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Läs detta innan anläggningen tas i drift!
När ni tänder och eldar de första gångerna, så kommer en stickande lukt och rök märkas. Detta är
helt normalt och kommer att försvinna gradvis efter några eldningstillfällen, allt efter skyddsfärgen
härdar ut. Vädra bort denna lukt/rök (vid dessa tillfällen kan brandvarnare påverkas). De första
gångerna som kaminen används så ska eldstadsluckan öppnas med försiktighet och observera så att
tätningslisten inte fastnat i förbränningsdelen. Detta kan inträffa innan full härdning av skyddsfärgen
ägt rum, denna härdning sker först efter några eldningstillfällen. Tänk på att elda med lite primärluft
(ca ½ varv motsols) på reglageskruven på spjällbladet under eldstadsluckan (denna reglageskruv blir
varm). Sekundärspjället bör vara fullt öppet (spjällbladet ovan eldstadsluckan dras ut och emot
maxläge). Börja med denna grundinställning. Värden kan behöva ändras beroende på t ex
skorstensdrag/väderlek.
Skorstensdraget är av stor betydelse för anläggningens funktion och för att luftspolning av glas ska
fungera korrekt. Elda alltid med rätt och torr ved ca 18‐20 % fuktighet och just för er anläggning, rätt
inställning beroende på drag. Då kommer kaminen att brinna rent med ett minimum av sot samt
avge en mjuk värme som är en av många fina egenskaper och som är ett av vår produkts signum.
Tänk på att kaminens delar blir varma, och att nödvändiga åtgärder vidtas så att ev. tillbud undviks
vid handhavandet av produkten eller i dess närhet.
Tänk på att innan anläggningen tas i drift, så ska skorstensfejarmästaren eller av för ändamålet
ansvarig myndighet annan godkänd part, ha givit sitt godkännande att anläggningens installation och
säkerhet är i enlighet med gällande rekommendationer, bestämmelser och lagkrav.
Tänk på att bygganmälan ska vara gjort/upprättad och att för ändamålet berörda myndigheters
beslut och rekommendationer åtgärdas och följs innan anläggningen tas i bruk/drift.

*
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Håll alltid en levande eld under uppsikt!
Håll alltid barn under uppsikt i kaminens närhet!
Håll alltid husdjur under uppsikt i kaminens närhet!
Elda aldrig med annat bränsle än den för kaminen rekommenderade
Elda med förstånd och måtta. Överelda/hetta aldrig er anläggning
Studera eldningsinstruktion och bruksanvisning noga
Lär er känna och handha er eldstad
Förvara alltid aska i ett obrännbart kärl med tätslutande loclpå en ej
brännbar plats
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Allmänna råd och anvisningar
Vi gratulerar er till valet av eldstad. Ni har valt en produkt som genomsyras av hantverkartraditioner
och ett genuint kunnande. Vi är övertygade om att ni kommer att få mycket glädje och nytta av er
eldstad. För att ni ska få ut största möjliga nytta så är det viktigt att ni följer våra anvisningar och råd.

Läs noggrant igenom både monterings‐ och bruksanvisning
innan ni påbörjar uppackning och montering

Reklamationsrätt
Våra vedeldade produkter är tillverkade av förstklassiga material och står under en grundlig
kvalitetskontroll innan de lämnar ugnsmakeriet. Skulle det trots allt förekomma fabrikationsfel finns
reklamationsrätt i enlighet med konsumentverkets riktlinjer som gällde vid tiden av kaminens
kvitto/utfärdande.
Reklamationsrätten omfattar alla delar som på grund av fabrikations‐ eller konstruktionsfel.
Reklamation eller åtgärd kan endast ske efter det att Arvika ugnsmakeri AB har gjort en utvärdering,
om skadan skall ersättas eller repareras.
Reklamationsrätten tillhör den första köparen av produkten och kan inte överlåtas.
Reklamationsrätten omfattar endast skador som uppstått på grund av produktions‐ eller
konstruktionsfel.

Reklamationsrätten omfattar ej
) Slitagedelar såsom eldstadsinklädnad, rökvändarhylla, glas, tätningslist och
offerdelar/förslitningsdelar (undantag skador vid leveransen)
) Fel som uppstått på grund av yttre kemisk eller fysisk påverkan, under transport, på lager,
under montage eller senare beroende på bristande installation/montage
) Sotbildning som uppstår på grund av dåligt skorstensdrag, fuktig ved eller vid felanvändning
(se bruks‐ och eldningsinstruktioner)
) Transportkostnader
) Montering och demontering
) Omkostnader ihop med montering/demontering
) Följdkostnader, som till exempel ökade värmeutgifter, sanering, lukt mm.

Reklamationsrätten bortfaller
) Vid felmontage (byggherre/montör är ensam ansvarig för att lagar, bestämmelser samt
medlevererad monteringsanvisning följs)
) Om kaminen överbelastas/eldats för hårt
) Vid felanvändning och vid eldning med felaktigt bränsle (se bruks‐ och eldningsinstruktioner)
) Vid reparationer som ej utförts enligt Arvika ugnsmakeri AB:s anvisningar
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) Vid ändring av vår produkt eller dess tillbehörs ursprung
) Om vår produkt är inköpt i ett annat land än Sverige
) Att produkten används på annat sätt än avsett

Miljö och säkerhetsgodkännande
Vår produkt är testad och godkänd vid Statens Provnings & Forskningsinstitut (SP). Produkten
uppfyller kraven i boverkets byggregler och är därmed godkänd i enlighet med EN 13 240 Miljö och
säkerhetskrav.

Uppackning
Denna eldstad är en kvalitetsprodukt som består av ett flertal tunga delar. Tänk på att vid uppackning
(och montering/demontering) alltid göra säkra lyft! Följ därför separat instruktion ”Emballage &
uppackning” och ”Monteringsanvisning”.

Tillverkarförsäkran
Denna produkt är tillverkad i överrensstämmelse med produktens godkännandehandling där
Monteringsanvisning, Bruks‐ och eldningsinstruktion ingår som tillhörande handling.

Bygganmälan
Innan ni får göra en nyinstallation av eldstad och uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan
görs till din byggnadsnämnd. Detta får ni råd om när ni vänder er till Byggnadskontoret i er kommun.

Besiktning
Vid installation till befintlig skorsten bör ni kontakta skorstensfejarmästaren för en besiktning. Han
kan också ge er nödvändiga rekommendationer vid eventuellt behov av renovering. Detta ska göras
innan annan montering skett. Efter att ni installerat eldstaden måste installationen besiktigas av
skorstensfejarmästaren innan ni får börja använda och elda i anläggningen. Tänk på att
skorstensfejarmästaren är till för er säkerhets skull.

Rökkanal
Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens monteringsinstruktioner. Vi rekommenderar inte en
rökkanalslängd understigande 4.0 m räknar från kaminens anslutning. Tänk på att skarpa böjar och
sidodragningar påverkar rökkanalens drag. Vid osäkerhet bör ni kontakta skorstensfejarmästaren för
råd. Produkten är godkänd för att anslutas till skorsten för max 350 graders rökgastemperatur.

Bärande underlag
Underlaget ska vara avsedd för eldstadens vikt plus av extra vikt som t ex skorsten om dess tyngd
vilar mot kaminen/golvet. Kontakta byggnadsnämnden i er kommun om ni är osäker eller vill ha råd
om detta.
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Brännbar och icke brännbar vägg
Våra eldstäder kräver ingen brandvägg utan är godkända för att placeras 50 mm från bakkant sockel
till brännbar vägg och 200 mm från sockelsida mot brännbar vägg. Se monteringsanvisning.

Eldstadsplan
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och brännbart material från t ex utsprättande glöd.
Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka sig minst 300 mm framför eldstadens lucka och 100
mm i sidled från kaminens sockelsida. Ett eldstadsplan kan bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker,
natursten etc. Skorstensfejarmästaren vet råd om detta. Observera att eldstadsplan är i våg/plant så
att kaminen/eldstaden hamnar vågrätt och lodrätt.

Värmedistribution
Denna eldstad är i konvektionsutförande, dvs. luften cirkulerar och värms upp runt brännkammaren
och tillför rummet och de värmelagrande blocken sin energi på ett behagligt och mjukt sätt. Eftersom
vår kamin & värmeblock är relativt höga ökar cirkulationsluften i hastighet ju högre upp den kommer,
för att sedan avge sin värme till rummet. Vår kamin är konstruerad för att kunna ”andas” lätt. Därför
behövs i de flesta fall ingen hjälp av störande fläktar för att distribuera ut värmen.

Förbränningsluft utifrån
I välisolerade eller täta hus behövs det syre som går åt vid förbränningen. Detta är särskilt viktigt i
hus med mekanisk frånluft. Detta kan ske på olika sätt, det viktiga är att luften tillförs rummet där
kaminen är placerad. Ytterväggsventilen skall vara placerad så nära kaminen som möjligt och skall
kunna stängas när kaminen inte används. Tilluftskanalen rekommenderas att ha en invändig
dimension på minst 100 mm och tillverkad av ett icke brännbart material. Tänk på att kondensisolera
denna kanal i varmt utrymme av icke brännbar isolering och på ett sådant sätt att ev. kondens ej
kommer huset till skada.

Bruks och eldningsinstruktioner
Underhåll av er kamin
Lackerad yta
Kaminen rengöres enbart med en fuktad trasa. Om en skada skulle uppstå har våra återförsäljare
reparationslack i sprayförpackning eller kan ge råd om detta. Då det kan uppstå nyansskillnader
rekommenderar vi att ni sprayar en större yta med naturlig avgränsning. De flesta av dessa lacktyper
har den fördelen att de härdar först när ni eldar så därför är det relativt enkelt att ”måla” själv.
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Beklädnad på värmeblock
Använd en torr trasa för att rengöra kaminens beklädnad. Den beklädnad som vi använder är ett
naturmaterial och det kan med tiden uppstå små krackeleringar (ådringar) i ytan vilket är tydlig
indikation om att kaminen eldats för varmt. Använd ett icke slipande rengöringsmedel eller
lösningsmedel.

Eldstadsinklädnad
Eldstadsinklädnaden kan få små sprickor på grund av fukt, kraftig uppvärmning/avkylning eller
hårdhänt hantering. Dessa sprickor har dock ingen betydelse för kaminens effekt eller hållbarhet.
Börjar däremot beklädnaden vittra sönder och större bitar faller bort är det dags att se över och
eventuellt byta. Eldstadsinklädnaden omfattas inte av reklamationsrätten. Eldstadsbeklädnaden är
lätt att byta. De delar i eldstadsbeklädnaden som består av plåt måste bytas då de börjar bli
angripna. Detta för att för att skydda förbränningsdelen från slitage.

Metalldelar
Luckor, front och skyddshörn torkas av med en fuktig trasa och eftertorkas med en torr trasa. Använd
aldrig putsmedel, rengöringsmedel, slipande medel eller lösningsmedel. Eftertorkning sker endast då
kaminen är sval.

Renöring av glas
Vår kamin och vårt luftspolningssystem är av hög klass och sker med uppvärmd sekundärluft. Detta
hjälper till att glaset hålls rent från besvärande sotbeläggning. Detta sker bäst vid god tillförsel av
förbränningsluft. Det är också mycket viktigt att veden är torr och att skorstenen är rätt
dimensionerad.
Även om ni eldar i enlighet med våra instruktioner kan en fin sotbeläggning uppstå på glasen. Denna
beläggning tar ni lätt bort med en torr trasa. Putsa efter med lite fönsterputsmedel. För kraftigare
sotbeläggning finns speciella rengöringsmedel att köpa hos våra återförsäljare.
Se alltid till att veden har tagit sig innan luckan stängs. Se också till att veden ej är för grov, fuktig
eller av felaktig kvalitet. Undviker ni detta minimeras risken för sotbeläggning på glasen. Använd
aldrig slipande putsmedel, felaktiga putsmedel eller trasor/svampar med en slipande beläggning.
Luckan/glaset ska vara kall vid rengöring annars finns risk att glaset spricker.

Vedhantering
Förarbete
Ni får den bästa veden om den avverkas, sågas och klyvs tidigt på våren. Tänk på att anpassa veden
efter er eldstad. Vi rekommenderar en diameter på 6‐10 cm och att veden är ca 6 cm kortare än
eldstaden. Detta för att ge utrymme för genomluftning. Är vedens diameter större skall den klyvas.
Kluven ved torkar också bättre. Vår kamin brinner fint med en vedlängd av ca 30 – 35 cm.
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Lagring
Den uppsågade och kluvna veden skall sedan lagras torrt i 1‐2 år innan den är tillräckligt torr att elda
med. Stapla veden luftigt så att den torkar snabbare. Förvara gärna veden några dagar i
rumstemperatur innan användning eftersom veden under hösten och vinterhalvåret upptar fukt från
luften. Varm och torr ved = lätt att tända och högre verkningsgrad än kall och fuktig ved. Lagra aldrig
ved direkt mot mark. Täck mot väta och att luft kommer åt att cirkulera & torka veden. Stäng inte till
så att veden möglar!

Fuktighet
För att undvika miljöproblem och för att få bästa eldningsekonomi, skall veden vara torr innan den
används som bränsle. Veden får maximalt innehålla 20 % fukt. Den bästa verkningsgraden får ni vid
en fukthalt mellan 18‐20 %. Ett gammalt och beprövat test är att slå två vedträn mot varandra . Är
veden för fuktig får ni ett stumt ljud. Ett annat knep är att stryka såpvatten på ena sidan ändträt och
blåsa i den andra. Om det då bubblar där ni haft såpvatten så är veden att betrakta som torr.
Om ni eldar med för fuktig ved så går en stor del av värmen åt till att avdunsta vatten. Kaminen
kommer därför inte upp i temperatur och avger heller ingen värme till rummet. Detta är naturligtvis
oekonomiskt och det bildas sot på glas, kamin och skorsten. Dessutom förorenas miljön om ni eldar
med fuktig ved.

Det är absolut förbjudet att elda:
Målat, tryckimpregnerat eller limmat trä. Ni får heller inte elda spånskivor, plast eller behandlat
papper. Ämnena i dessa material är skadliga både för miljön och för er kamin. Även er skorsten kan
angripas av dessa ämnen. Enkelt uttryckt, elda bara med ved av god kvalitet.

Vedens värmevärde
Värmevärdet i veden skiljer mellan olika vedarter. Enkelt uttryckt kan man säga att vissa vedarter får
man lägga in mer av för att få ut samma mängd värme som andra vedarter. I våra
eldningsinstruktioner har vi utgått från björkved som har ett mycket bra värmevärde och som är den
vedart som vi främst rekommenderar. Om ni eldar med t ex bok så ska ni tänka på att detta träslag
har ett högre värmevärde än björk och att ni måste därför minska vedinläggen. Annars riskerar ni att
skada kaminen. Felaktig eldning eller överhettning kan innebära att garantin bortfaller helt. Därför
skall inte ek användas då det har ett högt värmevärde, samt att det är Arvika ugnsmakeri AB´s
uppfattning att det frigörs skadliga ämnen för såväl kamin som skorsten. Ved som t ex gran och furu
kan endast eldas om det blandas med björk då dessa träslag brinner fort/varmt samt att de
innehåller mycket tjära.

Upptändning och eldning
Primärluft
Reglaget för primärluft använder ni vid upptändning av brasan och för att få extra fart på brasan vid
nytt vedinlägg. Detta reglage skall aldrig vara helt öppet vid kontinuerlig eldning. Reglaget sitter
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längst ner direkt under eldstadsluckan. Kom ihåg våra rekommendationer, ”lite primär mera
sekundär”.

Sekundär luft
Sekundärluften förvärms runt sekundärluftsintaget och tillförs brasan indirekt. På vår kaminmodell
”spolar” sekundärluften glasen för att minska och allra helst förhindra sotbeläggning. Vid för lite
sekundärluft kan ni därför få en ökad sotbeläggning. Med sekundär luften reglerar ni delvis hur
mycket värme ni vill ha ut av er kamin.

Rökvändarhylla
Rökvändarhyllan är placerad i brännkammarens överkant. Den har som funktion att suga värmen och
elden bakåt i kaminen. Det är viktigt att låta elden brinna färdigt innan den lämnar brännkammaren,
och att i framkant sänka temperaturen på rökgaserna innan de går upp i motströmskammaren där
temperaturen ytterligare sänks. Därigenom får ni också ut mer värme från er eldstad. Vis sotning
skall rökvändarhyllan tas bort, se i ”För skorstensfejarmästare” hur ni gör. Rökvändarhyllan och dess
delar runt omkring är förslitningsdetaljer och ingår inte i garantin.

Första brasan
Innan första brasan se till att emballaget är borttaget runt spjället och inuti kaminen. Vi
rekommenderar att använda upptändningsblock eller motsvarande som er återförsäljare har. Med
hjälp av dessa får ni en snabb övertändning av veden och renare förbränning. Annars kan ni använda
späntved eller hopknycklade tidningspapper. Använd aldrig tändvätska, bensin, T‐sprit, diesel,
fotogen eller liknande. Lägg 2‐3 upptändningsblock (eller späntved) i botten av eldstaden. Ovanpå
dessa lägger ni 1 till max 2 kg finhuggen ved korsvis. Antänd upptändningskuddarna och låt
glasluckan stå på glänt de första 10‐15 minuterna. Detta så att glaset skall förvärmas så att
sotbildning undviks. Primärspjället kan också öppnas om ytterligare syretillförsel krävs. Primärspjället
får dock aldrig vara helt öppet vid kontinuerlig eldning. Hur detta spjäll skall stå beror på högtryck
respektive lågtryck, skorstenslängd, varm eller kall skorsten etc. Detta brukar man lära sig efter några
gånger vad som gäller just för er anläggning. När ni fått en bra glödbädd är det dags för det första
vedinlägget.

Kontinuerlig eldning
Det gäller att få en så hög men lagom temperatur i eldstaden som möjligt. Då utnyttjar ni kamin och
ved maximalt och får en ren förbränning. På så sätt undviks sotbeläggning på eldstadstegel och glas.
När ni eldar rätt skall inte röken synas, bara anas som en ”dallring” i luften. Sekundärluften kommer
in ovankant glas/lucka. Denna luft kan ej stängas helt, detta för att lite luft alltid ska kunna nå
eldstaden, men går att finjustera genom att öppna eller stänga ovan lucka beroende på
dragförhållandet. Öppna genom att dra reglaget utåt, stänga genom att föra reglaget inåt. Detta lär
man sig efter ett tag. Generellt gäller ”lite primär mera sekundär”.
När ni har en bra glödbädd i kaminen, efter upptändningsfasen, kan den egentliga eldningen börja.
Lägg in grövre ved i den mängd som rekommenderas just för er kamin. Björkved max 2 kg ved i
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timmen. Ved som har högre värmevärde som exempelvis bok, ask och lönn ska mindre vedmängd
användas. Detta för att undvika överhettning.
Det är viktigt att få en snabb övertändning av veden. Stäng inte glasluckan innan veden tagit sig
ordentligt. Pyreldning kan i värsta fall orsaka en gasantändning som kan skada er eldstad och skräpar
både ner miljön och eldstaden. Ca 0,6 – 0,9 kg björkved i halvtimmen brukar ge en jämn förbränning.
När ni fyller på ved så ska glasluckan öppnas försiktigt. Detta för att undvika rökutslag. När kaminen
brinner bra ska man inte fylla på med mera ved.
De första två veckorna som kaminen brukas är det viktigt att inte elda för hårt. När eldstadens sidor
är drygt handvarma är det dags att sluta elda. Efter de första veckorna kan man öka
eldningsintensiteten. När kaminens sidor blivit drygt handvarma kan man försöka hålla denna
temperatur genom att lägga in lagom med ved. Nu kommer kaminen att avge en mjuk och fin
temperatur utan risk för att överhettning sker.
*

*
*
*
*

Vid rengöring av aska tänk på att glödrester kan finnas kvar långt efter avslutad eldning.
Använd därför kärl avsett för detta ändamål som är av plåt och med lock. Förvara sedan
askan ute på en brandsäker plats
Vid soteld, stänk lucka och spjäll och kontakta brandkåren
Lämna aldrig kaminen i drift utan uppsikt
Kaminens delar är varma. Lämna aldrig barn ensamma utan uppsikt av vuxen i kaminens
närhet.
Ha aldrig stearinljus, oljelampor, torkade blommor eller annat brännbart på eller i kaminens
närhet

Felsökning
Rökutslag
)
)
)
)
)
)
)

Fuktig ved
Dåligt drag i skorstenen
Skorsten är feldimensionerad för kaminen
Kontrollera att rökrör/skorsten är fria från skräp
Har skorstenen rätt höjd i förhållande till omgivningen
Vid anslutning bakåt kontrollera att rökrör inte går för långt in i rökgången
För stort undertryck i huset

Veden brinner för snabbt
)
)
)
)

Luftintagen är felinställda
Packningar slutar ej tätt
Ett spjäll eller dragregulator måste kanske monteras
Felaktigt/skadligt bränsle (avfallsved, bygg/virkesspill)
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Sotbildning på ugnsluckans glas
)
)
)
)
)

Felaktigt inställda spjäll
Blöt/fuktig ved
Luckan har stängts till för tidigt vid upptändning eller vedinlägg
Felaktig grovlek på veden har använts
Ej tillräckligt skorstensdrag

Kraftig sotbeläggning i skorsten
Ta kontakt med skorstensfejarmästare och åtgärda sotbeläggningen.
) Dålig förbränning (öka tilluften)
) Fuktig ved
) För mycket primärluft och för lite sekundärluft

Kaminens metallytor och lucka blir matt och grå
) Överhettning (se våra rekommendationer för eldning)

Var medveten om att:
De första gångerna man eldar i kaminen kan en stickande lukt uppstå. Detta beror på att lacken
härdas. Lukten kommer dock att avta efter några gånger.

Uppackning
Se separat anvisning, emballage & uppackning.

Anslutning till befintlig/murad rökkanal
Innan ni påbörjar ingreppet i rökkanalen är det viktigt att ni låtit skorstensfejarmästaren besikta er
kanal. Detta för att ni ska vara säkra på att den är tät och rätt dimensionerad för er eldstad.

Gör din anslutning i följande ordning:
1. Mät upp var centrum hamnar på rökkanalens vägg och gör ett hål anpassat till diametern på
kaminens stos. Avser ni att ansluta från toppen av kaminen med en 90 graders alternativt 45
graders anslutning in i rökkanalen får ni mäta upp detta mått på plats.
2. Vi rekommenderar att ni använder en inmurningsstos som anslutningsröret sticks in i. Mura
fast denna inmurningsstos i väggen. Stosen skall inte gå in i själva rökkanalen. Testa med
anslutningsröret att CC – avståndet mellan golvet och kaminen stämmer innan murbruket
stelnat.
3. När murbruket stelnat sticker ni in anslutningsröret, kapa om nödvändigt längden så att
anslutningsröret inte går in i rökkanalen. Dreva mellananslutningsröret och inmurningsstosen
med värmebeständigt tätningsgarn.
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4.

Kom ihåg att om rökröret innehåller en täckplåt som skall täcka runt hålet i rökkanalen så
trär ni över den innan ni ansluter rökröret. Stryk pannkitt på kaminens anslutningsstos och
för den försiktigt mot anslutningsröret i rökkanalen. Anslutningsröret skall bottna mot
kaminen. OBS! Kom ihåg att toppdelen på kaminen är monterad och att kaminens täckring är
på plats! Stryk på extra pannkitt runt skarven mot kaminen. Vi rekommenderar en dimension
av anslutningsröret som inte överstiger 130 mm utvändigt mätt. Kom ihåg sotlucka vid 90
graders böj/vinkel. Vid 45° rådfråga skorstensfejarmästaren om lämplighet av sotlucka eller
inte. 45° vinkel är att rekommendera om kaminen är tänkt att monteras med överdel.
5. Kontakta skorstensfejarmästaren för en besiktning innan anläggningen tas i bruk. OBS! Glöm
inte eldstadsplanet, se särskild anvisning. Vid toppanslutning: Följ skorstenstillverkarens
rekommendationer. Vår kamin passar för en skorsten med yttre diameter av 130 mm
rökrörsanslutning.
6. Vid användande av s.k. Modulskorsten med yttermantel, klipp bort de första 40 mm av den
del av yttermanteln som är startmodul mot kaminen, detta för att komma åt att täta mellan
kamin och skorsten.

Montering
OBS!
Gör alltid säkra lyft, tänk på att detaljerna är kompakta och väger mycket!
Har ni gjort bygganmälan?
Har ni ett eldstansplan?
Se separat anvisning, monteringsanvisning.
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Placering & fastsättning värmemoduler

Min 200

Min 50 (Rek. 70)

4

3

4

3

3
2

5

5
1

1.
2.
3.
4.
5.

Sockeldel med styrstift
Förbränningsdel
Höger & vänster & bakre värmemodul
Fästclip höger & vänster (bak)
Fästskruv höger & vänster (fram)
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*

Eldstadsplan & placering

Vi rekommenderar dock

70 mm från vägg till bakkant
av sockel

50 mm min.

325mm

Centrum markering
för rökrörs anslutning
620 mm
350 mm

200 mm min.

650 mm

50 mm min.
50 mm
min.

260

325
620 mm

650 mm

Sockelns hörn/bakkant får placeras 50 mm, vi rekommenderar dock 70 mm för framtida underhåll,
dammsugning mm. Från brännbar byggnadsdel. Kaminens sidor får placeras 200 mm. Från brännbar
byggnadsdel. Observera att dessa mått är minsta rekommenderade mått.
Eldstadsplan ska utformas så att denna går utanför 100 mm. I sidled om kaminens sidor och 300 mm.
Framför eldstadsluckans framkant.
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Teknisk specifikation/genomskärning
131 mm inv.

1300

1030

260

255

50

615

580

650

620

Observera att samtliga mått är ca mått i mm.

Höjd m överbyggnad
Höjd u överbyggnad
Bredd (Sockelkant)
Djup (Sockelkant)
Vikt m överbyggnad
Vikt u överbyggnad
Färg
Avstånd tillbrännbar byggnadsdel
Bakåt
Sida
Anslutning
Effekt, nominell
Rek. Vedlängd
Vedåtgång, normal drift

2310 – 2410 mm
1300 mm
650 mm
620 mm
ca 500 kg
ca 450 kg
enl. kunds önskemål

50 mm
200 mm
Inv. ∅ 131 mm
Utv. ∅ 140 mm
ca 7 Kw
300 – 350 mm
1,5 – 2,0 (Max) kg/timme
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Genomskärning förbränningsdel sett från höger sida

Rök/Anslutningsrör

Sotlucka

Rökvändarhylla
Sekundärluft
Bakre offerplåt
Offerplåt/Detalj
Keramiska stenar
Primärluft

Förbränningsprincip

Sekundär

Primär
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