Intrepid II
Vedkamin
Monteringsanvisning med skötsel-och eldningsråd
Modell 1990CE

Manual för användning i Sverige för svenska förutsättningar. Original CE-manual är på engelska och ligger bifogat i CE-kit. Den svenska manualen innehåller inte instruktioner om bjälklagsförstärkningar alkover mm.
I Vermonts original CE-manual finns värden på avstånd från skorsten, oisolerad, isolerad resp.
med strålskydd, men detta anger vi inte i denna manual utan dessa följer skortensleverantörens 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 begränsningar 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.
Utg.1 2018
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Välkommen
Vi gratulerar till ditt val av en Vermont Castings Intrepid II 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 finna 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 finns 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 förstå 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 kompetens 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 kommer att ge dig många års glädje.
Denna handbok innehåller värdefulla instruktioner om installation och drift av din Vermont Castings Intrepid II. 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 Intrepid II Modell 1990 Katalytisk vedkamin. Denna kamin uppfyller de Europeiska och Svenska gränsvärdena för kaminer. Under
testförhållanden har denna kamin levererat effekt från 3-10kW.
Intrepid II Model # 1990 har testats och är noterat av Gastrec at CRE, UK och CTIF, Frankrike. Intrepid II
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 instruktionerna kan leda till skada på egendom, personskada eller dödsfall.
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Fråga din Vermont Castings återförsäljare hur
din installation kan förbättras med nedanstående tillbehör för mångsidighet,
utseende och säkerhet för din kamin.
Tillbehör
V000-0307
V000-0172
Värmehyllor:
V000-0098
V000-1376
V000-1371
V000-0208
V000-0136
V000-3258

Strålskydd botten
Bakre strålskydd
Classic Black
Biscuit
Bordeaux
Majorica Brown
Gnistgaller
Uteluftanslutning

Spara denna instruktion för framtida bruk.
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Specifikationer
Intrepid II, Modell 1990CE
4,9kW.*
Nominell effekt
12Pa
Min drag / undertryck
214°
Rökgastemperatur medel
74,8%
Verkningsgrad
Rek. max uppvärmningsarea 100m2
Vedlängd max
410mm
Rökgasflöde
8,8 g/s
CO vid 13% O2
0,09%
Vedinkast: front och topp
Skorstensanslutning: ø152 mm diameter, adapter
fodras till rökrör ø150mm (option). För eldning med
öppna luckor med gnistskydd (option) skall rökrör
ø200 användas (anslutning option)
Skorstensanslutning: Topp eller Bak
Primärluft: Manuellt justerad, termostatreglerad
Sekundärluft: självreglerande
Asklåda
Luckglas: Keramiskt högtemperaturglas

Vikt 101 kg
Bredd (ben till ben) 545 mm
Djup 540mm (ben till ben 350 mm)
Höjd till toppanslutning skorsten 640 mm
Höjd till bakanslutning skorsten 520 mm
*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.
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Installation
Säkerhet: Om din Intrepid II inte är rätt installerad
kan brand uppstå. För att reducera brandrisken följ
installationsföreskrifterna. Kontakta lokala myndigheter 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 myndigheter
Byggnadsnämnden och sotaren är de som slutligen
godkänner installationens säkerhet och att installationen 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 installationsanvisningar 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 godkännas.
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 skorstensoch/eller husbrand.
Följ alla instruktioner exakt, och tillåt inte provisoriska kompromisser att äventyra egendom och
personlig säkerhet.
Alla lokala föreskrifter, inklusive sådana som avser
nationella och europeiska standarder, måste följas
när du installerar denna kamin.

Uteluft
I moderna välisolerade hus kan det vara otillräcklig
lufttillförsel för förbränning på grund av ett för litet
luftinsläpp in i byggnaden. Luft kommer
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normalt in huset genom oförseglade sprickor och
öppningar. Frånluftsfläktar i kök eller badrum kan
konkurrera med kaminen om tillgänglig luft och förvärra problemet.

Vilken skorsten?
Man ansluter Intrepid II till en godkänd murad
skorsten med rökkanal, till en fodrad blockskorsten
eller en prefabricerad metallskorsten som uppfyller
gällande lokala föreskrifter
Skorstenen och skorstensanslutningen måste vara
i gott skick och hållas sotade. Figur 2 visar de två
skorstenstyperna.

En prefabricerad isolerad
dubbelmantlad skorsten

En murad/
glidgjuten
skorsten

Fig.2 Standard skorstenar
Om du använder en befintlig murad skorsten, måste
den inspekteras.
Kontrollera att den är i ett säkert tillstånd innan kaminen installeras. Din lokala sotare kan inspektera
skorstenen.

Prefabricerad skorsten
Intrepid II ansluts till skorsten/rökrör ø150mm eller motsvarande 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.

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
andra eldstäder.
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 Intrepid II sträcka sig 3,5-5 m över kaminanslutningen.

Oisolerad rökrörsanslutning
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 totala längd mellan kamin och skorsten skall inte
överstiga 2,4m. Vid horisontell rördragning kan skrotstenens vertikala längd behöva ökas för att kompensera den horisontella dragningen.

Bärande underlag
Kaminen skall installeras på golv med tillräcklig bärförmåga. Om den existerande konstruktionen inte
uppfyller detta krav skall lämpliga åtgärder vidtas för
att uppnå detta.
En kamin med skorsten kräver normalt inte fundament utan kan placeras på vanligt trä bjälklag. Är
du osäker så kontakta Skorstensfejarmästaren eller
kommunens byggnadsnämnd för ytterligare råd och
anvisningar.

Eldstadsplan
Kaminen måste placeras på ett eldstadsplan som
kan bestå av minst 50 mm betong, natursten, tegel,
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 finns eldstadsplan i plåt.
En stor mängd värme strålar ut från botten av kaminen. Den medlevererade strålskyddsplåten under
kaminen måste alltid 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 direkt anslutning till ”obrännbart golv/vägg”
är den kanske inte obrännbar. Rådgör med sotare,
installatör eller byggkonsult.
Avståndet mot golv får inte minskas.

Säkerhetsavstånd
Mått till omgivande brännbart
Både en kamin och skorsten utstrålar värme i alla
riktningar vid eldning och närliggande brännbara material kan överhettas 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. Intrepid II har specifika krav som har fastställts efter noggranna tester.
Dessa avstånd måste följas.
Dessutom, håll inredning och andra brännbara material borta 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°.
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Fritt avstånd

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

Avstånd till brandvägg / brandmur:
Minsta rekommenderade sidoavstånd till brandvägg
är 125 mm (A)

Avstånd till brännbar vägg/yta:
Minsta rekommenderade sidoavstånd från toppplattan till brännbar yta är 610 mm (A).
Minsta rekommenderade bakre avstånd från toppplattan till icke brännbar yta är 760 mm (B).

(Extra stålningsskydd på väggen eller på kaminen
(tillbehör), kan minska avståndet endast vid godkännande av tillsynsmyndigheten / sotaren. Ett tidigare godkänt avstånd bakåt mot brännbar vägg
med ett extra stålningsskydd var 250mm men detta
avstånd finns inte med i CE-dokumentationen)

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

Fig. 11 Min avstånd till vägg

Sammansättning
Gjutjärnskaminer är tunga, och det krävs minst två
personer att flytta kaminen.

Handtag
stekhäll

Primärluftsreglage
Omställningsspjäll

Tvätta stekhällen

Tvätta stekhällen

Löst handtag

Torka bort den skyddande beläggningen av vegetabilisk olja från stekhällen med en ren torr trasa eller en
pappershandduk.

Montera din kamin

Montera din kamin

Ta bort alla lösa delar från insidan av kaminen. Placera något skyddande på golvet, ordna några 4”-reglar som support, och tippa försiktigt kaminen på dem,
på rygg.
Ta bort och kassera de fyra spårskruvarna från kaminens botten (Fig. 13) och installera kaminens ben,
med hjälp sexkantskruvarna från sortimentspåsen.
Använd 3/8 ”brickorna till tre av benen. Dörr / spjällhandtagets hållare installeras i stället för bricka på
höger framben. Placera hållaren så att hålet kommer
utåt från höger sida av kaminen. Dra åt bultarna ordentligt.

Asklåda
Vedstöd

Fäste för löst
handtag

spårskruv

Fig. 13 Lossa de fyra skruvarna i botten
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Montera stålskyddet
i botten
Montera strålningsskyddet
i botten:
Ett bottenstrålningsskydd måste användas om inte
kaminen står på ett helt icke brännbart golv. För att
installera strålningsskyddet, lossa benens bultar,
och montera värmesköldens C-clips i slitsarna med
bultarna. Fäst det nedre strålningsskyddet till C-clipsen med vingmuttrar och dra åt benets bultar. Rikta
skölden som visas i Figur 14.
Fig. 14 Fäst bottenstrålningsskyddet
(9 ¾” =) 248mm
(10 ¾” =) 272mm

Att vända skorstensanslutningen
Du kan vända skorstensanslutningen genom att lossa de två skruvarna som fäster denna på baksidan
av kaminen. (Fig. 16) Håll muttrarna på insidan så
att du inte tappar dem. Var säker på att packningen
runt skorstensanslutningen är i läge när du skruvar
tillbaka den på kaminen.

Skruvar

Fig. 16 Vända skorstensanslutningen
Fig. 14 Montera strålningsskyddet i botten

Förvara det lösa handtaget

Förvara det lösa handtaget

Använd det löstagbara handtaget för att öppna eller stänga luckorna. Efter att ha använt det, ta bort
handtaget så det inte kommer att bli varmt, och förvara det i handtagshållaren
installerad bakom högra frambenet. (Fig. 15)

Montera stekhällens
handtag
Montera handtaget på stekhällen. Placera stekhällen
upp och ner och montera handtaget så som visas.
(fig. 17)
Med handtaget pekande 45° från dess slutliga läge
dras muttern åt så långt som möjligt.
För sedan handtaget till sin position medan du fortsätter att hålla muttern. Dra inte åt för hårt!

Handtag
Strålningsskydd
Fäste
Vingskruv

Fig. 15 Läget för handtagshållaren och bottenstrålningsskyddet

Fig. 17 Montera stekhällens handtag
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Handhavande
Funktionen hos Intrepid II ´s
reglage

Ett omställningsspjäll styr
rökgaserna i kaminen

Två manöveranordningar reglerar prestandan hos

Reglaget för omställningsspjället styr vilken väg rökgaserna tar inne i kaminen och sitter till höger om
reglaget för primärluften. (fig 20)
Spjället är öppet när reglaget pekar mot golvet, och
då går rökgaserna direkt upp i skorstenen. Spjället
måste vara öppet när man tänder brasan, under uppvärmning av kaminen och vid vedinlägg och alltid då
stekhällen eller luckorna öppnas.
Spjället är stängt när handtaget pekar framåt. Röken
går genom det katalytiska förbränningssystemet där
den kan förbrännas ytterligare, innan de passerar
upp i skorstenen. (Bild. 20)
Spjället skall alltid vara antingen helt öppen eller
helt stängd. Det finns inga mellanlägen. När spjället
stängs, se till att dra fast tillräckligt för att snäppa fast
handtaget i låst läge.

Intrepid II: en primär luft-kontroll levererar syre till
elden, och ett omställningsspjäll styr rökgaserna i
kaminen för att aktivera och avaktivera katalysatorn,
efterförbränningssystemet.
Sekundärluft för den katalytiska förbränningen regleras automatiskt.
Symboler ingjutna i kaminen visar sättet att använda reglagen, symbolerna för öka-minska och öppetstängt. Riktningar, ”vänster” och ”höger” förutsätter
att du står framför kaminen.

Ett reglage sköter effekten
och förbränningstiden.
Reglaget för primärluften, på höger sida, reglerar
mängden förbränningsluft under upptändning, förbränning och återtändning. Med mer luft till förbränningen brinner kaminen varmare och snabbare medan mindre mängd luft förbränner vid lägre temperatur
och längre tid.
För störst luftmängd och maximal förbränning med
kortast brinntid, vrid reglaget åt vänster. För en förbränning som kommer att pågå längre med mindre
värme, vrid reglaget åt höger.
Reglaget kan placeras var som helst mellan de två
ytterlägena för olika värmelägen (Fig 19).
Intrepid II har en automatisk termostat för att säkerställa en jämn värmeavgivning vid varje inställning
som du väljer. Termostaten känner av värme och
kyla av kaminens yta och justerar primärluftspjället
därefter.

Öppen
Röken rakt upp

Stängd
Röken genom katalysatorn

Fig. 20 Spjället är antingen öppet eller stängt. Det
finns inga mellanlägen

Hög effekt

Låg effekt

Vy sedd bakifrån

FIG. 19 Handtaget kan placeras var som helst mellan de två ytterlägena för olika önskade värmelägen

8

Vy sedd från sidan

Glaset i luckorna
Glasen i luckorna har en värmereflekterande beläggning på utsidan. Värme reflekteras tillbaka till insidan
av glaset och hjälper till att hålla den inre ytan på
en högre temperatur än utsidan. I kombination med
förvärmd primär förbränningsluft ”spolar” primärluften
över insidan av glaset och hjälper detta ge klar sikt
under de flesta driftssätt.

Vedstöden hjälper att skydda glasen
Din kamin har vedstöd för att hålla veden ifrån glasen i luckorna. Vedstöden bidrar också till att hålla
glasen friare från sot/tjära och skall alltid vara monterade. Eftersom vedstöden hindrar vedinlägg via
luckorna så föredrar de flesta användare att lägga
in veden via toppluckan/stekhällen. Låt aldrig ved
komma mellan vedstöden och luckorna.
Bär isolerande kaminhandskar när du tar bort vedstöden, och placera dem på en icke brännbar yta
tills du sätter tillbaks dem i kaminen. De flesta kaminägare kommer att föredra
bekvämligheten med toppmatning via stekhällen,
och kommer då att lämna vedstöden på plats permanent.

VARNING: För säkerhet och högsta effektivitet,
elda kaminen endast med alla luckor / galler fullt
stängda. Test standarden för din kamin när den eldas i det här läget är UL 1482.
Din kamin kan användas som en eldstad med de
främre luckorna öppna eller tas bort först när tänd
skärmen placeras korrekt i öppningen för att skydda
mot möjligheten att gnistor och glöd lämnar din spis.
Test standard för din kamin när den eldas i det här
läget är UL 737.
Använd endast Intrepid II gnistskärm, del # V0000136, med din Intrepid II. Intrepid II gnist skärmar är
tillgängliga från din Vermont Castings ”auktoriserad
återförsäljare.
För att öppna frontluckorna, sätt handtaget i luckan
och påbörja vridning åt vänster och uppåt.
För att stänga luckorna, stäng alltid vänstra luckan
först. Vrid handtaget i högerluckan åt vänster och
upp (öppet läge) och stäng luckan. Slutligen, tryck in
luckan och vrid handtaget åt höger och ner.
Luckan dras inåt och handtaget kommer till låsläge.
(Fig. 23)
För att undvika risken att spräcka glaset, undvik att
slå igen luckorna.
När du inte använder dörrhandtaget, förvara dem i
hållare bakom högra frambenet på spisen

Fig. 21 Ta bort vedstöden vid vedinlägg via luckorna.

Två sätt att lägga in ved
Lyft Stekhällen för bekväm toppmatning av ved, detta är det enklaste sättet att lägga in ved. (Bild. 22)

Öppen

Stängd

Luckorna kan även öppnas för att lägga in ved.

Fig. 23 För att öppna luckorna, vrid handtaget medurs

Fig. 22 Toppmatning är det bästa sättet att lägga in
ved under eldning. Frontmatning är användbart för
att tända kaminen.
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Elda endast ved av
hög kvalitet

När termometern registrerar åtminstone 230° C efter
start vet du kaminen är varm nog och det kan vara
dags att stänga omställningsspjället.
Placera termometern mitt på stekplattan som visad
på bild 24 och använd följande temperaturer som en
guide för eldning.

Intrepid II är byggd för att endast användas med ved.
Elda aldrig med annat än vad kaminen är byggd för.
Viktigt:
Elda aldrig något artificiellt eller syntetiskt material
såsom braständare (innehåller vax) i kaminen. Elda
aldrig vätskebaserade bränslen som kerosene, gasolin or alkohol.
Att elda material som enligt denna instruktion inte är
tillåtna, gör att garantin inte gäller.
Bäst resultat får du genom att elda ved som har blivit ordentligt lufttorkat. Veden bör vara max 410mm
lång. Undvik att elda färskved.
Elda inte rivningsvirke som ofta innehåller kemikalier och metaller som kan skada kaminen invändigt
och förorena luften.
Elda inte drivved som kan innehålla salt vilket förstör
gjutjärnet i kaminen.
Elda inte tryckimpregnerat virke.
Den bästa veden är kluven björk, ek, lönn, bok och
ask som har staplats och lufttorkat ute under regnskydd i minst ett år. Tänk på att ju tyngre och tätare veden är, desto mer energi innehåller den vilket
medför risk för övereldning.
Om lövträ inte är tillgänglig, kan du elda barrträd
gran och furu. Dessa bör också torkas ordentligt.
Lagra ved under tak för att hålla den torr. Ju längre
veden lagras, desto bättre värme och vackrare eld
men ved äldre än två år brinner mycket fort. Även
för korttidslagring, se till att hålla veden på säkert
avstånd från kaminen och aska,

En yt-termometer är ett
värdefullt hjälpmedel
Som tillval finns en yt-termometer som visar när du
skall justera primärluftkontrollen, stänga omställningsspjället och när man skall fylla på ved och som
hjälper dig att avgöra om katalysatorn fungerar väl.
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Bild 24 Avläs temperturer med en termometer plaserad på mitten av stekplattan
Notera att kaminen värms upp mycket tidigare än
skorstenen och en varm skorsten är nyckeln till enkel, effektiv kamindrift. Läs informationen om drag
och skorsten för att se hur storlek, typ och plats för
skorstenen kommer att påverka din kamindrift.
•
När termometern sjunkit under 175° C är det
dags att justera primärluftkontrollen för en högre förbränningshastighet eller för att lägga in mer ved.
Temperatur över 400°C är ett tecken på att minska på
lufttillförseln för att bromsaförbränningshastigheten.
Använd följande temperaturområden som vägledning:
• 150° -200° C indikerar låg till medelhög värme.
• 260° -340° C indikerar hög värmeeffekt. Att använda Intrepid II kontinuerligt vid temperaturer av 400° C
eller högre kan skada gjutjärn eller emalj.

Bestäm din egen inställning
av primärluftkontroll
Det finns ingen inställning av primärluften som passar alla installationer. Det skiljer beroende av kvalitet
av ved, mängd ved, önskad brinntid, utetemperatur
och lufttryck och draget i skorstenen.
Inställningarna är beroende av din installations dragförutsättningar. Draget är den kraft som flyttar röken
från kaminen upp genom skorstenen. Draget påverkas av skorstenens längd, placering på huset, lokala
förutsättningar, hinder och andra faktorer.

För mycket drag kan leda till för höga temperaturer i
Intrepid II, och kan till och med skada katalysatorn.
Å andra sidan kan för lite drag orsaka gengassmällar och/eller ”proppning” av skorstenen.
Hur vet du om ditt drag är för högt eller lågt?
Symtom på för mycket drag är en okontrollerbar
förbränning eller en glödande röd del av kaminen.
Tecken på svagt drag är att rök läcker in i rummet
genom kaminens eller skorstenens
skarvar alternativt låg värmeavgivning och sotade
glas.
I en del nyare bostäder som är välisolerade och täta,
kan dåligt drag bero av en otillräcklig lufttillförsel i
huset. I sådana fall kan ett öppet fönster på vindsidan av huset i kaminens närhet ge den förbränningsluft som behövs.
Ett annat alternativ för att få mer förbränningsluft till
kaminen är rör/slanganslutning direkt utifrån till kaminen. I vissa områden krävs detta i alla nybyggen.
Intrepid II är förberedd för uteluftanslutning och sådan finns som option.
När du först använder spisen, håll koll på luftkontrollens inställningar. Du kommer snabbt att upptäcka
att en viss inställning ger en viss värme. Det kan ta
en tid för att bestämma den mängd värme och brinntiden du bör förvänta dig av olika inställningar. Läs
eldningsinstruktionerna för mer information om hur
installationsförhållanden påverkar draget.
De flesta installationer kräver inte ett stort luftöverskott, i synnerhet om tillräckligt drag finns.
Försök inte att öka förbränningen i din kamin genom
att ändra inställningen av luftreglerområdet som beskrivs i dessa anvisningar.
Använd följande luftkontroll - inställningarna som en
utgångspunkt för att avgöra de bästa inställningarna
för din installation. Varje inställning beskrivs som en
del av det totala avståndet i spaken som flyttas från
höger till vänster.
Intrepid II inställningar

Innan du börjar använda kaminen, läs avsnittet om
drag som börjar på sidan 14 för att se hur de andra
egenskaperna i ditt hus kommer att påverka kaminens prestanda.
Du och kaminen är delar av ett system, och andra
delar av systemet kan ha en stark inverkan på användandet; ni kan behöva variera förbränningstekniken för att få den prestanda du önskar.

Hur man startar en brasa
och håller den igång
En Intrepid II lämnar fabriken med katalysatorn installerad. I EU är det inte tillåtet att använda denna
kamin på ett sätt som strider mot bruksanvisningen
i denna manual, eller om katalysatorn är ur funktion
eller tas bort.

Högeffektiv förbränning med
katalysator
Det katalytiska förbränningssystemet i din Intrepid II
ger de bästa förutsättningarna för sekundär förbränning.
När omställningsspjället är stängt, går röken genom
katalysatorn, förbränner vid temperaturer på 260-315
°C, halva temperaturen som normalt behövs för sekundär förbränning.
Det katalytiska elementet är en keramisk belagd bikupestruktur med en ädelmetall, vanligen platina.
Elementet sitter i den sekundära förbränningskammaren, tillverkat av ett speciellt eldfast högtemperatur- isolerande material. Denna kammare ger den
rätta miljö som krävs för sekundär förbränning av
bränslet (rök).
Att stänga spjället kan också minska draget. Att
stänga spjället för tidigt kan släcka elden eller inaktivera katalysatorn. Stäng spjället endast då elden är
väl etablerad. När man startar en brasa, vänta tills
det finns en glödbädd av minst 75-100 mm innan
stängning av spjället.
Tänd aldrig en brasa med färgat papper eller papper
som har färgade bläck eller en blank yta, och elda
aldrig behandlad ved, sopor, lösningsmedel, eller avfall. Alla dessa kan förstöra
katalysatorn och hindra den från att fungera korrekt.
Elda aldrig kartong eller löst papper utom för tändningsändamål.
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Elda aldrig kol. Det kan producera sot och flygaska
som kan belägga brännaren och orsaka
rökinslag i rummet. Kolrök kan också förstöra katalysatorn så att den inte kommer att fungera.
I allmänhet måste elden vara tillräckligt väletablerad för att säkerställa katalytisk förbränning. När
man startar en brasa, elda med en medel- till hög
eldintensitet minst i tjugo minuter. Detta säkerställer
att kaminen, katalysatorn, och bränsle alla når rätt
drifttemperaturer. Detta kan vara tillräckligt lång tid
för att värma skorstenen till ett tillräckligt bra drag.
Vissa installationer kan behöva mer tid.
Läs informationen Drag som börjar på sidan 14 för
att se om din installation har funktioner som kräver
mer tid för att värma upp.
Även om det är möjligt för elden att bli ganska het
inom några minuter, kan katalysatorn sluta fungera
och elden dö ner som ett resultat av stängning av
spjället.
När katalysatorn börjar arbeta, kommer värme som
alstras genom förbränning av röken att hålla katalysatorn igång.
För att avgöra om katalysatorn är i drift, observera
mängden rök som lämnar skorstenen när spjället är
stängt och när det inte är så. Denna procedur beskrivs på sidan 19.

1. Öppna omställningsspjället och öppna reglaget
för primärluften helt.
2. Placera flera ark skrynkliga tidningspapper i kaminen. Använd inte blankt eller färgat papper, det
kan förstöra katalysatorn, Placera på pappret sex
eller åtta bitar torr tändved kluvna till en fingerbredds storlek. Lägg två eller tre större kluven torr
ved ca 25-50 mm i diameter. (Bild. 25)
ANVÄND INTE KEMIKALIER ELLER VÄTSKOR
ATT TÄNDA ELDEN. BRÄNN INTE HELLER
SKRÄP ELLER BRANDFARLIGA VÄTSKOR
SÅSOM BENSIN, NAFTALIN, ELLER MOTOR
OLJA. Använd aldrig bensin, lyktbränsle, fotogen, grilltändvätska eller liknande vätskor för
att tända elden eller ”hjälpa” elden. Håll alla sådana vätskor borta från Intrepid II när den är i

Att använda kaminen
Gjutjärn är mycket starkt men kan spricka av hammarslag eller temperaturchock av snabb temperaturförändring.
Gjutjärnet expanderar och krymper med temperaturförändringar.
När du börjar använda kaminen, undvik temperaturchocker genom att sakta öka temperaturen under de
tre fyra första eldningarna enligt steg 1 till 3 nedan.

Tända och elda
Elda endast träbränsle i Intrepid II, och elda direkt
på rostret. Höj inte bränslet. Bränn inte
kol eller andra bränslen.
Omställningsspjället måste vara öppet när man tänder i Intrepid II.
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Fig. 25 Tänd med tidningspapper och torr tändved.

3. Tänd på tidningen och stäng luckan. Bygg successivt upp elden genom att lägga till ett par 80-120
mm i diameter bitar av kluven ved. Om detta är en
av de första ”inkörnings” eldningarna, låt elden brinna klart, och låt den sedan dö ut.
Under inkörningseldningarna, låt kaminen inte blir
varmare 260° C, mätt på en spisens topp med termometer. Justera primärluftreglaget för att kontrollerar elden.
Viss lukt från kaminens metall och färg är normalt
för de första eldningarna.

OBS: Vissa skorstenar måste ”eldas in” eller värmas upp, innan de kommer att dra tillräckligt för
att starta en brasa. För att kompensera detta, rulla
ihop ett par bitar av tidningen, placera
dem vid det öppna omställningsspjället, tänd dem
och stäng luckorna. Detta kommer att göra att draget ökar, vilket gör det lättare att etablera en bra
tändbrasa.
När draget är etablerad, öppna luckan och tänd
resten av bränslet från botten. Tänd inte huvudbrasan förrän draget är tillräckligt. Upprepa i så fall
proceduren med tidningpapper vid omställningsspjället så många gånger som behövs, om det första försöket misslyckas.
4. Om din Intrepid II har eldats in tidigare använder
du steg 1-3, för att bygga upp elden gradvis. Lägg
större trä med en diameter på 75-100 mm (Bild 26).
Fortsätt att lägga till kluven ved av denna storlek till
den brinnande elden tills det är en glödbädd 75 mm
tjock. (Bild. 27)
En bra glödbädd är nödvändigt för att det katalytiska systemet skall fungera korrekt och det kan ta
en timme eller mer innan glödbädden är klar.
Fig. 26 Lägg efter hand på större vedträn när det
brinner väl.
Fig. 27 Lägg på ved av fulldimension när glödbädden är 75mm tjock
5.. Stäng omställningsspjället när Stekhällens temperatur når 230° C.
6. Justera primärluftkontroll för önskad värmeef-

OBS: Kamininstallationer varierar kraftigt, och
här ges bara en vägledning som utgångspunkt.
Informationen här kommer att förklara i detalj
hur ingående delar i din installation kan hjälpa
eller stjälpa och hur du kan behöva variera din
förbränningsteknik om installationen inte ger ett
bra drag.

Fyll på medan glöden
fortfarande är varm
För bästa resultat vid påfyllning rekommenderas
långärmade vedhandskar för att skydda händer och
underarmar.
Fyll på med ved medan glödbädden fortfarande är
tjock och het för att antända veden och blanda in lite
finkluven, lättantändlig ved för en snabb upptändning. Följ sekvensen nedan:

1. Öppna termostaten
2. Öppna omställningsspjället
3. Kontrollera asklådan för att kontrollera att lådan
inte är full. Töm lådan viv behov och skjut in asklådan.
4. Öppna toppluckan/stekplattan
5. Dra glödbädden mot mitten av eldstaden och
lägg på mindre kluvna stycken först. Öka mängden
bränsle vartefter du lär känna kaminen och ditt värmebehov. Stäng luckan.
Vi påfyllning av ved rekommenderas att röra om så
att aska faller ner genom gallret till asklådan. Låt
all gödande ved ligga kvar utan att slå sönder eller trycka ihop glödbädden. Det är viktigt att förbränningsluften kan komma igenom glödbädden under
veden så att veden snabbt antänds.

Fig. 26 Lägg efter hand på större vedträn när det
brinner väl.

Fig. 27 Lägg på ved av fulldimension när glödbädden är 75mm tjock
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VARNING
Kaminer med luckor skall användas med luckorna
helt stängda.
Om luckorna lämnas öppna kan rökgaser, glöd och
flammor ge risk för brand och rökfyllnad.
OBS! Kaminen blir het när den används. Håll barn,
kläder och möbler på tillräckligt avstånd från kaminen (1220mm). Kontakt ger brännskador.
Överelda inte kaminen. Övereldning kan resultera
i husbrand och kan permanent skada kaminen. Om
någon del glöder på kaminen så har gränsen för
övereldning överskridits med marginal.

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.
Använd handskarna och ta ut asklådan.
4.
Ta asklådan och töm den. Förvara askan i
en metall-låda med tätslutande lock. Förvara lådan
utomhus på säkert avstånd från brännbart material.
5.
Sätt tillbaks asklådan i kaninen
Töm asklådan regelbundet, varje till var tredje användningsdag. Hur ofta varierar beroende på hur du
använder din Intrepid II. Aska kommer att samlas
snabbare vid mer frekvent och intensiv eldning.
Avlägsna aska ofta och placera den utomhus i en
metallbehållare med tättslutande lock. Placera den
slutna behållaren av aska på ett golv eller på marken, långt borta från alla brännbara material, i väntan på slutanvändning. Om askan bortskaffas genom nedgrävning i jord eller genom spridning ska
det förvaras i slutna behållare tills all aska har svalnat helt.
Du kan använda askan som gödningsmedel i trädgården.
OBS: Använd aldrig din dammsugare för att ta bort
askan från spisen; ta bort askan manuellt eller med

Drag
En kamin är en del av ett system, som inkluderar
skorstenen, operatören, bränslet, och huset. De
delarna av systemet kommer att påverka hur väl
kaminen fungerar. När det finns en god överensstämmelse mellan alla delar, kommer systemet att
fungera bra.
Vedspisen och dess funktion beror på naturligt drag.
Självdrag inträffar när avgaserna är varmare (och
därmed lättare) än uteluften vid toppen av skorstenen. Ju större temperaturskillnad, desto starkare
drag. Eftersom de heta gaserna stiger upp genom
skorsten dras det in luft i kaminen för förbränning.
En långsam, svag eld med kaminens luftintag helt
öppen indikerar på ett svagt drag. En intensiv eld
där luften kommer in i kaminen genom de normala
spjällen visar på bra drag.
Kaminens luftintag är passiva, de reglerar hur mycket luft som kan komma in i kaminen, men de hjälper
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Beroende på förutsättningarna i din installation stål eller murad skorsten, inom eller utanför huset
matchat till kaminens skorstensdimension eller är
överdimensionerad – kommer systemet antingen att
värmas upp snabbt, eller så tar det ett tag att värma
upp innan det fungera väl.
Med en tät kamin, vilken begränsar mängden luft
som kommer in i eldstaden, måste skorstenen hålla
kaminens avgaser värma hela vägen genom skorstenen för att kaminen skall fungera bra. Vissa skorstenar gör detta bättre än andra. Här följer ett antal
punkter över funktioner och deras effekter.

Murad skorsten
Murade skorstenar är traditionella skorstenar, men
de kan fungera dåligt när det används med en tät
kamin. Murverk fungerar kylande och absorberar en
hel del värme. Den kan kyla rökgaserna tillräckligt för
att minska draget. Ju högre skorsten desto längre tid
tar den att värma upp. Det är ofta mycket svårt att
värma upp en utomhus murad skorsten, speciellt om
den är överdimensionerad, och det är svårt att hålla
den varm nog för att upprätthålla ett tillräckligt drag.

Stålskorsten
De flesta fabrikstillverkade stålskorstenar har ett lager av isolering runt innerröret och ett yttre plåtrör.
Denna isolering håller skorstenen varm och skyddar
kringliggande material. Isoleringen är mycket lättare
än murverk så innerröret värms upp mycket snabbare än en murad skorsten.

en överdimensionerad rökkanal är ett insatsrör med
lös isolering runt och samma diameter som kaminens anslutning. Rökgaserna hålls varma, och resultatet blir ett starkare drag.

Planering av rökrör/skorsten
Varje sväng rökgaserna måste ta när den färdas
genom skorstenen/rökrören mot toppen kommer att
sakta ner hastigheten och därmed flödet. Den idealiska rökrör-och skorstenslayouten är ett vertikalt
montage in i en rak skorsten. Om du bygger nytt,
använd detta sätt om möjligt. Om rökröret måste gå
upp och in i murstock, placera böjen ungefär halvvägs mellan kaminen och taket. Detta ger flera resultat: det gör att rökgaserna snabbar upp innan de
måste ändra riktning, det lämnar värme i rummet
och det ger dig flexibilitet för att göra underhåll och
demontage. Det bör inte vara mer än 2,4 meter oisolerat rör mellan spis och skorsten; längre avstånd
kan försämra draget och skapa tjärproblem i skorstenen. Använd isolerat rör vid längre dragningar.

Invändig/utvändig skorsten
Eftersom skorstenen måste hålla röken varm, är det
bästa att ha den inne i huset. Huset håller skorstenen varm och den ger också lite värme till huset. En
inomhus skorstenen kräver mindre värme från kaminen för att få den varm och hålla den varm.

En kamin per skorsten
En Vermontkamin skall anslutas till egen skorsten.

Skorstens storlek

Tjära

Storleken på en skorsten för en ”tät” kamin bör
matcha storleken på kaminens rökutgång. När en
skorsten betjänar en ”tät” kamin, är inte en större dimension bättre. I själva verket kan det vara en nackdel. Heta rökgaser förlorar värmen snabbare eftersom de färdas långsammare genom en skorsten;
Om vi ansluter en kamin med en ø150mm anslutning i en 250x250mm rökkanal, bromsas gaserna till
en tredjedel av deras ursprungliga hastighet. Detta
gör att rökgaserna svalnar vilket försvagar draget.
Om en överdimensionerad rökkanal dessutom är
utanför huset, förloras värmen till uteluften och rökkanalen förblir oftast kall.
Det är vanligt att en murad rökkanal, särskilt en som
betjänar en öppen spis, är överdimensionerad för
kaminen. Det kan ta ganska lång tid att värma upp
en sådan rökkanal, och resultaten kan vara en besvikelse. Den bästa lösningen på

Kreosot är en biprodukt vid långsam vedförbränning. Det är en organisk tjära som kan kondensera
i skorstenen om den finns i avgaserna och kondenserar vid mindre än 130 °C. Kondenserad kreosot
är flyktigt och kan generera skorstensbränder, om
det blir tillräckligt varmt. Alla funktioner som påverkar skorstensdrag påverkar kondensation av kreosot - så använd den kombination av installationer
och åtgärder som kommer att och minimera kreosotmängden.
Eftersom svala avgaser bromsar hastigheten och
är en av orsakerna till kreosotbildning, är det klokt
att välja en så rak skorsten som möjligt och som
matchar kaminens anslutningsdimension av både
säkerhetsskäl och prestanda. Konsultera en installatör för att kontrollera lokala och nationella krav för
skorstensinstallation.

15

Bränsle

Test av drag

Även den bästa kamininstallationen fungerar dåligt
med dåligt bränsle. Det bästa bränslet är lövträd
som har lufttorkat 12- 18 månader. Mjukt trä brinner,
men inte så länge som ädelträ.
”Färskved” har mycket fukt i sig; det kan att brinna,
men stor del av energin används för att koka bort
fukten från träet. Detta reducerar mängden värme
och kan bidra till kreosotproblem. Det finns fuktmätare för ved att köpa; du kan också
bedöma ditt virke av dess utseende, vikt och klang
när du slår vedträden emot varandra.
Om du har färskved, lyft en bit och få en känsla
av dess vikt; den kan förlora en tredjedel eller mer
av sin vikt när det torkar. Titta också på ändarna
av veden; när det torkar krymper trät och det blir
sprickor. Ju mer vittrad och spruckna en bit är, desto
torrare är den.
Torr ved brinner lätt med ett bra drag i skorstenen.
Men med moderna kaminer, speciellt kaminer med
katalysator, kan veden vara för torr.
Rök och brännbara gaser kan ”gasa ut” från träet
snabbt och överbelasta katalysatorn. Om du hör ett
mullrande eller dånande ljud (som en gasolbrännare) från spisen, är det ett tecken på att kaminen är
övereldad.
Katalysatorn har en platinafilm på en keramisk bas.
Metallen kan få för höga temperaturer, mer än det
keramiska tål, och genom för hård eldning kan katalysatorn förstöras. Torr ved kan också brinna ut
snabbare än du vill. Om din torra ved brinner ut för
snabbt eller överbelastar katalysatorn kan du blanda i färsk ved för att dämpa elden.

Ett enkelt sätt att testa ditt skorstensdrag är att
stänga av kaminens omställningsspjäll, vänta ett
par minuter för att låta luftflödet stabiliseras, se sedan om du kan variera styrkan på elden genom att
reglera primärluftkontrollen mellan öppet och stängt.
Resultatet är inte alltid omedelbart; du kan behöva
vänta några minuter för en förändring av inställningen för att ge en effekt på elden. Om det inte syns någon förändring, då är draget inte tillräckligt starkt för
att stänga spjället, och du måste öppna det ett tag
till och hantera elden med öppet primärluftspjäll tills
draget ökat. Om du håller koll på din förbränning och
relaterar förändringar till deras effekter på kamindriften, kommer du att belönas med bra prestanda och
ett säkert system.

Gengassmäll
Gengassmäll är resultatet av när elden producerar
flyktiga gaser snabbare än draget i skorstenen drar
ur dem ur eldstaden.
Gaserna samlas i eldstaden tills de är tillräckligt
koncentrerade och tillräckligt varma för att antändas. Om din kamin får gengassmäll, bör du öppna
spjället att låta röken komma ut ur rökkanal snabbare, släpp in mer luft i eldstaden, och undvik stora
laster av ved. Kör din kamin med tillräckligt med primärtluft så att du alltid ser livliga, dansande lågor
i eldstaden. En slö, rökig eld är ineffektiv och kan
bidra att kreosot byggs på i skorstenen.
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Undertryck
Bra drag är också beroende av tillförsel av luft till
kaminen; en skorsten kan inte dra in mer luft än vad
som finns tillgängligt. Trögt drag uppstår när ett hus
är tillräckligt tätt för att förhindra ett luftflöde till spisen, eller genom konkurrens mellan spisen och annan utrustning som konkurrerar med inomhusluften,
inte minst motordrivna utrustning såsom spiskåpor,
torktumlare, etc. Om skorstenens drag är bra när all
annan utrustningen stängs av, då kan du helt enkelt
vara försiktig med använda den andra luftkrävande
utrustningen.
Om du behöver kan du öppna ett närliggande fönster
eller dörr för att möjliggöra ett bra skorstenensdrag.
Det kan vara en bra idé att installera en uteluftanslutning för att få förbränningsluft direkt till kaminen.
En sådan finns som option för att ansluta kaminen
till uteluften.
I vissa fall finns lokala eller nationella krav som
kräver installation av permanent öppna luftventiler,
särskilt med större kaminer (dvs över 5 kW). Se om
dessa krav gäller för din installation.

Sammanfattning
Vedeldning är en konst snarare än vetenskap. När
kaminen och skorstenen står på plats får du pröva
dig fram för att nå det bästa resultatet. Om du för anteckningar över dina eldningsrutiner och dess effekt
på resultatet så kommer du att nå bra prestanda och
tillförlitlig säker uppvärmning.

Underhåll
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 hålla det målade gjutjärnet i din Intrepid att se
ny ut.
Kaminens färg kan förbättras vid behov. Ta bort
stekhällen och ställ den åt sidan.
Först, maskera områden, som emaljerade delar,
glas, eller handtag runt delen som ska målas. Rengör fläcken med en stål borste. Sedan lackar du kaminen med spisfärg för hög temperatur. Applicera
färgen tunt i flera lager och låt färgen ”sätta sig”
emellan lackningarna.
Det är normalt för stekhällen att mörkna efter användning.

Underhåll av emaljerad yta
Använd en torr eller lätt fuktad trasa eller en
mjuk borste för att ta bort spill och fläckar. För
svårare jobb som kräver ett rengöringsmedel, använd endast ett köksrengöringsmedel eller polish
som rekommenderas för användning på emaljytor.
Om emaljen flisas eller repas under användning,
använd ”emalj epoxy” till det skadade området och
låt att 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

hålls på plats med hjälp av clips. (Fig. 28) Glaset är
IR belagt på en sida som är märkt ”DENNA SIDA
UT” (“THIS SIDE OUT”).
När du byter glaset använd bara keramiskt högtemperaturglas som Vermont levererar.
Att ta bort glaset
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.
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 Om du behöver byta den använd
V120-3556. Försäkra dig om att kanalen för listen är
ren och fri från damm.
4.
Montera det nya glaset. Lägg glaset på
packningen med den belagda sidan nedåt (mot utsidan av luckan). 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.
5.
Montera tillbaks luckorna på kaminen
6.
Öppna och stäng luckorna så att de passar
och tätar som de skall. Justera vid behov.

De flesta 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.

Byte av glas
Byt glas endast med artikel nr. V140-1156, höger sida, och V140-1157 vänster sida. Glaset vilar på en reppackning artikelnr V120-3556, och

Fig. 28 Glasmontage
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Kontrollera primärluftspjället
Det primära luftspjället är synligt från baksidan av
kaminen.
Spjället måste öppna och stänga fritt när du flyttar
termostatspaken. Om den inte gör det, kontrollera
eventuella hinder eller om en knut bildats eller den
sträckta kedjan behöver justeras
(Fig. 29)
På en kall kaminen ska spjället vara öppet mer än
3mm när termostatspaken trycks helt
till vänster (stängd), sett från baksidan av kaminen.
När spaken trycks helt åt höger (öppen), bör spjälllet vara öppet till en vinkel av ca 70 ° från kaminens
baksida.
Kulkedjan skall mäta 216 mm från förbindelsen vid
termostaten till anslutning på spjället. Om inställningen är felaktig, kan termostatspiralen vara böjd
eller trasig.
Åtgärda eller ring din Vermont Castings återförsäljare för hjälp.

Primärluftstermostat

Primärluftspjäll

Fig. 29 Primärluftspjället måste kunna regleras fritt
Hake
Liten låsmutter

Ställskruv

Stor låsmutter

Justering 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 komprimeras och låsningen kan behöva justeras. För att
justera låsningen, lossa den lilla låsmutter och justera ställskruven (Fig. 30) Prova inställningarna lite i
taget tills det blir rätt. Dra åt den lilla låsmuttern
De främre luckorna till kaminen bör stängas ordentligt och tätt, när handtaget är i det stängda läget.
När spärren är riktigt justerad bör det finnas ett lätt
motstånd då luckorna stängs.

Låsskruv
Vred

Fig 30 Vrid luckhandtagets ställskruv in eller ut för
att justera lunchstängningen
Termostatlock
Tunga
Manöveraxel

Efterdra åt vredet för
omställningsspjället

Handtag
Omställningsspjäll

Låsmutter
Ett handtag på högra sidan av kaminen styr omställningsspjället.
Ställskruv
Handtaget fäster mot spjällaxeln med en låsskruv.
Kontrollera periodvis låsskruven och dra åt vid be- Fig. 31 Efterjustera spjällskruven för bästa tätning.
hov

Justering av omst.spjället
När omställningsspjället är stängt, säkerställer
trycket hos manöveraxeln mot spjället en god tätning mellan spjället och spjällhuset. Justering kan
behövas efter en tid för att bibehålla tillräck-
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ligt tryck.
För att göra denna justering, börja med spjället i
stängt och låst läge. (Fig. 31) Lossa 7/16 ”
låsmutter i centrum av dämparen. Använd en 1/8
insexnyckel för att vrida insexskruven ett helt varv
medsols. Testa spjällets tätning och fortsätt att justera om det som behövs. Dra åt 7/16” låsmutter när
spjället fungerar smidigt men bestämt.

Katalysatorn
Kontroll och rengöring
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 katalysatorn 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 periodiskt för att säkerställa att den fungerar
korrekt, samt för att bestämma när den behöver bytas ut.
En termostatsond som passerar genom baksidan av
kaminen in i den katalytiska förbränningskammaren
reglerar automatiskt den katalytiska förbränningslufttillförseln. Försämring av sonden kan resultera i
minskad prestanda av katalysatorn.
En icke-fungerande katalysator kommer att resultera i en förlust av värmeeffektivitet, och en ökning
av kreosot och utsläpp.
Inspektera katalysatorn på plats efter ansamlad flygaska och fysisk skada tre gånger per år. Ta inte bort
katalysatorn om inte en utförligare inspektion är motiverat på grund av minskad prestanda som beskrivs
nedan, eller för att inspektera termostatsonden.
Det eldfasta paketet som inrymmer katalysatorn bör
inspekteras för en ansamling av flygaska och rengöras vid behov. Detta kan göras samtidigt som du
undersöker katalysatorn.
Termostatsonden bör inspekteras årligen, eller oftare om minskad katalytisk förbränningprestanda inte
beror på en defekt brännkammare.

När skall man misstänka
katalysatorproblem
Det bästa sättet att utvärdera din Intrepid II ´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
kontrollera röken som lämnar skorstenen.
Du bör se betydligt mer rök när spjället är öppet och
avgaserna 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
möjliga 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 och
termostatsonden. Bär andningsmask, skyddsglasögon och skyddshandskar. Se figur 32
1. Ta bort vedstöden.
2. I eldstaden, vrid 90° med en tång de två klämmorna som håller eldstadsryggen. Vrid den vänstra
klämman medurs, och den högra klämman motsurs.
3. Ta tag i eldstadsryggen i dess vertikala ribbor och
ta bort den tillsammans med den vidhängande rökledarskålen. Dra den vänstra sidan ut först.
4. Rengör försiktigt det vänstra och högra rökgasfickorna i efterförbränningsboxen. Använd en svag
asksug, helst en med en mycket fint filter, och vara
noga med att undvika att skada det eldfasta materialet. Detta material tål hög temperaturer, men denna
är något spröd.
5. Ta försiktigt bort eldfasta luckan framför katalysatorn.
6. Skjut försiktigt katalysatorn ur efterförbränningsboxen. Kontrollera katalysatorn och botten av efterförbränningsboxen för en uppbyggnad av flygaska
7. Om katalysatorn är igensatt, ta den utomhus för
rengöring. Blås försiktigt genom cellerna. En stor
mängd flygaska kan komma ut ur katalysatorn.
8. Inspektera katalysatorn. Små hårfina sprickor
kommer inte påverkar prestandan då katalysatorn i
stort sett är intakt. Om katalysatorn bryts i bitar eller
stora sektioner saknas, byt ut den. Ring din återförsäljare för en ny katalysator, del nr. V160-2521.

9. Använd en ficklampa och en spegel, införd i

19

en av rökgasfickorna i efterbrännkammaren, för att
inspektera sonden. Änden av sonden bör sträcka sig
omkring 1 ” in i förbränningskammaren, och ska inte
visa några tecken på försämring.
Använd kaminen på ditt vanliga sätt i två veckor, inspektera skorstenen och skorstensanslutningen ofta.
Om kreosot inte bygger upp så snabbt som tidigare,
är det troligt att prestandaförändring orsakades av
flygaska som ingensatt katalysatorn. Övervaka skorstenssystemet under 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, kommer katalysatorn att
behöva bytas ut. Ring din återförsäljare för information om en ersättningskatalysator.
OBS: Använd endast ersättningskatalysator, art.nr.
V160-2521.

Byte av efterförbränningsbox

3.
Ta tag i eldstadsryggen i dess vertikala ribbor
och ta bort den tillsammans med den vidhängande
rökledarskålen. Dra den vänstra sidan ut först.
4.
Ta försiktigt bort eldfasta locket framför katalysatorn.
5.
Skjut försiktigt katalysatorn ur efterförbränningsboxen
6.
Ta bort spjällhållaren. Den hålls på plats av
två kromkupolmuttrar på baksidan av kaminen. Lossa kupol muttrarna och rotera hållarna för att frigöra
spjällhållaren . Du behöver avlägsna eller lossa termostathöljet för att komma åt en av kupolmuttrarna.
7.
Ta bort termostathöljet, den bakre täckkåpan
på baksidan av kaminen, som hålls på plats med två
phillips-skruvar.
8.
Ta ut den sekundära sonden genom att ta bort
den övre phillips-skruven och dra sonden ur hålet.
9.
Lyft den skadade efterförbränningsboxen upp
och ut ur eldstaden.
10.
Montera den nya efterförbränningsboxen på
motsatt sätt.

Byta packningar vid behov
Intrepid II använder glasfiberpackningar för att ge en

Efterförbränningsbox

Katalysator
Övre eldstadsrygg
med rökledarskål
Rökgasfickorna
Lock

Hållar / vred

Fig. 32
1.
Ta bort vedstöden
2.
I eldstaden, vrid 90° med en tång de två
klämmorna som håller eldstadsryggen. Vrid den
vänstra klämman medurs, och den högra klämman motsols. Bultarna som håller dessa klämmor är gängade ryggen samt täckta av kromade
kupolmuttrar i ryggen.
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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 behöva ersättas periodvis.
Storleken på utbytbara packningar är listade nedan,
tillsammans med sina placeringar.
Tätningsdiameter: de delar de tätar
5/16” 8mm (trådförstärkt packning): tätar topp-plattan/stekhällen
5/16” 8mm: tätar omställningsspjället, Frontluckorna; och emellan luckorna.
Det finns en platt, stansad packning mellan varje
glaspanel och dess lucka. Se sidan 25 för information
om byte av glaspanel eller dess packning.
Om du behöver byta en packning, sök en lämplig ersättningslist 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 andningsskydd.
Förfarandet för att ersätta packningar är densamma
oavsett packning. Gör så här:
1. Ta bort den befintliga packningen genom att greppa änden och dra loss den.

2 . Använd en stålborste eller spetsen på en skruvmejsel för att rengöra kanalen från eventuellt kvarvarande cement eller bitar av packningen.
3. Bestäm längden av packningen genom att lägga
ut den i kanalen. Ta extra 25-50 mm, och markera.
4. Ta bort packningen från kanalen, placera den på
en skärbräda, och skär den på den markerade platsen med en kniv. Vrid ändarna något för att hålla
packningen från att repa upp sig.
5. 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.
7. 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.
8. Rengör eventuellt överskott av cement från hela
kanalen och låt det som håller den nya packningen
torka.

Justera luckorna vid behov
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 finns på sidan 18.

Fasta packningar
Övriga packningar tätar mellan icke-rörliga delar,
men dessa är inte föremål för samma slitage och förslitning som packningar på rörliga delar. Det är osannolikt att du någonsin kommer att behöver byta dessa
packningar om inte de berörda delarna demonteras
och sedan sätts ihop. Om detta är fallet bör jobbet
endast utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Diametern av packningen som tätar dessa ickerörliga delar är 8mm, och det gäller skorstensanslutningen på kaminens baksida och den nedre eldstadsryggen mot sidorna. Glaspanelerna använder
en speciellt skuren packning;
se sidan 17 för information om dessa.
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Skorsten
Kreosot / Tjära
Intrepid II är utformad för att reducera tjärbildningen
märkbart.
Regelbunden skorstensinspektion och underhåll
måste göras. För säkerheten, god prestanda, och
för att skydda din skorsten och skorstensanslutning,
inspektera skorstenen 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. Kreosotångor kondenseras i det relativt svala skorstensröret med en långsamt brinnande eld.
Som ett resultat ackumuleras kreosot rester i rökkanalen. Vid antändning ger denna kreosot en extrem
varm brand i rökröret som kan skada skorstenen
och överhetta intilliggande brännbart material.
Om du får en skorstensbrand, agera snabbt med att:
• Stänga omställningsspjället och prinärluftspaken.
• Få alla ut ur huset.
• Ring brandkåren.
Inspektera systemet varannan vecka under uppvärmningssäsongen som en del av ett regelbundet
underhållsschema. 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.
Om ett betydande lager av kreosot har samlats, 3
mm eller mer, skall det tas bort för att minska risken
av en skorstensbrand.
Du kan aldrig vara säker nog. Kontakta din lokala
brandmyndighet för information om vad man ska
göra i händelse av en skorstensbrand och ha en
plan klar för hur man ska hantera den.
Rengör skorstenen med hjälp av en borste med
samma storlek och form som rökröret. Flexibla glasfiber stavar 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.

Dagligt underhåll
• Töm all aska som byggs upp runt lufthålen och förbränningsluftinsläppen i nedre ryggstycket.
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• 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
material, 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
Varje vår, i slutet av eldningssäsongen, utför en
grundlig rengöring, inspektion och reparation. Kaminen och skorstenssystemet skall inspekteras och
underhållas av en kvalificerad yrkesman.
• Rengör skorstenen och skorstensanslutningen.
• Inspektera skorstenen efter skador och försämringar. Ersätt svaga delar av den prefabricerade
skorstenen. Anlita en murare för att göra reparationer på en murad skorsten.
• Inspektera skorstensanslutningen och byt eventuella skadade sektioner.
• Kontrollera packningar mot slitage eller kompression, och ersätt om så är nödvändigt. Ett ”papperstest ” hjälper er med detta. Stäng och lås luckan eller spjället med en papperslapp emellan och försök
sedan dra ut papperet. Om papperet dras ut med
lite eller inget motstånd, så är packningen inte ordentligt tätande. Om justeringen inte resulterar i en
tätning som gör det svårt att dra ut papperet, byt
packningen.
• Kontrollera och rengör katalysatorn. Dammsug askan på botten under den bakre plattan efter avlägsnande den nedre eldstadsryggen. Rengör efterförbränningsboxen. Var försiktig så att du inte skadar
det eldfasta materialet, som är mycket skört.
• Inspektera sekundära termostatsonden.
• Kontrollera luckor och spjällhandtag m.a.p täthet.
Justera om det behövs.
• Kontrollera värmesköldens skruvar. Dra åt vid behov.
• Rengör från damm på insidorna av botten-, bakoch rökanslutningens värmesköldar.
• Töm asklådan och tillsätt fuktabsorberande material (såsom kattsand) vid långa eldningsuppehåll för
att hålla spisens inre torr. Stäng kaminens luckor.
• Bättringsmåla svarta spisar.
• Bättra emaljerade spisar.

Tillägg: Katalysatorn
I varje kemisk reaktion, inklusive förbränningsprocesser, måste vissa villkor uppfyllas innan reaktionen kan äga rum. Till exempel kan en reaktion
kräva viss temperatur, en viss koncentration av
reaktanterna (förbränningsgaserna och syre), eller
en viss tid. Katalysatorer förbrukas inte själva under reaktionen, utan har förmågan att agera på en
molekylär nivå för att ändra egenskaperma. I Intrepids efterbrännkammare reducerar katalysatorn
den temperatur vid vilken sekundär förbränning kan
starta från en temperatur av 540-650°C ner till 260315°C, verkningsgraden ökar, och kreosot och utsläpp minskar.
Den katalytiska reaktionen förutsätter att reaktanterna (rökgaser + syre) kommer i nära fysisk kontakt
med själva katalysatorn.
För att garantera denna nödvändiga kontakt, är det
katalytiska elementet i din Intrepid II sammansatt av
en keramisk bas i form som en bikaka. På var och
en av katalysatorns många ytor finns en beläggning
(vanligen en ädel metall såsom platina eller palladium). Den stora yta som exponeras i dettta mönster
säkerställer att förbränningsgaserna har störst möjlighet att komma i kontakt med katalysatorn.
Förlust av katalytisk aktivitet kommer att framgå på
flera sätt.
Först kanske du märker en ökning av bränsleförbrukningen.
För det andra, kommer det att finnas en synlig ökning av den hastighet med vilken tjära byggs upp i
din skorsten anslutningssystem.
Du kan också märka ett tungt utsläpp av rök från
skorstenen. Ett antal katalytiska problem som kan
orsaka förlust av effektivitet beskrivs nedan:

Blockering
Medan bikakemönster säkerställer god kontakt,
ökas även flödesmotståndet för förbrännings gaserna och på grund av de många ytorna ges mer plats
för kreosot och flygaska att sätta igen flödet. Det är
viktigt till följa instruktionerna för att minimera dessa
avlagringar, och att regelbundet inspektera katalysatorn efter tecken på blockering.

inte är täckt eller maskerad. Det är viktigt att inte
elda något i din Intrepid II där dessa föroreningar
ingår.
Undvik särskilt målat eller behandlat trä, kol, hushållsavfall, färgade papper, metallfolie och plast.
Kemisk sotborttagning kan också innehålla skadliga
kemikalier. Det säkraste sättet är att elda endast
obehandlat trä.

Övereldning
Det katalytiska elementet är inte utformat för att exponeras direkt av lågan. Om du övereldar din Intrepid II, påverkas kemin i katalysatorbeläggningen,
och förbränningsprocessen hämmas. En glödande
kamin är ett tecken på övereldning som har gått för
långt.
Termisk nedbrytning av den keramiska basen kan
också förekomma som orsakar att elementet sönderdelas. Håll dig inom det rekommenderade riktlin-

Mekanisk skada
Om elementet hanteras ovarsamt, kan skador uppstå. Behandla alltid katalysatorn försiktigt. Kom ihåg
att katalysatorn är tillverkad av ett keramiskt material
så behandla det som du skulle göra med fint porslin.
Hårfina sprickor kommer inte att påverka resultatet
för katalysatorn så länge som stålhöljet håller elementet i rätt läge.

Skalning
Skalning av ytskiktet uppstår om det katalytiska elementet ofta utsätts för alltför höga temperaturer.
Följ bruksanvisningen noga för att undvika denna
typ av skada.
Om du av någon anledning måste transportera katalysatorn, kom ihåg dess ömtåliga natur. Placera
elementet i en plastpåse, och paketera den med en
generös mängd stötdämpande
material.

Beläggningar
Även om själva katalysatorn inte ingår i förbränningsprocessen vid öppet omställningsspjäll, är det
möjligt för vissa element, såsom bly och svavel, att
fästa på katalysatorns aktiva ytor eftersom katalysatorn
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Intrepid II Wood Burning Stove Model 1990CE
Benämning
Item Description
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Secondary Air Cover
Flue Collar
Back Panel
Damper Rod
Damper Clip
Damper
Damper Housing
Throat Hood
Weld Screw
Upper Fireback
Fireback Clamp

Art.nr.
Part
Number
1306762
See Chart Pg. 29
1308662
1602523
1306725
1306701
1306702
1306763
1201583
1306703
1306724

Benämning
Item Description
12.
13.
15.
16.
17.
18.
20.
21.
22.
22a.
23.

3/8" - 16 x 11⁄2" Hex Bolt
Lower Fireback
Rear Air Tube
Thermostat Cover
Damper Handle Assembly
Friction Spring
Thermostat Clip
Ball Chain Fitting (2)
Ball Chain
Thermostat Assembly
Primary Air Flap

Art.nr.
Part
Number
1201456
1306704
1308658
1306711
5004265
1201846
1601408
1201972
1201960
5005506
1306710
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Intrepid II Wood Burning Stove Model 1990CE (continued)
Benämning
Item Description
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Air Flap Pin
Clip
#10-24 x 3/8" Pan Head Bolt
#10-24 x 1/4" Pan Head Bolt
Secondary Probe Assembly
Secondary Air Link
Phillips Bolt, 1/4"-20 x 5/8"
Shim Ring
Secondary Air Flap
Refractory Chamber w/ Access Panel
Catalyst Block

PartArt.nr.
Number
1601551
1601396
1200983
1200980
1601489
1601486
1200896
1201986
1601490
1602527
30004590

Benämning
Item
Description
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Refractory Access Panel
Andiron
Left Insert
Grate
Right Insert
Ashpan Only
Ashpan Front Only
Ashpan Handle
Damper Tab
Griddle

Art.nr.
Part Number
1602516
1306717
1308651
1308652
1308650
1400951
1306493
30000973
1601488
1306356
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Intrepid II Woodburning Stove Model 1990CE (continued)
Benämning
45.
45a.
46.
46a.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58a.
58b.

Item Description
Right Griddle Quad (Pre-2010)
Right Griddle Quad
Left Griddle Quad (Pre-2010)
Left Griddle Quad
Top
Right Side
Bottom
Left Side
Leg
Tie Rod
Leg Bolt, 3/8"-16 x 1" Hex Bolt
Right Air Manifold
Left Air Manifold
Handle Holder
Front
Left Door
Left Door

Art.nr.

Part Number
1301832
30005119
1301807
30005118
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
1601640
1201432
1308654
1308653
1600600
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28

Benämning
59.
60a.
60b.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Art.nr.

Item Description
Left Glass Panel2
Right Door
Right Door
Right Glass Panel2
Handle Bolt, 1/4"-20 x 33⁄8"1
Ceramic Handle1
Handle Insert1
Front Door Handle
Griddle Handle Assembly
Gasket, Fiberglas 3/16" Rnd, Blk
Latch Assembly
Glass Clips, Bottom
Glass Clips, Side
Glass Clips, Top
Nut, Jam
Ashpan Assembly

Part Number
1401157
See Chart Pg. 28
See Chart Pg. 28
1401156
1201294
20006381
30002714
30002719
30002775
1203556
30002362
30000832
30000833
30000834
1203290
5003522

NOTES:
Anm:
1. Part
of assembly
0004345.0004345
1.
Del av
sammanställning
2.
The
glass
panels
have a heat-refl
ective på
coating
the och
outside
andvändbara
are not interchangeable.
2. Glasen har reflekterande
beläggning
ena on
sidan
är inte
Emaljerade
delar PARTS: INTREPID® II MODEL 1990
SHELL ENAMEL
Emalj
Enamel Color

ToppTop

Botten
Bottom

V.Left
sida
Side

H.
sida
Rökgasstos Front
Right Side Flue Collar
Front

Right
HögerDoor
dörr
Ben
Only (60a) Single Leg
(60a)

Classic

1308657

1306764

1308656

1308655

1306561

30006977

30006915

30006914

1306333

Biscuit

30003180

30003174

30003176

30003175

30003181

30006987

30006983

30006982

30003182

Bordeaux

30006712

30006708

30006710

30006709

30006713

30006986

30006981

30006980

30006716

Majolica Brown

30004824

30004820

30004822

30004821

30004825

30006988

30006985

30006984

30004830

TRANSITION DOOR ENAMEL PARTS: INTREPID® II MODEL 1990
Emalj
Enamel Color
Left Door
Vänster
dörr(58b)
(58b)
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Left Door
Vänster
Only(58a)
(58a)
dörr

Right Door
(60b)
Höger
dörr (60b)

Classic Black

30007099

Biscuit

30007101

30007098
30007100

Bordeaux

30007105

30007104

Majolica Brown

30007103

30007102
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Prestandadeklaration
Nr. Int 01

1. Produktens unika identikationskod:
Intrepid ll Model No.1990
Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader med fasta biobränslen utan vattenmantling
EN 13240:2001 + Amd 2:2004
2. Typ-, parti- eller serienummer av produkten:
Intrepid ll Model No.1990; Se märkskylt på kaminen
3. Avsedd användning av produkten:
Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader med fasta biobränslen (ved) utan vattenmantling
4. Tillverkarens Namn och adress:
Vermont Castings Group
62 Vermont Castings Rd.
Bethel Vermont
USA
5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant:
Camina+HDWLQJ6\VWHP AB, Landalagatan 1, 504 68 Borås
6. Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda
(AVCP):
System 3

7. Uppgift om anmält organ:
GASTEC at CRE Ltd är ett Certi!erat Test Laboratorie, No. 0558,
enligt Byggproduktförordningen (CPR).
EN 13240:2001 + A2:2004
och utfärdad testrapport nr. 6060-1
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8. Deklarerad prestanda
Harmoniserad teknisk specication

EN 13240:2001 + A2:2004

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Säkerhet mot brand
Avstånd till brännbart material

Risk för utfallande glöd
Emissioner från förbränningen
Yttemperatur
Elsäkerhet
Rengöringsmöjlighet
Max. drifttryck
Rökgastemperatur vid nominell värmeeffekt
Mekanisk hållfasthet (för att bära en
skorsten)
Värmeeffekt
Nominell värmeeffekt
Rumsuppvärmningseffekt
Vattenuppvärmningseffekt
Verkningsgrad

Minavstånd i mm
Bakåt: 760
Åt sidan: 610
Tak: Framåt: 1220
Golv: se manual
Klarar
0.9%
CO:
Klarar
Klarar
Klarar
NA
°C

 kW
 kW
NA
7,80%

9. Prestandan för den produkt som identi!eras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med angivna prestanda i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget
ansvar av tillverkaren identi!erad i punkt 4

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:
Vermont Castings Group
Datum: 201--

Peter Macleay, R&D Design Manager

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