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Defi ant® FlexBurn® Catalytic 
Vedkamin
Monteringsanvisning med skötsel-och eldningsråd

Model 1975CE

För användning i Sverige

Manual för användning i Sverige för svenska förutsättningar. Original CE-manual är på eng-
elska och ligger bifogat i CE-kit. Den svenska manualen innehåller inte instruktioner om bjäl-
klagsförstärkningar alkover mm.
I Vermonts original CE-manual fi nns värden på avstånd från skorsten, oisolerad, isolerad resp. 
med strålskydd, men detta anger vi inte i denna manual utan avstånden följer skortensleveran-
törens anvisningar och generella Svenska regler.
Säkerhet: Om kaminen inte ar rätt installerad, använd och underhållen kan den orsaka brand.
För att reducera brandrisken, följ installationsanvisningarna. Om anvisningarna inte följs kan 
det leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.

Prestandadeklaration
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet med produktens prestandadeklaration där
monterings- och skötselanvisningen ingår som en tillhörande handling.

Bygganmälan
Innan du gör en nyinstallation av en eldstad och skorsten måste du göra en Bygganmälan. 
Vänd dig till byggnadskontoret i din kommun för närmare anvisning om eventuella begräns-
ningar och installationskrav i ditt område.

Lokala bestämmelser
Alla lokala bestämmelser, inklusive de som hänvisar till nationella eller europeiska standarder 
skall uppfyllas då denna kamin installeras.
Vi rekommenderar att kaminen installeras av professionell branschkunnig installatör.

Spara denna instruktion för framtida bruk.
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Välkommen

Warming Shelf  

 #0210 Classic Black 

 #0211 Biscuit 

 #0213 Ebony 

 #0218 Bordeaux 

 #0217 Brown Majolica 

  

#3265* Uteluftanslutning 

#3180 Uteluftanslutning adapter

#1917 Gnistgaller

Tillbehör

Vi gratulerar till ditt val av en Vermont Castings Defi ant kamin. Med detta köp kommer du att få en plats 

för värme, skönhet och komfort i ditt hem. Vi i Vermont Castings Group delar din glädje och uppskattning 

av kaminen. 

När du lärt känna din nya kamin, kommer du att fi nna att dess utseende matchas av dess funktionalitet, 

på grund av gjutjärnets unika förmåga att absorbera och utstråla värme.

Vermont Castings produkter är bland de renast brinnande vedkaminerna som fi nns idag. Som ägare av 

en Vermont Castings kamin, gör du ett starkt bidrag mot minskade luftföroreningar vid vedeldning. Ren 

förbränning beror emellertid på både tillverkaren och användaren. Läs bruksanvisningen noga för att för-

stå hur man korrekt använder och underhåller sin kamin.

I Vermont Castings Group är vi beroende av din tillfredsställelse som kund. Det är därför som vi behåller 

ett exklusivt nätverk av de bästa återförsäljarna i branschen. Våra återförsäljare är utvalda för sin kom-

petens och sitt engagemang för kundservice. De är utbildade och kunniga om varje Vermont Castings 

produkt. Kontakta gärna din auktoriserade Vermont Castings återförsäljare när du har en särskild fråga 

om din kamin eller dess prestanda.

Vi försäkrar att din gjutjärnskamin från Vermont Castings kamin har gjorts med största omsorg och kom-

mer att ge dig många års glädje.

Denna handbok innehåller värdefulla instruktioner om installation och drift av din Vermont Castings Defi -

ant. Den innehåller också användbar information om montage och underhåll. Läs manualen noggrant och 

behåll den för framtid användning.

Med vänliga hälsningar, alla på Vermont Castings Group

Denna handbok beskriver installation, drift och underhåll av Vermont Castings Defi ant Katalytisk vedka-

min. Denna kamin uppfyller de Europeiska och Svenska gränsvärdena för kaminer. Under testförhållan-

den har denna kamin levererat effekt från 3-10kW.

Defi ant har testats och är noterat av Gastrec at CRE, UK och CTIF, Frankrike. Defi ant är testat för endast 

vedeldning. Elda inte andra bränslen.

Vi rekommenderar att du anlitar en professionell installatör av vedeldningsprodukter för att installera din 

kamin, eller som ger dig råd om installationen om du försöker att installera den själv.

Läs hela handboken innan du installerar och använder din nya kamin. Underlåtenhet att följa instruktio-

nerna kan leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.
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Specifi kationer

Fig. 1  Defi ant 1975CE dimensioner.

Ej Skalenligt

Nominell effekt  .....................................................9,6 kW
Min drag / undertryck  .............................................12 Pa 
Rökgastemperatur medel  .................................... 316° C
Verkningsgrad med katalysator .............................77,5%
Rek. max uppvärmningsarea....................upp till 223 m2 
Vedlängd max ..................................................... 635 mm 
Vedkapacitet ....................................................max 32 kg 
Rökgasfl öde.......................................................... 8,4 g/s
CO Emissions (@ 13% O

2
) ........................m/Kat. 0.08% 

Vedinkast .................................................Front  och topp
Skorstensanslutning
 för 6” anslutning .............................. 152 mm  diameter
Skorstensdimention:
 adapter fodras till rökrör ø150mm (option)
 för 6” anslutning ..............................150 mm  minimum
Skorstensanslutning ................... Vändbar, topp eller bak
Primärluft: Manuellt justerad, termostatreglerad
Sekundärluft: självreglerande

asklåda
Luckglas: Keramiskt högtemperaturglas
Vikt ........................................................................ 235 kg 
Bredd (ben till ben)  ............................................ 822 mm 

Djup (ben till ben)  .............................................. 483 mm 
Höjd till toppanslutning skorsten ......................... 760 mm 

1. Under testet med dess förutsättningar. Detta värde 
kan variera beroende på hur kaminen eldas, vedtyp och 
fukt i veden, vedmängd, klimat och kaminens placering. 
Siffror som visas är baserade på nominell vedmängd 
som erhållits under testvillkor och är medelvärden.

Defi ant Model 1975CE
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SÄKERHET: OM DIN DEFIANT INTE ÄR RÄTT IN-
STALLERAD KAN BRAND UPPSTÅ. FÖR ATT RE-
DUCERA BRANDRISKEN FÖLJ INSTALLATIONS-
FÖRESKRIFTERNA. KONTAKTA LOKALA MYN-
DIGHETER OCH SOTARE INFÖR INSTALLATIONEN 
OM LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR.

Innan du påbörjar installationen, försäkra dig om 
att:

• Kaminen och skorstenen kommer tillräckligt lång från 
brännbart material och uppfyller angivna avstånd.

• Golvskyddet är tillräckligt stort och uppfyller kraven
• Du har alla nödvändiga tillstånd från lokala myn-

digheter
Byggnadsnämnden och sotaren är de som slutligen 
godkänner installationens säkerhet och att installa-
tionen uppfyller lokala, regionala och statliga krav.
Plåtetiketten som är permanent fäst på baksidan av 
varje Vermont Castings kamin visar att kaminen har 
testats mot nuvarande standarder, EN13240:2001 
+ A2:2004. Fria avstånd mot brännbart och instal-
lationsanvisningar är också tryckt på etiketten. När 
kaminen är installerad enligt uppgifterna, både 
på etiketten och i denna manual, kommer oftast 
tillståndsgivare att acceptera etiketten som bevis 
för att anläggningen uppfyller regler och kan god-
kännas.
Emellertid varierar regler i olika länder. Innan du 
påbörjar installationen, se över dina planer med de 
lokala tillståndsgivarna. Din lokala återförsäljare 
kan ge ytterligare information som behövs.

VIKTIGT: UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA DESSA 
INSTRUKTIONER KAN RESULTERA I FARLIGA 
SITUATIONER SÅSOM SKORSTENS-OCH/ELLER 
HUSBRAND. 

FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER EXAKT, OCH TILLÅT 
INTE PROVISORISKA KOMPROMISSER ATT ÄVEN-
TYRA EGENDOM OCH PERSONLIG SÄKERHET.

ALLA LOKALA FÖRESKRIFTER, INKLUSIVE 
SÅDANA SOM AVSER NATIONELLA OCH EURO-
PEISKA STANDARDER, MÅSTE FÖLJAS NÄR DU 
INSTALLERAR DENNA KAMIN.

Installation

Uteluft

I moderna välisolerade hus kan det vara otillräcklig luft-
tillförsel för förbränning på grund av ett för litet luftinsläpp 
in i byggnaden. Luft kommer normalt in huset genom 
oförseglade sprickor och öppningar. Frånluftsfl äktar i kök 

eller badrum kan konkurrera med kaminen om tillgänglig 

luft och förvärra problemet.

Skorstenshöjd

Skorstenen ska sträcka sig minst 1m ovanför tak, och 

över den högsta delen av byggnaden/nock

För bra prestanda, bör varje skorsten som används med 

en Defi ant sträcka sig 4,9 m över kaminanslutningen.
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ST491

Fig. 2  Skorstenshöjd för Defi ant med en 150-mm skorsten
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Vilken skorsten?

ST241

A tile-lined 
masonry 
chimney

A prefabricated double-
wall insulated chimney

Fig. 3  Skorstenstyper.

Murad skorsten

Om du använder en befi ntlig murad skorsten, måste den 
inspekteras. 
Kontrollera att den är i ett säkert tillstånd innan kaminen 
installeras. Din lokala sotare kan inspektera skorstenen. 
Vid anslutning till skorsten med större area (ø200mm) 
eller murad oisolerad skorsten kyls rökgaserna snabbare 
varvid ett sämre drag erhålls. 
Anslut inte denna kamin till en skorsten som betjänar an-
dra eldstäder. 

O

Vid anslutning uppåt och in i mur/skorsten används rör 
ø150mm med rökrörsböj 2 x 45°-böjar med sotlucka.
Den horisontella rördragningen in i mur/skorsten får inte 
ligga närmre tak än 800mm.
Det horisontella röret skall luta uppåt 6mm/m och max 
rekommenderad längd är 1m. Det oisolerade rörets to-
tala längd mellan kamin och skorsten skall inte överstiga 
2,4m. Vid horisontell rördragning kan skrotstenens verti-
kala längd behöva ökas för att kompensera den horison-
tella dragningen.

Prefabricerad skorsten

Defi ant ansluts till skorsten/rökrör ø150mm eller motsva-
rande area för min temperatur 350°. Med denna area skall 
kaminen eldas med stängda luckor. 

För skorstenens/rökrörets anslutning till kaminen krävs 
en adapter från tum-mått till mm-mått (ø152 till ø150mm). 
Denna adapter kan fäsats med tre plåtskruv genom de tre 
hålen i kaminen/anslutningen.

Följ skorstensleverantörens anvisningar.

Man ansluter Defi ant till en godkänd murad skorsten 
med rökkanal, till en fodrad blockskorsten eller en pre-
fabricerad metallskorsten som uppfyller gällande lokala 
föreskrifter.
Skorstenen och skorstensanslutningen måste vara i gott 
skick och hållas sotade. Figur 3 visar de tre skorstens-
typerna.
Vid anslutning till skorsten med större area (ø200mm) 
eller murad oisolerad skorsten kyls rökgaserna snabbare 
varvid ett sämre drag erhålls. 
Anslut inte denna kamin till en skorsten som betjänar an-
dra eldstäder. 
OBS! Med 150mm.skorsten får kaminen inte eldas med 
öppna luckor

En prefabricerad isolerad 
dubbelmantlad skorsten

En murad/
glidgjuten 
skorsten



6

De  ant® 1975CE  Catalytic Wood Burning Stove

30005554

  Eldstadsplan 
Kaminen måste placeras på ett eldstadsplan som kan bestå 
av minst 50 mm betong, natursten, tegel, täckt med glas 
eller 0,7 mm plåt. Eldstadsplanet skall täcka hela ytan under 
kaminen, minst 300mm framför kaminen och 150 mm på var 
sida och bakom.

Som tillval fi nns eldstadsplan i plåt.
En stor mängd värme strålar ut från botten av kaminen. Den 
medlevererade strålskyddsplåten under kaminen måste all-
tid vara monterad om inte golvet består av helt obrännbart 
material.
Förutsätt inte att obrännbara vägg eller golv är helt icke 
brännbar. Om trä/brännbart material ingår i eller ligger i di-
rekt anslutning till ”obrännbart golv/vägg” är den kanske inte 
obrännbar. Rådgör med sotare, installatör eller byggkonsult.
Avståndet mot golv får inte minskas. 

Underliggande brännbart ma-
terial kan fodra extra skydd ST247e

Fig. 11  

Bärande underlag

Kaminen skall installeras på golv med tillräcklig bär-
förmåga. Om den existerande konstruktionen inte 
uppfyller detta krav skall lämpliga åtgärder vidtas för 
att uppnå detta.
En kamin med skorsten kräver normalt inte funda-
ment utan kan placeras på normalt bärande bjälklag. 
Är du osäker så kontakta Skorstensfejarmästaren 
eller kommunens byggnadsnämnd för ytterligare råd 
och anvisningar.

Säkerhetsavstånd 

Mått till omgivande brännbart

Både en kamin och skorsten utstrålar värme i alla riktningar 
vid eldning och närliggande brännbara material kan över-
hettas om de är för nära värmekällan. En säker installation 
kräver att tillräckligt utrymme bibehålls mellan den heta 
spisen och dess möte med närliggande brännbara material. 
Fritt avstånd är nödvändigt avstånd mellan din kamin eller 
skorsten och närliggande väggar, golv, tak och andra fasta 
brännbart underlag. Defi ant har specifi ka krav som har fast-
ställts efter noggranna tester. Dessa avstånd måste följas. 
Dessutom, håll inredning och andra brännbara material bor-
ta från kaminen. I allmänhet måste ett avstånd på 1220 mm 
hållas mellan spisen och brännbara föremål såsom torkning 
av kläder, möbler, tidningar, ved, etc. Genom att hålla dessa 
avstånd fria försäkras att närliggande ytor och objekt inte 
kommer att överhettas. Max tillåten temperatur på brännbart 
material i kaminens närhet är 85°.

A 

B 

ST486a

Fig. 12  Minimum avstånd till vägg.

Fritt avstånd

Avstånd mot brandvägg/brandmur:

Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg 
är 125 mm (Fig. 12, A)

Minsta rekommenderade bakre avstånd till brandvägg 
är 50 mm (Fig. 12, B)

Avstånd mot brännbar vägg/yta:
Minsta rekommenderade sidoavstånd från topp-plat-
tan till icke brännbar yta är 483 mm.
 (Fig. 12, A)

Minsta rekommenderade bakre avstånd från topp-plat-
tan till brännbar yta är 254 mm.
(Fig. 12, B)

Minsta avstånd till omgivande brännbart som t.ex. 
möbler är 1220mm.
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Sammansättning

Montera kaminen

Gjutjärnskaminer är tunga, och det krävs minst fyra per-
soner att fl ytta kami-
nen. 
Torka bort den 
skyddande belägg-
ningen av vegetabi-
lisk olja från stekhäl-
len med en ren torr 
trasa eller en pap-
pershandduk. 
Montera handtaget 
på stekhällen. Plac-
era stekhällen upp 
och ner och montera handtaget så som visas. (fi g. 14)

Med handtaget pekande 45° från dess slutliga läge dras 

muttern åt och handtaget vrids till sin position medan du 

fortsätter att hålla muttern. Dra inte åt för hårt!

.

ST516

Fig. 14  Fäst toppluckans handtag.

Förvara handtaget

Använd det löstagbara handtaget för att öppna eller 

stänga luckorna. Efter att ha använt det, ta bort hand-

taget så det inte kommer att bli varmt, och förvara det i 

handtagshållaren installerad bakom högra frambenet. 

(Fig. 15)

Montera strålningsskyddet i botten

OBS: Strålningsplåten skall alltid monteras.

1. Lossa de fyra 1/4-20 sexkantbultarna i hörnena av 

asklådan på kaminbotten.  

2. Rikta in de nedersta strålningsskyddshålen med de 

fyra bultarna. Det yttre utskurna hålet ska ligga mot 

kaminens baksida. Den omärkta sidan skall vändas 

upp mot kaminen.

3. Montera alla fyra bultarna genom den stora änden av 

ST857a

Fig. 16  Skruva fast strålningsskyddet i botten

Strålningsskydd

nyckelhålen och dra sedan skyddet framåt för att passa 

in de mindre ändarna av nyckelhålsspåren. (Fig 16)

4. Fäst skyddssidorna genom att föra spåren in  under 

bulthuvudena. Dra åt sexkantskruvarna.

Justera benens ställskruvar

Lyft kaminen något, så det inte fi nns någon last/vikt på 

benet medan justeringen görs. 

Att vända skorstensanslutningen 

( vid behov)

Vänd skorstensanslutningen genom att ta bort de två 

skruvarna som fäster den på baksidan av kaminen. Var 

noga med att packningen runt rökrörsöppningen är i läge 

när du skruvar tillbaka anslutningen på spisen. 

VARNING: Skyddsskyddskåpan måste monteras på 
Defi ant-kaminen. Använd de fyra plåtsskruvar som 

medföljer för att fästa skyddsskyddet mot rök-
gasskyddet bakom kaminen. (Fig 17)

Fäst omställningsspjällets handtag

Använd 1/4 “-20 x 3” skruven för att fästa spjällhandtaget 

till spjällaxeln på vänster sida.

Bottom Heat Shield

Door Handle Holder

Leg Bolt and Washer ST564

Fig. 15  Handle holder and heat shield positions.
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Plåtskru-
var

Plåtskru-
var

Strålningss-
kydd för 
anslutning

ST1180

Fig. 17  Montera skorstensanslutningens stålninsskydd

VARNING: Stålningsskyddet måste installeras i alla 
vertikala installationer. Stålningsskyddet används 
inte när skorstensanslutningen är riktad bakåt

Montera det löstagbara handtaget

Det keramiska avtagbara insatshandtaget öppnar och 
stänger frontluckorna. Ta bort efter varje användning och 
förvara det i handtagshållaren bakom höger framben. Mon-
tera handtaget med 3/8 “skruven genom den keramiska 
axeln och in i metallhyksan. (Fig. 19) Dra åt försiktigt tills 
det är lagom åtdraget.Keramiken kan spricka vid för hård 
åtdragning

ST540

Fig. 19  Montera det löstagbara handtaget

ST635

Fig. 18  Fäst termostatens handtag. Det är det minsta av de 
två svarta handtagen. Fäst handtaget till vredet på höger sida 
av kaminen med en 8-32 x 2 “spårkruv.
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Montage och demontage av katalysatorn1.

1. Ta bort täckluckan genom att lyfta upp och dra ut försik-
tigt från undersidan.(Fig. 21)

2. Ta bort det inre locket genom att dra det rakt ut. (Fig. 
22)

3. Ta bort katalysatorn genom att försiktigt dra den rakt 
ut. (Bild 23) Placera katalysatorn där katalysatorns 
keramiska komponenter inte kommer att skadas.

Täcklucka

ST1187

Fig. 21  Ta bort täckluckanr.

Inre lock

ST1188

Fig. 22  Ta bort det inre locket

Ta bort katalysatorn ST1189

Fig. 23  Ta bort katalysatorn
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Handhavande
Defi ant´s reglage 

Två manöveranordningar reglerar prestandan hos Defi -
ant: en primär luft-kontroll levererar syre till elden, och ett 
omställningsspjäll styr rökgaserna i kaminen för att ak-
tivera och avaktivera katalysatorn.Symboler som gjuts i 
kaminen visar för att öppna och stänga reglagen. Sym-
bolerna förutsätter att du står framför kaminens framsida.

Handtag platta
Handtag omställn-
ingsspjäll

Reglage för 
förbränning-

Plats för 
handtag

Ask-
lucke-
handtag

Vedstöd
ST636

Fig. 24  Defi ants reglage är logiskt placerade och lätta att 
reglera

Luckhandtag

Låg effekt

Hör effekt

ST637

Fig. 25 Handtaget kan placeras var som helst mellan de två 
ytterlägena för olika värme behov.

Spjället måste vara öppet vid start eller återupplivning av 
eld, och när locket eller luckan öppnas.

Spjället stängs när handtaget pekar framåt. Rök färdas ge-
nom förbränningssystemet, där det kan brännas ytterligare, 
innan röken går upp skorstenen. (Fig 26)

Spjället ska alltid vara helt öppet eller helt stängt. Det fi nns 
inga mellanlägen. När du stänger spjällen, var noga med 
att dra tillräckligt hårt för att fästa handtaget i låst läge.

Omställningsspjällets lägen

Öppet spjäll

stängt spjäll

ST638

Fig. 26  Spjället är antingen öppet eller stängt, inga mellanlä-
gen

Högeffektiv vedeldning 

med katalysator 

En Defiant lämnar fabriken med katalysatorn packad 
separat.I Sverige är det mot lagen att använda denna 
kamin på ett sätt som inte överensstämmer med denna 
bruksanvisning. Komponenterna i det katalytiska förbrän-
ningssystemet i din Defi ant arbetar tillsammans för att 

Ett reglage sköter effekten och   förbrän-
ningstiden

Den primära luftkontrollspaken, som fi nns på höger sida av 
kaminen, styr  inkommande luft för start, underhållseldning 
och återfyllning.

Ju mer luft som kommer in i kaminen ju varmare och snab-
bare brinner elden , medan med mindre luft så förlängs 
förbränningen vid en lägre värme. Höga och låga inställn-
ingar visas i Figur 25. 

För bästa möjliga lufttillförsel och maximal värmeeffekt 
(men kortast brinntid), vrid spaken mot framsidan av ugnen. 
För en eld som kommer att hålla längre med mindre värme, 
vrid spaken mot baksidan av ugnen.  

Defi ant´s tilluftsystem har även en automatisk termostat 
för att säkerställa ett jämnt värmeuttag vid varje manuell 
inställning du väljer. Termostaten känner av uppvärmning 
och kylning av kaminytan och justerar luftspjället i enlighet 
med detta.

Ett omställningsspjäll styr rökgaserna 

Reglaget för omställningsspjället styr vilken väg rökgaser-
na tar inne i kaminen och sitter till höger om reglaget för 
primärluften.  

Spjället är öppet när handtaget pekar mot baksidan, vilket 
gör det möjligt för rök att passera direkt in i skorstenen. 
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skapa optimala förhållanden för sekundär förbränning.

När spjället är stängt går röken genom katalysatorn, vilket 
medför att röken antänds vid temperaturer på 260 ° -315 
° C, hälften av den temperatur som normalt krävs för 
sekundär förbränning.

Det katalytiska elementet är en keramisk “honungskaka” 
belagd med det katalytiska materialet. Elementet är plac-
erat i den sekundära förbränningskammaren, gjuten av ett 
speciellt högtemperaturisolerat eldfast material. Kammaren 
ger den rätta miljön som är nödvändig för sekundär för-
bränning av bränslet (rök).

När spjället stängs går röken genom katalysatorn. Om för-
bränningen är minst 315 ° C börjar den att förbränna röken.

Att stänga spjällspjället kan också minska draget, så för 
att undvika att elden slocknar eller att katalysatorn inte 
arbetar, stäng spjället endast när elden är väletablerad och 
skorstenen är helt uppvärmd. Vid start, vänta tills elden är 
väletablerad och det fi nns en glödbädd på minst 75 - 100 
mm innan spjället stängs.

Tänd aldrig en eld med färgat papper eller papper som 
har färgat bläck eller en blank yta och bränn aldrig behan-
dlat trä, lösningsmedel eller skräp. Alla dessa kan förstöra 
katalysatorn och förhindra att den fungerar ordentligt. 
Bränn aldrig papp eller lösa papper, förutom när de an-
vänds vid upptändning. Bränn aldrig kol; att göra det kan 
producera sot eller stora förkolnade fl ingor eller fl ygaska 
som kan belägga brännaren och orsaka att rök kommer 
ut i rummet. Kolrök kan också förstöra katalysatorn så att 
den inte fungerar ordentligt.

VIKTIGT: Bränn inte någon typ av konstgjorda eller 
syntetiska material som eldstartare (innehållande 
vax) i denna apparat. Bränn aldrig fl ytande bränslen 
som fotogen, bensin eller alkohol. Att bränna material 
som inte är tillåtet i dessa instruktioner kan upphäva 
garantin.

I allmänhet måste elden vara tillräckligt väl etablerad för att 
säkerställa att katalytisk aktivitet initieras. Vid upptändning 
måste en mellan- till högeffektsnivå bibehållas tills kaminen, 
katalysatorn och bränslet stabiliseras vid rätt driftstempera-
tur och skorstenen värms upp.  

Även om det är möjligt att elden blir ganska het inom några 
minuter efter uppstart, kan kaminen sluta fungera, eller 
elden slockan till följd av att spjället stängs för tidigt. När 
katalysatorn börjar fungera, kommer värme som alstras 
genom att förbränna röken att hålla katalysatorn i funktion.

För att avgöra om katalysatorn  är i drift, observera hur 
mycket rök som lämnar skorstenen när spjället är akti-
verat och när det inte är det. Denna procedur beskrivs 
på sidan 17.

Undvik att lasta brännkammaren med mycket torrt ved. 
Detta kan leda till kontinuerliga mycket höga temperaturer i 
sekundärförbränningsområdet och skada katalysatorn. Trä 

som har delats upp och lagrats täckt i mer än 18 månader 
kan anses vara mycket torrt. Om du måste elda extra torrt 
trä, blanda det med färskare ved för en lägre effekt och 
mindre påfrestning av katalysatorn. Använd inte heller en 
full eldstad av briketter eller torr skräpved. För långa eld-
perioder, använd en blandning av torrt och måttligt torrt trä.

Två sätt att fylla på ved

Defi ants topplucka lyfts för bekvämt toppladdning av ved, 
och är det enklaste sättet att addera bränsle. (Fig 27)

Öppna annars luckorna för att lägga till ved. Om kaminen är 
utrustad med 8 “(200 mm) skorsten, kan luckorna öppnas 
(eller till och med tas bort) och Defi ant-gnistskärmen (till-
behör) placeras i öppningen för öppen eldsvisning. Defi ant 
är inte godkänd för användning med luckorna öppna om 
de är utrustade med en 150 mm (6 “) skorsten.

Defiant 

ST521

Fig. 27  Vedinlägg via toppluckan är normalt enklast. Inlägg via 
luckorna vid upptändning.

För att öppna luckorna, sätt in handtaget i dörrspärren och 
vrid det åt vänster och uppåt. (Fig 28)

För att stänga dem, stäng alltid den vänstra luckan först. 
Vrid handtaget i höger dörr till vänster och uppåt (till öp-
pet läge) och stäng den. Slutligen tryck på dörren när du 
vrider handtaget åt höger och neråt. Dörren kommer att 
dra in något, och handtaget bör erbjuda lite motstånd när 
du vrider den till stängt läge.

För att minska risken att förstöra glaset, undvik att slå på 
glaset eller att slå igen dörrarna.

När du inte använder dörrhandtaget, förvara det i hållaren 
bakom höger framben på kaminen. Var försiktig och tappa 
inte handtaget, eftersom det är känsligt för stötar.
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VARNING:  Defi ant blir HET vid eldning.  Håll barn. kläder 
och möbler borta från kaminen  Kontakt BRÄNNER

ÖVELDA  INTE DENNA KAMIN. Överhettning kan 
orsaka brand eller kan leda till permanent skada 
på spisen och katalyaatorn. Om någon del av Defi -
ant glöder har du övereldat

Askhantering

Att som rutin tömma asklådan är viktigt för underhållet 
och kaminens tillförlitlighet. Töm askan innan den når 
asklådans topp.
Kontrollera nivån minst en gång per dag vid användning.

Den mesta askan faller igenom rostret när man rör om i 
askbädden. Gör rent runt asklådan en gång per vecka.  
Viktigt:  Kontrollera asknivån innan påfyllning. Om 
nivån är för hög, töm asklådan enligt följande:

1.  Öppna omställningsspjället.
2.  Öppna luckorna helt, och använd ett verktyg för att få 
ner askan i asklådan.
3.  Stäng toppluckan och luckorna och öppna askdörren. 
Den svänger ut och tar askskålen ur spisen

4.   Skjut på locket på lådan, se till att den är ordentligt 
stängd. (Fig 29)

5   Ta bort asklådan, se till att den hålls rakt
6.  Låt inte locket glida för att undvika att aska faller på 

golvet. Låt inte asklådan luta framåt.Om kaminen är i 
drift, stäng askdörren när du kastar askan.

7.  Kassera askan i en metallbehållare med tätsluttande 
lock. Förvara behållaren utomhus borta från allt brännbart 
material.

ST566

Fig. 29  Se till att locket är ordentligt fastsatt innan du tar bort 
asklådan.

8. Sätt tillbaka asklådan till sin ursprungliga position i ka-
minen och stäng och lås askdörren.

9.  Använd inte kaminen med öppningsluckan öppen. Detta 
kommer att resultera i övereldning och kan orsaka skada 
på spis, upphäva garantin, eller leda till husbrand.

Töm askan regelbundet, vanligtvis varje till var tre dag. 
Frekvensen varierar beroende på hur du använder din De-
fi ant: aska ackumuleras snabbare vid högre värmeeffekter.

Ta bort askan ofta och placera det utomhus i en metallbe-
hållare med ett tätt slutande lock. Placera askbehållaren 
på ett obrännbart golv eller på marken, borta från allt 
brännbart material, i väntan på slutförvaring. Om askan 
bortskaffas genom nedgrävning eller på annat sätt lokalt 
lagras, bör den förvaras i den slutna behållaren tills allt 
har kylts ordentligt.

Du kan använda träaska som ett trädgårdsgödselmedel.

FÖRSIKTIGT: Använd aldrig hushållsdammsugaren för 
att ta bort aska från kaminen. Ta alltid bort och kassera 
askan ordentligt.

ST545

Fig. 30  Vrid handtaget till askfacket medurs för att öppna och 
moturs för att stänga.

ÖPPEN

STÄNGD

Öppna me-
durs

Stäng 
moturs

ST544

Fig. 28  För att öppna luckorna, vrid handtaget medurs.
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Underhåll

Håll kaminen såsom ny så arbetar den som 
bäst

Låt elden i kaminen slockna och låt kaminen svalna helt 

innan underhåll.

Underhåll av gjutjärnets yta

En och annan damning med en torr trasa kommer att hål-
la det målade gjutjärnet i din Defi ant att se ny ut.
Kaminens färg kan förbättras vid behov. Ta bort stekhäl-
len och ställ den åt sidan. 
Först, maskera områden, som emaljerade delar, glas, 
eller handtag runt delen som ska målas. Rengör fl äcken 
med en stål borste. Sedan lackar du kaminen med spis-
färg för hög temperatur. Applicera färgen tunt i fl era lager 
och låt färgen ”sätta sig” emellan lackningarna.
Det är normalt för stekhällen att mörkna efter användning 
och du kan rengöra den med en fi nborste eller stålull. 

Underhåll av emaljerad yta
Använd en torr eller lätt fuktad trasa eller en mjuk borste 
för att ta bort spill och fl äckar. För svårare jobb som kräver 
ett rengöringsmedel, använd endast ett köksrengörings-
medel eller polish som rekommenderas för användning 
på emaljytor. 
Om emaljen fl isas eller repas under användning, använd 
”emalj epoxy” till det skadade området och låt torka. När 
epoxin har torkat, slipa området så att det kommer i nivå 
med omgivningen och använd Vermont bättringsemalj. 
Låt torka helt innan du använder spisen.

Rengöra glasen

De fl esta kolavlagringarna på glaset kommer att bränna 
bort under eldning. 
Emellertid skall askrester som ackumuleras på glaset 
avlägsnas regelbundet för att förhindra etsning. 
För att rengöra glaset, gör så här: 
• Se till att glaset är helt kallt. 
• Rengör glaset med vatten eller ett rengöringsmedel 
gjorda speciellt för detta ändamål. Använd inte slipande 
rengöringsmedel. Akta utvändiga ytor
• Skölj glaset ordentligt. 
• Torka glaset

Byt ut trasigt glas med en gång

Använd inte kaminen om glaset är trasigt

När du byter glaset använd bara keramiskt högtempera-
turglas som Vermont levererar.

Använd inte alternativa lösningar

Ta bort glas

1.  Ta bort de högra och vänstra luckorna genom att lyfta 
dem tills den nedre gångjärnstappen lämnar sitt hål. 
Sedan, vinkla dörrens botten något utåt och dra ner för 
att frigöra den övre gångledstappen. Placera luckorna 
med utsidan nedåt på en mjuk arbetsyta. Var särskilt 
försiktig med emaljerade luckor. 

2. Ta bort skruvarna som håller glasets clips och ta bort 
clipsen. 

3. Lyft försiktigt det trasiga glaset från dörren.

Montera glas

Kontrollera listen. Om listen är i god kondition så kan den 
sitta kvar. Den skall vara mjuk och eftergivlig så att glaset 
tätar helt mot luckan. Byt listen om den är hoptryckt.

1. Montera det nya glaset.

2.  Lägg glaset på  packningen. Dra åt skruvarna, men löst 
nog att medge en liten rörelse av glaset när kaminen är i 
drift. För hård åtdragning kan spräcka glaset eller få det 
att spricka om glaset inte kan expandera när kaminen 
är varm. (Fig. 31)

3. Montera tillbaks luckorna på kaminen

4.  Öppna och stäng luckorna så att de passar och tätar 
som de skall. Justera vid behov.

Clips

Glas

Glastätning

ST547

Fig. 31  Sammanställning av luckornas glas

Lucktätning

Clips

Vänster lucka

Höger lucka
(baksida)
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Justering av omställningsspjället
Tryckspänningen på Defi ant omställningsspjäll är justerbar 

för att kompensera för komprimering av packningen som 
tätat spjället till den övre ryggplattan. Justera spjället:

1.  Ta bort toppluckan. Lossa låsmuttern i mitten av spjället. 
(Fig 32)

2.  Vrid tryckskruven ungefär en halv varv medurs med en 
insexnyckel som medföljer din spis.

3.  Dra åt låsmuttern. Förhindra att tryckskruven vrider när 
du spänner muttern. Testa spjället igen.

Tryckskruv

Insexnyckel

Läsmutter

Omställningsspjäll

ST554

Fig. 32  Justera spjället med insexnyckeln.

Efterdra vredet för omställningsspjället

Ett handtag på högra sidan av kaminen styr omställn-
ingsspjället. 

Handtaget fäster mot spjällaxeln med en låsskruv. Kontrol-
lera periodvis låsskruven och dra åt vid behov

Justerieng av lucklåsningen

De främre luckorna i kaminen skall låsa säkert för att 
förhindra oavsiktlig öppning och ska sluta tätt för att 
förhindra läckage. Dörrhandtaget står vertikalt när luckan 
är stängd. 
Efter en tid kommer packningen runt luckan att komprime-

ras och låsningen kan behöva justeras. För att justera 
låsningen:

1. Ta bort och behåll låsmuttern med en 9/16 “nyckel. (Fig. 
33)

2. Lossa skruven med en 1/8 “insexnyckel.

3. Rotera spärrhaken 180 °. Byt ut låsmuttern. Dra åt 
skruven.

4. Ytterligare justering kan göras genom att ta bort 
plattbrickan. Eller någon kombination av bricka och / 
eller hakens rotation.

5. Testa tätningen. Stäng dörren med en sedel i tätningen 
och försök att dra den fri. Om sedeln lossar med lite 
motstånd, är packningen inte tät på den platsen. Fortsätt 
att göra små justeringar tills inställningen är rätt.

6. Om ytterligare justering av spärren inte låter dörren 
täta tillräckligt i ett område, försök “justera” packningen 
i det området. Packa mer cement eller en packning 
med mindre diameter i kanalen under packningen så 

att huvudpackningen lyfts och får kontakt med dörrkar-
men. Om denna procedur inte löser problemet, byt ut 
packningen. Instruktioner för packningsbyte ges senare 
i detta avsnitt.

Byt tätning vid behov

Defi ant använder glasfi berpackningar för att ge en god 
tätning mellan delar. Vid användning, i synnerhet mellan 
rörliga delar, kan packningar bli spröda och komprimeras 
och börjar förlora sin effektivitet. Dessa kommer att behö-
va ersättas periodvis.
Storleken på utbytbara packningar är listade nedan, till-
sammans med sina placeringar. 
 Tätning Diameter... ...Och delar de tätar
 5/16”  tätar topp-plattan/stekhällen 
    (trådförstärkt packning)
 5/16”  tätar omställningsspjället

 3/8” Frontluckorna; och emellan luckorna. 

 3/8” Luckan till asklådan

 3/16” Den yttre glasrutan till dörren

Om du behöver byta en packning, sök en lämplig ersättn-
ingslist från en auktoriserad Vermont Castings säljare
Vänta tills elden är släckt och kaminen har svalnat. Glöm 
inte att följa standardsäkerhetsförfarande för att arbeta 
med dammiga material: skyddsglasögon och andningss-
kydd.
Förfarandet för att ersätta packningar är densamma oav-
sett packning. Gör så här: 
1. Ta bort den befi ntliga packningen genom att greppa 
änden och dra loss den. (Fig. 34) 

2. Använd en stålborste eller spetsen på en skruvmejsel 
för att rengöra kanalen från eventuellt kvarvarande cement 
eller bitar av packningen. (Fig. 34)

3. Bestäm längden av packningen genom att lägga ut den 
i kanalen. Ta extra 25-50 mm, och markera. 

. 

Rulle

Låsmutter

Låsskruv

Skruv

         Vred ST1154

Fig. 33  Rotera haken och/eller justera med brickor.

Planbricka
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kanter.

6. Tryck delen med ny packning ordentligt mot dess motyta 
så packningen kommer rätt i sin kanal och skydda motytan 
från limmet med t.ex. vaxat papper. Stäng och lås luckan. 
Andra delars packning trycks fast med gummiklubba eller 
block av trä. 

7. Rengör eventuellt överskott av cement från hela kanalen 
och låt det som håller den nya packningen torka.

8. Kaminens luckor kan behöva justeras efter att du har bytt 
packning på dem. Först kan förspänningen behöva lossas 
för att få plats med den nya packningen; efter några veckor 
kan luckan behöva justeras igen för att kompensera för 
kompression av den nya packningen. Anvisningarna för att 
justera luckorna och omställningsspjället fi nns på sidan 14. 

Fig. 34  Ta bort packningen och rengör sedan kanalen med 
stålborste.           

ST560

Cement
Stove Gasket

ST561

Fig. 35  Lägg en sträng packningssilikon eller cement och 
tryck sedan  packningen på plats.

4. Lägg en obruten 3 mm sträng tätningslim i den nyligen 
rengjorda kanalen. Börja i ena änden och tryck packningen 
in i kanalen.  Gör en tät förslutning där packningen möts 
genom att skära bort eventuellt överskott. Överlappa inte 
packningens ändar eller lämna trasiga ändar.  (Fig. 35)

5. Börja i ena änden, tryck ner packningen i kanalen. (Fig. 
35) Se till att en god tätning blir där packningen möts 
innan du trimmar eventuellt överskott. Överlappa inte 
packningsändarna eller lämna ändarna med fransade 

Fasta packningar

Tätningar mellan andra fasta delar är inte föremål för sam-
ma slitage och försämring som packningar på rörliga delar. 
Det är osannolikt att du någonsin behöver byta ut dessa 
packningar om inte de involverade delarna är demonterade 
och sedan sätts tillbaka ihop. Om så är fallet ska jobbet 
endast utföras av en kvalifi cerad servicetekniker.
5/16 “diameter packning tätar följande delar:
• Den nedre bakre eldstadsstenen

• Vänster och höger eldstadssten (inre sidor)

• Alla anslutningar mellan kamindelarna.

Skorstenen

Kreosot / Tjära 

Defi ant är utformad för att reducera tjärbildningen märk-
bart.
Regelbunden skorstensinspektion och underhåll måste 
göras. För säkerheten, god prestanda, och för att skydda 
din skorsten och skorstensanslutning, inspektera skor-
stenen och anslutningen regelbundet. Rengör systemet 
vid behov. 
Underlåtenhet att hålla skorstenen och anslutningen rena 
kan resultera i en allvarlig soteld. 
När trä förbränns långsamt produceras tjära, organiska 
ångor och fukt som kombineras och bildar tjära. Kreo-
sotångor kondenseras i det relativt svala skorstensröret 
med en långsamt brinnande eld. Som ett resultat acku-
muleras kreosotrester i rökkanalen. Vid antändning ger 
denna kreosot en extrem hetta i rökröret som kan skada 
skorstenen och överhetta intilliggande brännbart material. 
Om ett betydande lager kreosot har bildats, 3 mm eller 
mer - ska det tas bort för att minska risken för skorstens-
brand. Du kan aldrig vara för säker. Kontakta din lokala 
brandmyndighet för information om vad du ska göra i 
händelse av skorstensbrand och ha en tydlig plan för hur 
du hanterar den.
Om du får en skorstensbrand, agera snabbt med att:
• Stänga omställningsspjället och primärluftspaken. 
• Få alla ut ur huset. 
• Ring brandkåren. 
Inspektera systemet varannan vecka under uppvärmn-
ingssäsongen som en del av ett regelbundet under-
hållsschema. Vid inspektion av skorstenen, låt kaminen 
svalna helt. Sedan, med hjälp av en spegel och starkt 
ljus, lys upp genom skorstenen via anslutningsröret och 
kontrollera. 
Om det inte är möjligt att inspektera rökkanalen på detta 
sätt måste kaminen demonteras för att ge bättre tillgång 
till inspektion.
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Rengör skorstenen med hjälp av en borste med samma 
storlek och form som rökröret. Flexibla glasfi berstavar 
används för att sota upp och ner i röret, som medför att 
avlagringar faller till botten av skorstenen, där de kan 
avlägsnas genom sotluckan.
Om du inte har tillstånd att inspektera eller rengöra 
skorstenen själv, kontakta en professionell sotare.

Underhållsschema

Kamin

Dagligen:

• Töm all aska som byggs upp runt lufthålen och förbrän-
ningsluftinsläppen i nedre ryggstycket..

• Aska skall tas bort innan den når toppen av asklådan. 
Kontrollera ansamling minst en gång om dagen. 

• Håll området runt kaminen fri från varje brännbart ma-
terial, såsom trä, möbler eller kläder. 

Var annan månad:  
• Kontrollera luckhandtaget för att vara säker på att det 

fungerar korrekt. 
Packningar komprimeras efter en tid. 
Justera handtaget vid behov. 
• Kontrollera benens bultar och värmesköldens skruvar; 

Dra åt vid behov.

ÅRLIGT UNDERHÅLL:
• Kontrollera packningar mot slitage eller kompression, 

och ersätt om så är nödvändigt.
• Töm asklådan och tillsätt fuktabsorberande material 

(såsom kattsand) vid långa eldningsuppehåll för att hålla 
spisens inre torr. 

• Rengör dammet från insidan av botten-, bak- eller 
rörvärmeskölden om din spis är utrustad med dem. 
Rena ytor är bättre värmerefl ektor än smutsiga ytor.

• Bättringsmåla

• Inspektera och avlägsna askuppbyggnad bakom katal-
ysatorn. Detta bör göras i samband med årlig rengöring 
av skorstensanslutningen. Inspektera passagen bakom 
förbränningspaketet (en spegel kommer att vara till 
hjälp) och asksug med hjälp av en fl exibel slang insatt 
i passagen. (Fig. 36)

Skorstensanslutning
Var annan vecka: 
• Inspektera och rengör skorstenen och skorstensanslut-

ningen vid behov.

Var annan månad:

• Kontrollera skorstens- och skorstensanslutningen. Var 
särskilt uppmärksam på de horisontella rören av skor-
stensanslutningen och rörböjarna. Rengör systemet vid 
behov.

ÅRLIG RENGÖRING:

• Demontera skorstensanslutningen och ta den utomhus 
för inspektion och rengöring. Byt förbrukade delar.

• Kontrollera skorstenen för tecken på försämring. Rep-
arationer av murskorsten ska göras av en professionell 
murare. Byt ut skadade sektioner av prefabricerad 
skorsten. Din lokala Vermont Castings-återförsäljare 
eller en skorstensfejare kan hjälpa dig att bestämma 
när du behöver byta.

• Rengör skorstenen noggrant.

rengör ask-
uppbyggnad

Ta bort dessa delar ST1162

Fig. 36  Undersök och rengör askuppbyggnad bakom 
katalysatorn.
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Katalysatorn

Denna kamin innehåller en katalysator, vilken behöver 
återkommande kontroll och eventuellt utbyte för korrekt 
drift. Det är olagligt att använda denna kamin på ett sätt 
som är oförenligt med bruksanvisningen  eller om kataly-
satorn är ur funktion eller borttagen.
Under normala driftsförhållanden, bör katalysatorn vara 
aktiv i 2-6 år (beroende på mängden ved som bränns). 
Det är emellertid viktigt att övervaka katalysatorn peri-
odiskt för att säkerställa att den fungerar korrekt, samt för 
att bestämma när den behöver bytas ut. 
En icke-fungerande katalysator kommer att resultera i en 
förlust av värmeeffektivitet, och en ökning av kreosot och 
utsläpp.

Kontroll och rengöring

Inspektera katalysatorn på plats efter ansamlad fl ygaska 
och fysisk skada tre gånger per år. Rengör vid behov. Det 
eldfasta paketet som inrymmer katalysatorn bör inspek-
teras för en ansamling av fl ygaska och rengöras vid behov. 
Detta kan göras samtidigt som du undersöker katalysatorn.

När kan det vara ett katalysatorproblem?

Det bästa sättet att utvärdera din Defi ant´s katalysator är 
att observera mängden rök som lämnar skorsten - både 
när katalysatorn har slutförbränt och när den inte har det. 
Gör så här: 
• Med en pågående förbränning där katalysatorn är 

korrekt aktiverad, med omställningsspjället stängt för 
att dirigera röken genom katalysatorn, såsom beskrivs 
i avsnittet Drift, gå ut och observera röken som lämnar 
skorstenen. 

• Öppna sedan omställningsspjället och återigen kontrol-
lera röken som lämnar skorsten  

Du bör se betydligt mer rök när spjället är öppet och av-
gaserna inte passerar genom katalysatorn. Var dock noga 
med att inte blanda ihop rök med ånga från våt ved. Ånga 
skingras snabbt i luften; rök gör det inte. 
Om detta test indikerar ett problem, överväg andra möjli-
ga faktorer såsom väder eller en förändring i kvaliteten i 
ditt bränsle. I varmt väder, är draget svagare än det är i 
kallare vinterväder och elden kan brinna trögt. Små, heta 
brasor är en bra lösning under dessa förhållanden. 
Att elda färskved (otillräckligt torkat) kommer att resultera 
i sämre prestanda än att elda torrt bränsle. 
Du kanske måste elda kaminen varmare (mer luft) för att 
uppnå acceptabel prestanda när du använder färskved. 
Överväg också eventuella förändringar i din eldningsrutin.

När du har uteslutit alla andra möjliga orsaker till en 
nedgång i prestanda, inspektera katalysatorn .  Bär and-
ningsmask, skyddsglasögon och skyddshandskar.  

 Kontrollera katalysatorn

Ta bort täckplattan och inre ryggplattan. Ta bort katalysatorn 
genom att lyfta och dra den mot dig. (Fig 37)

För att försäkra sig om ett långt liv för katalysatorn rekom-
menderas det att regelbundet inspektera katalysatorn 

baserat på användningsfrekvensen. Denna procedur tar 
ungefär fem (5) minuter och kräver inga verktyg föru-

tom asksugning om rengöring är nödvändig.Rengöra 
katalysatorn

1. 

Kontrollera katalysatorns honungskake-liknande element 
för uppbyggnad av fl ygaska. Om det är uppenbart, ta ut 
brännaren och rengör den genom att blåsa luft försiktigt 
genom den. Tryck inte på något genom honungskakan; 
Använd inte tryckluft för att rensa passagerna. Sådan 
nötning kan skrapa bort den tunna beläggningen av pla-
tina (katalysatorn) från den keramiska basen, förkorta 
katalysatorns livslängd och minska dess effektivitet.

2.  Kontrollera elementet för skada eller nedbrytning. Även 
om små hårspårsprickor inte påverkar prestanda, bör 
elementet vara väsentligen intakt. Om elementet är 
sönderbrutet eller delar saknas ska det bytas ut. Ring 
din lokala Vermont Castings handlare för att köpa ett 
ersättningselement.

3.  Om katalysatorn är i  rent och gott skick, sätt tillbaka det 

Demontera dessa

Ren-
gör

Fig. 37 Undersök och rengör askuppbyggnad bakom 
katalysatorn.
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i kaminen och sätt tillbaks den eldfasta inre ryggplattan 
och täckplattan.

Använd kaminen på ditt vanliga sätt i två veckor, ins-
pektera skorstenen och skorstensanslutningen ofta. Om 
kreosot inte bygger upp så snabbt som tidigare, är det 
troligt att prestandaförändring orsakades av fl ygaska som 
ingensatt katalysatorn. Övervaka skorstenssystemet un-
der några veckor för att se till att prestandan är god. Om 
du fortsätter att hitta betydande kreosotuppbyggd eller 
om du fortsätter att se kraftig rök från skorstenen, kom-
mer katalysatorn att behöva bytas ut. Kontakta din åter-
försäljare för att köpa en ersättningskatalysator.
OBS: Använd endast Vermont ersättningskatalysator.
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Vermont Castings Group förbehåller sig rätten att ändra i design, material, specifi kationer, priser och ändra färger och produkter när som helst utan föregående meddelande.

Defi ant Catalytic Vedkamin Model 1975CE
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Defi ant Catalytic Vedkamin Model 1975CE (forts.)

  Item Description Part Number   Item Description Part Number

 1. Brick Support Bracket 30005279

 2. Griddle Gasket 1203668

 3. Back 30005242

 4. Refractory Rt End 30005206

 5. Refractory Lt End 30005207

 6. Refractory Support 30005233

 7. Gasket, Fiber, Refractory Support 30005237

 8. Back Insulation Board 30005269

 9. Outer Back 30005249

 10. Left Griddle Quadrant 30002399

 11. Right Griddle Quadrant 30002401

 12. Griddle 30005257

 13. Complete Griddle Handle Assy 30002775

 13a. Griddle Handle Wood 1600661

 13b. Griddle Handle CRS-BN1 30002715

 13c. Nut Hex 1/4-20 1203210

 14. Griddle Handle Bushing 1201900

 15. Griddle Handle Bolt 1201308

 16. Damper Gasket 1203588

 17. Damper Ramp 1300643

 18. Damper Housing 30002821

 19. Damper1 30002816

 20. Damper Tab1 1601488

 21. Damper Rod1 1600065

 23. Gasket, Fiber Back Refractory 30005270

 24. Rheostat Bracket 30002863

 25. Refractory, Engine - E/D 30005202

 26. Damper Handle Screw 1201310

 27. Damper Handle 1600644

 28. Damper Handle w/Screw Assy 30002720

 29. Left Side  See Chart Pg. 26

 30. Left Air Manifold 30002818

 31. Right Air Manifold 30005243

 32. Right Side See Chart Pg. 26

 33. Thermostat Handle Base 30002716

 34. Washer Damper Rod 1202560

 35. Fireback Plate, S/S 30005217 

 36. Inner Bottom 30005241

 37. Top Ashdoor Hinge 30002836

 38. Door Handle Bracket 30002844

 39. Bottom 30005240

 40. Ashlip See Chart Pg. 26

 41. Gasket, Fireback 30005209

 42. Refractory, Fireback 30005203

 43. Retainer, Fireback Refractory 30005248

 44. Refractory, Inner Cover 30005205

 45. Andiron 30002827

 46. Refractory, Access Cover 30006125

 47. Leg Leveller 1201745

 48. Ashdoor Handle Shaft 30005301

 49. Pawl Assy 3/4 short adj 30005157

 49a. Spring Washer 63D0069

 50. Ashdoor 30002810

 50a. Ashdoor Gasket 1203589

 51. Ashdoor Handle (Wood) 1600663

 52. Ashdoor Hinge Rod 30002826

 53. Cotter Pin, Ashdoor 30001749

 54. Ashdoor Bottom Hinge Support 1300642

 55. Ashpan Bracket 30001908

 56. Rear Side Bracket 30002845

 57. Thermostat Handle 1600660

 58. Airwash Manifold, Frt 30005244

 59. Front See Chart Pg. 26

 60. Flue Collar Gasket 30002422

 61a. Left Door See Chart Pg. 26

 61b. Left Door See Chart Pg. 26

 62. Door Hinge Strip 1300645

 63. Top See Chart Pg. 26

 64. Glass Clip 30001715

 65. Glass Clip (Right Door Only) 30001716

 66. Front Door Handle & Shaft 30002717

 67a. Right Door See Chart Pg. 26

 67b. Right Door See Chart Pg. 26

 68. Door Gasket 7000910

 69. Glass Gasket 1203556

 70. Left Door Glass 30005247

 71. Right Door Glass 30005247

 72. Lower Door Hinge Pin 30002727

 73. Spacer (for Damper rod) 1201779

 74. Upper Door Hinge Pin 30002727

 75. Complete Handle Assy 30004175 

 75a. Handle Base Stub 30002714

 76. Wood Handle 1600664

 77. Handle Bolt 1201310

 78. Thermostat Handle Bolt 1201243

 79. Ash Pan Assy 30001690

 80. Flue Collar See Chart Pg. 26

 81. Leg See Chart Pg. 26

 82. Hex Head Jam Nut 1203290

 83. Bottom Heat Shield 30005037

 83a. Bottom Heat Shield Rt Wing 30005038

 83b. Bottom Heat Shield Lt Wing 30005039

 84. Grate Bottom 30005234

 85. Thermostat Assy. 5005470

 86. Thermostat Cable 5005471

 87. Thermostat Friction Spring 1201846

 88. Primary Air Valve Assy. 30005275

 89. Heat Plate Vertical Flue 30005265

 90. Catalyst, Ceramic 30005353

 91. Thermostat Handle Base Assy 30007067

 92. Primary Air Cover  30007069

 93. Primary Air Base 30007071
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Anm:

I diagrammet och hela den här manualen betyder “vänster” och “höger” när du står mot kaminens framsida.

Vid beställning av delar, var noga med att nämna kaminens modellnummer. När du beställer externa delar, var noga med att ange färg.

Standarddetaljer i Defi ant är i standardstorlekar; De fl esta bultar är 1/4 “diameter med 20 gängor per tum. De fl esta järnaffärer kan leverera om du 
anger bultdiameter, antal gängor per tum och längd. Fästelement i eldstaden bör bytas ut med rostfritt stål för att underlätta framtida demontering.

*Innehåller inte glas eller tätningt.

Defi ant Catalytic Vedkamin Model 1975CE (forts.)

      

SHELL ENAMEL PARTS: DEFIANT® MODEL 1975

Part Name

Classic

 Black Biscuit Bordeaux Ebony 
Majolica
Brown Twilight

Top 30002834 30002874 30006700 30002894 30004837 30007129

Left Side 30002832 30002872 30006697 30002892 30004834 30007126

Right Side 30002831 30002871 30006698 30002891 30004835 30007127

Flue Collar 30001576 30002947 30006701 30002910 30004815 30007130

Front 30002830 30002873 30006699 30002893 30004836 30007128

Ashlip 30002811 30002870 30006696 30002890 30004833 30007125

Left Door (61a) 30002813 30002876 30006703 30002896 30004842 30007132

Left Door Assembly* 30002854 30002879 30006773 30002899 30004840 30007133

Right Door (67a) 30002812 30002875 30006702 30002895 30004841 30007131

Right Door Assembly* 30002853 30002878 30006772 30002898 30004839 30007134

Leg 30002835 30002877 30006695 30002897 30004843 30007124

TRANSITION DOOR ENAMEL PARTS: DEFIANT® MODEL 1975

Part Name

Classic

Black Biscuit Bordeaux
Majolica
Brown Twilight

Left Door Assembly 30007175 30007177 30007179 30007181 30007183

Left Door (61b) 30007091 30007093 30007097 30007095 30007109

Right Door Assembly 30007176 30007178 30007180 30007182 30007184

Right Door (67b) 30007090 30007092 30007096 30007094 30007108
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 PRESTANDADEKLARATON 

 

Produkt:   Vermont Defiant Flexburn Katalytisk 

Produktens Typ-och/eller Serienummer:   Enligt följesedel och faktura 

Avsedd användning:   Som intermittent, sekundär värmekälla 

 

Tillverkare:  Vermont Casting Group 

 

Distributör:   CaminaEcotec Sweden AB 

   Box 2103 

   511 02  Skene 

   Sweden 

 

Anmält organ:  GASTEC at CRE Limited 

   The Orchard Business Centre 

   Cheltenham 

   Gloucestershire 

   GL52 7RZ   United Kingdom  

Anmält organ nr.  0058 

  

 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen ovan. 

 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av CaminaEcotec Sweden AB 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 

 

............................................................................ 

Thomas Nuorimaa, VD 

Skene 2013-07-01 
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149 Cleveland Drive • Paris, Kentucky 40361
www.vermontcastingsgroup.com

Camina Heating Systems AB, Landalagatan 1 504 68  Borås

www.camina.se


