 

Kui keris on varustatud veepaagiga, peab paak 
olema esimese kütmise ajal veega täidetud

Vt lõik 1.3.1. “Esimene kütmine”. 

1.2. Kerise valimine
Kontrollige, et valitud keris sobiks teie sauna jaoks. 
Sobiva kerisega varustatud saunaruum on saunalis-
te vastuvõtuks valmis pooletunnise kuni tunniajali-
se kütmise järel. Saunaruumi kütmine sõltub ruumi 
suurusest, kerise võimsusest ning ruumi seinte ja 
lae materjalidest. Kui seinad ja lagi on soojustamata 
(ehk koosnevad ainult tellistest, katusekividest või 
betoonist), siis on vaja võimsamat kerist: iga soo-
justamata seina ruutmeetri kohta tuleb lisada sauna 
arvestuslikule ruumalale 1,2 m3. Kui sauna seinad on 
jämedatest palkidest, siis tuleb sauna ruumala kor-
rutada 1,5-ga. Näiteks jämedatest palkidest 12 m3 

saunaruumi arvestuslikuks ruumalaks on 18 m3 ning 
vastavalt sellele tuleb valida ka keris. Samuti 10 m3 
sauna, mille üks 2 m lai ja 2 m kõrge sein on tellis-
test, arvestuslikuks ruumalaks on umbes 15 m3. 

Kerise ohutu kaugus ning nõuetekohase ja ohutu 
paigalduse reeglid sõltuvad sauna konstruktsioo-
nist ja materjalidest. Käesolevad juhised õpetavad, 
kuidas paigaldada keriseid erinevates saunades kor-
rektselt ja ohutult. Enne paigaldamist lugege neid 
juhiseid ja eeskirju hoolikalt. Soovitame teil samuti 
tutvuda kõigi pakutavate Harvia lisatarvikutega, 
nagu näiteks korstnad ja kaitsepaneelid, mis muuda-
vad kerise paigaldamise ja ohutu kasutamise hõlp-
samaks. Vajadusel küsige edasimüüjalt või tehase 
esindajalt lisabrošüüre ja täiendavaid juhiseid.

Märkus! Korstna nõutav temperatuuriklass on 
T600.

1.3. Kerise kasutamine

1.3.1. Esimene kütmine
Harvia keriste välimine korpus on kaetud kuumus-
kindla värviga, mis saavutab lõpliku kõvaduse alles 
esimese kütmise käigus. Enne seda tuleks vältida 
kerise värvitud pindade hõõrumist või nühkimist. 

Ärge puudutage esimese kütmise ajal kerist, sest 
värvkate muutub esmalt pehmeks. Värvi omaduste 
tõttu võivad värvitud pindadelt aurustuvad ained 
tekitada lõhnu.

Esimese kütmise võib viia läbi õues või hea ven-
tilatsiooniga saunaruumis (kuhu keris plaanitakse 
paigaldada). Ärge asetage kerise esmakordse küt-
mise ajal sellele veel kive. Kui kütate kerist õues, 
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siis paigaldage kerisele piisava tõmbe tagamiseks 
suitsutorud (lisatarvikud, vt lõik 3.6.4.). Nii vaba-
nete ühtlasi ka suitsutorude värvkattest eralduvast 
lõhnast. Esmakordsel kütmisel piisab ühest süle-
täiest puudest. Esimese kütmise järel võib keris 
veel mõnda aega värvilõhna eritada. Pange tähele, 
et kuum keris võimendab ka kõige õrnemat värvi- ja 
lakilõhna ning isegi toidulõhna ja -aroomi.

1.3.2. Kerisekivid 
Kerisekividena tuleks kasutada ainult spetsiaalselt 
selleks otstarbeks mõeldud kive, nagu näiteks pe-
ridotiidist, oliviin-doleriidist või oliviinist Harvia ke-
risekive.

Märkus! Looduses leiduvad maakoorekivimid või-
vad sisaldada kahjulikke aineid, nagu näiteks raua-
püriiti, ning seetõttu ei tohiks neid kasutada.

Enne kerisele asetamist tuleks kivid tolmust kor-
ralikult puhtaks pesta. Asetage suuremad kivid alla-
poole. Väiksemad kivid asetatakse pealepoole, sest 
need kuumenevad ka siis, kui ei asu kuuma teraspin-
naga vahetus kokkupuutes. Kive ei tohi laduda liiga 
tihedalt – õhuvool peab pääsema läbi kerise.

Märkus! Kerisekivid ei tohi takistada kerise kor-
puse ja põlemiskambri vahel toimuvat õhuringlust. 
Teisisõnu, kivid ei tohi blokeerida kerise ventilatsioo-
nisüsteemi avasid. 

1.3.3. Põlemismaterjal
Kerise kütmiseks sobib kõige paremini kuiv puit. 
Kuivad lõhutud küttepuud kõlisevad omavahel kokku 
lüües. Puidu niiskusel on suur mõju põlemise puhtu-
sele ning ka kerise kasutegurile. Tuld võite alustada 
kasetohu või ajalehtedega. 

Erinevat tüüpi puidu soojusväärtus on erinev. Näi-
teks peate sama soojushulga saamiseks põletama 
pööki 15 % vähem kui kaske. Kui põletate suurel 
hulgal kõrge soojusväärtusega puitu, lühendab see 
kerise tööiga!

Hoidke põlemismaterjal eraldi hoiualas. Väikese 
hulga põlemismaterjali võite kerise läheduses hoida 
juhul, kui selle temperatuur ei ületa 80 °C.

Ärge põletage kerises järgmisi materjale:
Kõrge põlemistemperatuuriga materjalid (nagu 
näiteks puitlaastplaat, plastmass, süsi, brikett, 
puidugraanulid)
Värvitud või impregneeritud puit
Jäätmed (nagu näiteks kile, tekstiilid, nahk, 
kumm, ühekordselt kasutatavad mähkmed)
Aiajäätmed (nagu näiteks hein, lehed)

1.3.4. Kerise kütmine
Enne kerise kütmist veenduge, et saunas ega kerise 
ohutuskaugustest lähemal ei asuks sinna mittekuu-
luvaid esemeid.

Tühjendage tuhakarp.
Asetage küttepuud põlemiskambrisse, jättes 

•

•

•

•

1.
2.

•

•

•

•
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nende vahele piisavalt ruumi põlemisõhu voo-
lamiseks. Asetage suuremad küttepuud alla-
poole ning väiksemad üles. Kasutage küttepuid 
läbimõõduga 8–12 cm. Täitke põlemiskamber 
umbes 2/3 ulatuses küttepuudega (arvestage 
puidu soojusväärtusega, 2.3.). SL/Duo kerised: 
Asetage küttepuud põlemiskambri tagaosas 
asuvale restile. Vältige küttepuude põletamist 
põlemiskambri pikenduses. Ärge kasutage liigse 
pikkusega küttepuid, kuigi need mahuksid põle-
miskambrisse.
Asetage tulehakatis küttepuude peale. Tule 
süütamisel küttepuude peal eraldub vähem 
heitgaase.
Süüdake tulehakatis ja sulgege uks. Tõmbetu-
gevust saab kõige tõhusamalt reguleerida tuha-
karpi avades/sulgedes. Kütmisel liiga tugevat 
tõmmet kasutades muutub keris tulikuumaks 
(„punaseks“) ning see vähendab tunduvalt 
kerise eluiga. Üldiselt on kerist küttes kasulik 
hoida tuhakarp algul pisut irvakil. See aitab 
leegil korralikult süttida. Kui saunaruum on juba 
kuumaks köetud ja on aeg sauna minna, siis 
võib leegi intensiivsuse vähendamiseks ja puu-
de säästmiseks tuhakarbi sulgeda.
Vajadusel lisage süte kustuma hakkamisel põle-
miskambrisse veel küttepuid. Kasutage kütte-
puid läbimõõduga 12–15 cm.

1.3.5. Leilivesi
Leili viskamiseks tuleb kasutada ainult puhast maja-
pidamisvett. Vesi peab olema piisavalt kvaliteetne, 
sest soola, lupja, rauda või huumust sisaldava vee 
toimel võib keris enneaegselt roostetama hakata. 
Eriti kiiresti tekib rooste merevee toimel. Majapida-
misveele kehtivad järgmised nõuded:

huumusesisaldus <12 mg/liitris
rauasisaldus <0,2 mg/liitris
kaltsiumisisaldus <100 mg/liitris
mangaanisisaldus <0,05 mg/liitris.

1.4. Kerise hooldamine
Tuhakarp tuleks alati enne kerise kütmist tüh-
jendada, sest nii saab tuhakarbi kaudu sisenev, 
põlemiseks vajalik õhk tuharesti jahutada ning 
tänu sellele resti eluiga pikeneb. Tuha jaoks 
kasutage metallnõud, soovitavalt püstiseisvat. 
Ärge asetage tuhanõud põlevate materjalide 
lähedusse, sest tuhk võib sisaldada hõõguvaid 
süsi.
Kerise suitsukanalitesse kogunevad nõgi ja 
tuhk, mis tuleks aeg-ajalt puhastuslõõride kau-
du eemaldada ( 1.2.).
Piisava tõmbe tagamiseks tuleb korstnat regu-
laarselt puhastada.
Tänu suurtele temperatuurikõikumistele lagune-
vad kerisekivid kasutamisel. Seepärast tuleks 
neid vähemalt kord aastas – kui sauna kasuta-
takse väga sageli, siis isegi sagedamini – ümber 
tõsta. Ühtlasi tuleb kivikambrist eemaldada kõik 
kivitükid ning asendada murenenud kivid uute-
ga.
Pühkige tolm ja mustus keriselt niiske lapiga.

3.

4.

5.
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2.1. Kerise kütmise mõjud saunaruumile
Keriselt põrandale langeva tuha, kivitükikeste ja me-
tallhelveste mõjul määrduvad heledast materjalist 
põrandad. Kasutage tumedast materjalist valmista-
tud põrandakatteid ja tumedat vuugisegu.

See on täiesti normaalne, et saunaruumi puitpin-
nad muutuvad ajajooksul mustemaks. Mustenemist 
võivad kiirendada: 

päikesevalgus
kuumus kerisest
seina kaitsevahendid (kaitsevahenditel on kehv 
kuumusetaluvus)
kerisekividest pärit peened osakesed, mis 
suurendavad õhuvoolu
sauna sisenev suits, näiteks küttepuude 
lisamisel.

Järgides tootja poolt esitatud paigaldusjuhiseid 
jääb saunas kasutatud põlevate materjalide tempe-
ratuur kerise kütmise ajal ohututesse piiridesse.

2.2. Saunaruumi ventilatsioon
Gravitatsioon-õhuväljatõmme (joonis 1)

Värske õhu sisselaskeava peab asuma kerise 
juures põranda lähedal ja
selle väljavool peab asuma kerisest võimalikult 
kaugel lae lähedal. Keris ise tagab tõhusa 
õhuringluse, laealuse ava eesmärgiks on 
saunaruumist saunaskäigu järel niiskuse 
eemaldamine.

Mehaaniline õhu väljatõmme (joonis 2)
Värske õhu sisselaskeava peab asuma umbes 
500 mm kerisest kõrgemal ja
väljavool peab asuma põranda lähedal, näiteks 
pingi all.

2.3. Saunaruumi hügieen
Saunaskäimisel tuleb kasutada saunalinasid, et ta-
kistada higi sattumist saunalava istmetele.

Sauna istmeid, seinu ja põrandat tuleb korralikult 
pesta vähemalt üks kord kuue kuu jooksul. Kasutage 
küürimisharja ja saunapuhastusvahendit.

•

•

•

•

•

A.

B.

A.

B.

•

•

•

•

•

Joonis 1. Joonis 2.

2. SAUNARUUM
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3.1. Enne paigaldamist
Enne kerise paigaldamist veenduge kõigi ohutuskau-
guste nõudmiste täitmises. Määratud ohutusvahe-
maades kerise ümber ei tohi asuda elektriseadmeid, 
juhtmeid ega tuleohtlikke materjale.

Kui ohutuskauguste nõuded pole täidetud, peate 
paigaldama täiendava kaitse ( 3.2.).

Tuleohutuseeskirjade kohta saate üksikasjalikumat 
informatsiooni kohalikelt tuleohutuse eest vastuta-
vatelt ja keriste paigaldamist reguleerivatelt ameti-
võimudelt.

3.1.1. Põranda kaitsmine (joonis 3)
Plaatideta betoonpõrand. Kui betoonikiht 
on vähemalt 60 mm paks, siis võib kerise 
ilma täiendavate ohutusabinõudeta otse 
betoonile asetada. Kontrollige, et kerise alla 
jäävas betoonis ei oleks elektrijuhtmeid ega 
veetorusid.
Tuleohtlikust materjalist valmistatud põrand. 
Kaitske põrand vähemalt 60 mm paksuse 
betoonplaadiga. Plaat peab ulatuma vähemalt 
300 mm kaugusele kerisest selle külgedel 
ja taga (kui keris ei asetse seina ääres) ning 
vähemalt 400 mm kaugusele kerise ees. 
Selleks, et põranda materjal püsiks kuiv, 
peab plaat olema põrandast pisut kõrgemale 
tõstetud. Võita kasutada ka Harvia kaitsealust 
ja kaitseseina ( 3.2.3.).
Plaatpõrand. Plaadisegud ja mördid ning 
plaatide all kasutatavad veekindlad materjalid 
ei talu kerise soojuskiirgust. Kaitske põrandat 
Harvia kaitsealuse ( 3.2.3.) või sarnase 
soojuskiirguse eest kaitsva kihiga.

A.

B.

C.

3. PAIGALDUSJUHIS

Joonis 3. Põranda kaitsmine (kõik mõõtmed millimeetrites)
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3.1.2. Ohutu kaugus laest
Kerise ja lae vahele peab jääma vähemalt 1200 mm 
(joonis 4).

3.1.3. Kiviseinad
Kiviseina puhul peab kerise ja seina vahele jääma 
50 mm õhuvahe. Kerise küljed peavad jääma va-
baks, et õhk saaks vabalt ringelda (joonis 4). 

Kui keris paigaldatakse mittepõlevast materjalist 
(kivist/betoonist) orva, siis peab kuumuse levimiseks 
jätma kerise ja seina vahele piisavalt palju ruumi. 
Sobiv kaugus on umbes 100 mm (joonis 5).

3.1.4. Puitseinad
Kerise minimaalne ohutu kaugus igasugustest põle-
vatest materjalidest: 

kerise taga ja külgedel: 500 mm
kerise ees: 500 mm.

Ühekordse kaitsekihi puhul võib mainitud vahekau-
gust põlevatest materjalidest vähendada kaks korda, 
topelt kaitsekihi puhul neli korda ( 3.2.).

•

•
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•

•

m
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1
2
0
0

50

5
0

50 500

1000

1
0
0

100 100

Joonis 4. Ohutuskaugused (kõik mõõtmed millimeetrites) Joonis 5. Ohutuskaugused (kõik 
mõõtmed millimeetrites)

3.2. Täiendav kaitsekiht
Täiendavat kaitsekihti on vaja siis, kui kerise ja seina 
vahele ei ole võimalik ohutut vahemaad jätta või 
kui soovitakse paigaldada keris ruumi säästmiseks 
seinale või teistele põlevatele materjalidele lähemale 
kui ohutu kaugus ette näeb. Kui põlevast materjalist 
(puitpaneel, laud, palk) sein või saunalava jääb ke-
risele lähemale kui ette nähtud, siis tuleb see katta 
näiteks Harvia spetsiaalse kerge kaitseplaadiga.

3.2.1. Ühekordne kerge seinte kaitseplaat
Ühekordne kerge kaitseplaat võib olla valmistatud 
mittepõlevast, kiuga armeeritud, vähemalt 7 mm 
paksusest tsementplaadist (mineraalplaadist) või vä-
hemalt 1 mm paksusest metallplaadist. Konstrukt-
siooni tugevuse tagamiseks peavad kinnituskohad 
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paiknema üsna tihedalt.
Ühekordse kerge kaitseplaadi kasutamisel peab ke-

rise külgpind jääma põlevate materjalide välispinnast 
vähemalt 250 mm kaugusele. Kerise ja kaitseplaadi 
vahele tuleb sel juhul jätta 200 mm laiune vahe 
(joonis 7). 

Ühekordsele kergele kaitsekihile vastab vähemalt 
55 mm paksune kivisein. Kivisein peab olema külge-
delt avatud ning jääma kaitstavast pinnast vähemalt 
30 mm kaugusele. Kivisein peab olema lisaks vähe-
malt 600 mm kerisest kõrgem ning mõlemas suunas 
vähemalt 500 mm laiem kui keris. 

3.2.2. Kahekordne kerge seinte kaitsekiht
Kahekordne kerge kaitsekiht võib koosneda kahest 
ülalkirjeldatud plaadist, vt lõik 3.2.1. Kinnitage plaa-
did kerise taha. Vajadusel võib plaadid kruvidega 
ühendada. Plaadi ja kaitstava pinna vahele tuleb 
jätta vähemalt 30 mm õhuvahe ning sama lai vahe 
tuleb jätta ka kahe plaadi vahele. Õhuvahede teki-
tamiseks võib kasutada torumuhve, mis asetatakse 
kahe plaadi ning plaadi ja seina vahele. Selleks, et 
õhk saaks vabalt ringelda ja kaitsekihtide vahelist 
ruumi jahutada, ei tohi plaat päris põranda ega laeni 
ulatuda. 

Kahekordsele kergele seinte kaitsekihile vastab vä-
hemalt 110 mm paksune kivisein. Kivisein peab ole-
ma külgedelt avatud ning jääma kaitstavast pinnast 
vähemalt 30 mm kaugusele. Kivisein peab olema 
lisaks vähemalt 600 mm kerisest kõrgem ning mõle-
mas suunas vähemalt 500 mm laiem kui keris.

3.2.3. Harvia kaitsesein ja -alus
Harvia kaitsesein ja -alus on lihtne viis põlevast ma-
terjalist seina kaitsmiseks kerisest kiirguva kuumuse 
eest (joonis 7). Kaitsesein ja -alus on heaks kiidetud 
kasutamiseks koos mudeliga Harvia M3 ning seeria-
ga Harvia 20. Konstruktsiooni pealispinna tempera-
tuur ei tõuse üle +80 °C.

RU ET
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Joonis 7. Harvia kaitsesein ja -alus (kõik mõõtmed millimeetrites)
Joonis 6. Kaitsekihid (kõik mõõtmed 

millimeetrites)
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3.3. Kerise paigaldamine

3.3.1. Kerise reguleeritavad jalad
(mudelid: Harvia 20 Pro / Pro S / SL / Duo, Harvia 
20 ES Pro / Pro S, Harvia 26 Pro / Pro S and Harvia 
36 / Duo)

Tänu reguleeritavatele jalgadele püsib keris kindlalt 
paigal ka kaldus põrandal. Reguleerimisala on 0–
30 mm.

Reguleeritavad jalad (M10 pesapeakruvid) tuleb nii 
palju oma pesast välja keerata, et neid saaks kerise 
paikatõstmise järel 17 mm lihtvõtmega reguleerida 
(joonis 8). Kui kerist mööda põrandat lohistada, siis 
võivad reguleeritavate jalgade kruvid teatavast mater-
jalist (näiteks plaatidest) põrandaid kriimustada. 

RU ET

Joonis 9.

min.

max.

3
0
 m

m

20 Pro
20 Pro S
20 SL
20 Duo
20 ES Pro
20 ES Pro S
26 Pro
26 Pro S
36
36 Duo

A B

C

A

A

A

HARVIA 26 PRO/STEEL
HARVIA 36
HARVIA 50     -*      -*

HARVIA M3

HARVIA 20 PRO ES/STEEL

            3        4        5       6

HARVIA 20 PRO/STEEL

A       B       C
     1 & 2

560
560
560
690
680
890

640
670
670
750
750
1090

830
850
850
930
930
1230

1000
980
980
1070
1070
1370

1380
1410
1410
1490
1490

1570
1540
1540
1630
1630

120
120
120
130
130
130

A

A

Ülemine ühendusava

Tagumine ühendusava

JOONIS 1

JOONIS 2

50

Toru külge kinnitatav 
veekuumuti

JOONIS 3 JOONIS 4 JOONIS 5 JOONIS 6

* /suitsutorud Ø140 mm

/JOONIS

A A A A

Joonis 8. 
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3.3.2. Kerise ühendamine korstnaga
Kõigil Harvia keristel on suitsutoru jaoks üks ava 
kerise tagaküljel ja teine ava kerise peal, kivikambri 
tagaosas. Tarnitud keristel on kerise taha paigalda-
tud sirge suitsukäik ja ühendusava. Korstna nõutav 
temperatuuriklass on T600. Joonisel 9 on kujutatud 
erinevad võimalused kerise korstnaga ühendami-
seks.

3.3.3. Kerise ühendamine korstnaga kerise taga 
paikneva ava kaudu
Esmalt ühendage kerisega kaasas olev suitsutoru 
kerise taga paikneva avausega. Jälgige, et ühendus-
toru kinnituks kindlalt oma kohale (joonis 10). Mudeli 
M3 puhul tuleb esmalt avada kerise taga paiknev 
luuk ja klapp alla keerata. Tehke tulekindlasse seina 
suitsutoru jaoks auk. Auk peab olema ühendustorust 
pisut suurem. Kui te kavatsete paigaldada kerise 
alla näiteks kaitseplaadi, siis arvestage ava kõrguse 

Joonis 10.  Kerise ühendamine korstnaga suitsutoru abil tagumise ühendusava kaudu

C.  Åñëè ò!óáà íå ñîåäèíÿåòñÿ 
      ïëîòíî, ïîâå!íèòå èçãèá âíóò!è 
      ñ ïîìîùü" îòâå!òêè /
     Kui toru ei jää tihedalt paigale, 
     siis keerake seestpoolt kruvikeerajaga torupõlve!

B. Íàäàâèòå íà ò!óáó äî ùåë÷êà íà 
     ìåñòå, ï!è íåîáõîäèìîñòè, ñëåãêà 
     ïîäáåéòå åå ìîëîòêîì /
     Suruge toru sissepoole, kuni see 
    klõpsuga oma kohale kinnitub, vajadusel 
    võite toru haamriga õrnalt koputada.  

A.  Óñòàíîâèòå ò!óáó â çàäíåå ñîåäèíèòåëüíîå 
      îòâå!ñòèå, ï!è #òîì âîãíóòàÿ ÷àñòü ò!óáû 
      äîëæíà áûòü ñâå!õó /
     Asetage toru tagumise ühendusava juurde, 
     nii et torul olev sälk jääks ülespoole

Âå!õíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâå!ñòèå / 
Ülemine ühendusava

Îòâå!ñòèå äëÿ ñàæè /
Tahmalõõr

Äâå!öà ñî ñòåêëîì /
Klaasuks

Çîëüíèê /
Tuhakarp Íà!óæíûé êîæóõ /

Välimine korpus

Ï!îñò!àíñòâî äëÿ êàìíåé /
Kivikamber

$àñï!åäåëèòåëü âîçäóøíîãî ïîòîêà /
Õhuringluse süsteem

Áëîêè!îâî÷íàÿ çàãëóøêà /
Tropp

Çàäíåå ñîåäèíèòåëüíîå îòâå!ñòèå /
Tagumine ühendusava

Âîãíóòàÿ ÷àñòü ñâå!õó /
Sälk ülespoole
Ñîåäèíèòåëüíàÿ ò!óáà äûìîõîäà /
Korstna ühendustoru 

HARVIA M3, ÏÎ ÄÈÀÃÎÍÀËÈ Ñ ÇÀÄÍÅÉ %ÀÑÒÈ
HARVIA M3, DIAGONAALIS TAGANT

HARVIA 20 PRO, ÏÎ ÄÈÀÃÎÍÀËÈ Ñ ÏÅPÅÄÍÅÉ %ÀÑÒÈ
HARVIA 20 PRO, DIAGONAALIS EEST
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valikul ka plaadi paksusega. Toru ümber peaks jääma 
umbes 10 mm laiune õhuvahe. Selleks, et suitsu-
gaasid saaksid vabalt suitsutorru voolata, peaksid 
suitsutoru sisenurgad olema ümarad. Suitsutoru ei 
tohiks liiga sügavale korstnasse lükata. Vajadusel 
tehke toru lühemaks. Liigutage keris korstna ava 
juurde ja lükake suitsutoru oma kohale. Toru ja seina 
vahele jääv avaus täidetakse hiljem näiteks tulekind-
la mineraalvillaga. 

Kontrollige, et suitsutoru ühenduskoht oleks kor-
ralikult kinni topitud, vajadusel lisage tulekindlat mi-
neraalvilla. Kui surute villa seina välispinnast umbes 
10 mm sügavamale, võite selle katta krohvisegu või 
muu sarnase materjaliga, nii ei jää vill välja paist-
ma.

Kerise ühendamiseks suitsutoruga võib kasutada 
lisatarvikuna pakutavat ühendusmuhvi (joonis 11). 
Sisseehitatud tihendiga ühendusmuhvi läbimõõt on 
kerise suitsuava läbimõõdust pisut suurem. Muhv 
müüritakse kindlalt korstnaavasse. Ava peab ole-
ma õigel kõrgusel. Ühendage suitsutoru kerisega ja 
nihutage kerist nii, et suitsutoru siseneks ühendus-
muhvi.

3.3.4. Kerise ühendamine seina suitsukäiguga 
ülemise ühendusava kaudu
Kui keris ühendatakse korstnaga ülemise ühendus-
ava kaudu, siis tuleb kerise taga paiknev ühendus-
koht korralikult tropiga sulgeda. Kui olete tropi ko-
hale asetanud, siis selleks, et see välja ei kukuks, 
painutage kinnitusvedru ülemise ühendusava kaudu 
küljele (joonis 13). Mudeli M3 puhul peate enne tropi 
paigaldamist esmalt luugi avama. Lõpetuseks keera-
ke klapp tagasi üles ja kinnitage kruviga.

Ülemise ühendusava jaoks läheb vaja nurga all 
(45° või 90°) olevat suitsutoru. Neid suitsutorusid 
müüakse eraldi.

Ühendage suitsutoru seinas paikneva lõõriga 
samamoodi, nagu on kirjeldatud eelmises lõigus 

Joonis 11. Joonis 12.

2
1
0
–
2
9
0
 m

m

215 mm

112 m
m

1
3
4
 m

m
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(3.3.3.). Ka antud juhul võib kasutada 90° nurga 
jaoks mõeldud ühendusmuhvi. Kasutades ülemist 
ühendusava, saab paigaldada ka toru külge ühen-
datava veekuumuti.

Lisatarvikuna pakutav suitsutoru äärik (joonis 12), 
mis pannakse enne suitsutoru ühendamist korstnaga 
toru ümber, muudab ühenduskoha kenamaks. Äärik 
on valmistatud roostevabast terasest ning koosneb 
kahest osast, mistõttu saab seda kasutada ka erine-
va kalde alla jäävate suitsutorude juures.

3.3.5. Kerise ühendamine Harvia teraskorstnaga
Suitsugaaside eemaldamiseks võib kasutada CE-
märgisega Harvia teraskorstent, kus on roostevabast 
terasest leektorud ja korsten on isoleeritud tule-
kindlaks. Korstna läbilõige on ümmargune. Leektoru 
diameeter on 115 mm ja välismantlil 220 mm. Tä-
helepanu! Kui kerise ümber kasutatakse küttekolde 
kaitseseina, peab korstna isoleeritud osa algama 
kaitseseina ülapinna tasemest! Joonis 14.

Teraskorsten tarnitakse mõõdus 1,5 meetrit. Tar-
nekomplekti kuuluvad meetripikkune isoleerimata 
suitsutoru, vihmamüts, katusele paigaldatav kum-
mist vihmakrae ja lakke paigaldatav läbiviigukrae. 
Pakendis on kaasas täpsem paigaldamisjuhend.

Teraskorstent võib pikendada sobiva pikkuseni 
eraldi saadavalolevate pikenduste abil. Pikenduste 
pikkused on 1,0 m ja 0,5 m. Teraskorstna kogupik-
kus võib olla maksimaalselt 5,0 m.

3.3.6. Eesmise veemahutiga kerise paigaldamine 
(Harvia 20 ES Pro / ES Pro S)
Kerise esiküljele kinnitatud umbes 20-liitrine veema-
huti on valmistatud kõrgekvaliteedilisest roosteva-
bast terasest. Kraani saab paigaldada nii vasakule 
kui ka paremale poole. Mahuti teine ava tuleb tropiga 
sulgeda.

Märkus! Kraani ja tropi tihendid tuleb asetada ma-

Joonis 13.
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huti välispinnale, mitte mahuti sisse. Vastasel kor-
ral hakkab mahuti tihendi olemasolule vaatamata 
lekkima.

Selleks, et mahuti funktsioneeriks võimalikult häs-
ti, tuleb seda kasutades arvestada järgmiste asja-
oludega:

kerist ei tohi kütta, kui veemahuti on tühi;
veemahuti on mõeldud saunavee kuumutami-
seks, seepärast ei tohi sinna valada söövitavaid 
puhastusvahendeid;
kasutada võib ainult kvaliteetse majapidamisvee 
nõuetele vastavat vett – teisisõnu, vesi ei tohi 
sisaldada liiga suures kontsentratsioonis soola, 
rauda, lupja ega huumust,
kui kerist pikemat aega ei kasutata, siis selleks, 
et mahutisse ei tekiks sadet või vesi ära ei kül-
muks, tuleb mahuti veest tühjaks lasta.

Märkus! Olge veemahutis oleva keeva veega ette-
vaatlik. Keev vesi põhjustab nahale sattudes põle-
tushaavu!

3.4. Veekuumuti paigaldamine
Harvia keristele saab paigaldada külgmise veekuu-
muti (30 l, ei sobi mudelile M3) või toru külge kin-
nitatava veekuumuti (22 l). Kui toru külge kinnita-
tava veekuumutiga koos kasutatakse kaitsekihti, 
siis tuleb joonisest 14 lähtuvalt paigaldada täiendav 
soojuskiirguse kaitsekiht. 

Külgmise veekuumuti paigaldamisel eemaldage 
kerise küljeplaat ja riputage mahuti nurkraua abil 
kerise korpuse külge. Kui küljeplaadi eemaldami-
se järel jääb määratud ohutuskaugusest lähemale 

•

•

•

•

•

•

•

•

Joonis 14.

SOOJUSKIIRGUSE 
KAITSEPLAAT
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põlevaid materjale, siis tuleb kasutada täiendavaid 
kaitseplaate (mahutiga kaasas) või asetada mahuti 
alla kerise väliskorpusest lõigatud plaat, et vältida 
soojuse ülemäärast kiirgumist kerisest.

Üksikasjalikumad paigaldusjuhised leiate paken-
dist.

3.5. Kerise põlemiskambri ukse 
avanemissuuna muutmine
Põlemiskambri ukse saab panna avanema nii pare-
male kui ka vasakule poole. Vt joonis 15.

Joonis 15.
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M3 SL, 20 SL

A

B

C

MAX 150

ÌÀÊÑ. 150

210
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0

MIN 610
 ÌÈÍ. 610

 ÌÈÍ. 1450

M
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 A B C
Harvia M3 SL 430 mm 710 mm 390 mm
Harvia 20 SL 510 mm 760 mm 430 mm

Keris paigaldatakse betoon- või telliskiviseinas ole-
vasse avausse. Avause laius peab olema vähemalt 
210 mm ja kõrgus põrandast vähemalt 390 mm.

eemaldage kerise hingepolt ja luuk
lükake küttekambri pikendus läbi avause piisa-
valt kaugele, et saaksite luugi kinnitada

Märkus. Sein ei tohi olla paksem kui 150 mm. 
Paigaldades võta arvesse ka korstna ohutuskaugu-
sed!

•

•
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20 DUO, 36 DUO

A

B

C

405

48
5

MAX 150

ÌÀÊÑ. 150

MIN 500 ÌÈÍ. 500

 ÌÈÍ. 1450

MIN 1450

M
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30
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800450

560

60
0

 A B C
Harvia 20 Duo 510 mm 760 mm 430 mm
Harvia 36 Duo 510 mm 810 mm 510 mm

Keris paigaldatakse betoon- või telliskiviseinas ole-
vasse avausse. Avause laius peab olema vähemalt 
405 mm ja kõrgus põrandast vähemalt 485 mm.

tõmmake esiääris välja
lükake küttekambri pikendus läbi avause piisa-
valt kaugele, et saaksite äärise ja luugi kinnita-
da
lükake keris tagasi, nii et ääris oleks luugipool-
sel küljel seina ja luugi vastu surutud

Märkus. Sein ei tohi olla paksem kui 150 mm.
Paigaldades võta arvesse ka korstna ohutuskaugu-
sed!

•

•

•
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20 BOILER, 20 SL BOILER

•

•

•

•

•

•

Väljavoolutoru

Sissevoolutoru

Väliskeere 3/4”

RU ET

min. /  700 mmmax. /  2500 mm
max. /  3000 mm

Paigalduse näide

Soovitatavad materjalid kerise ühendamiseks vee-
võtusüsteemi:

kummivoolik
messingliitmikuga vasktoru
teras-/messingliitmikuga terastoru

Märkus.
Ärge kasutage plastvoolikuid ega -torusid!
Ärge ühendage kerist survestatud veevõrku!
Ärge kasutage kerist, kui see pole ühendatud 
veevõtusüsteemi!

•

•

•

•

•

•






