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Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Camina

Innehållsförteckning
Allmänt
Mottagning av gods
Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök
att godset ej är transportskadat.
Transportskador på produkten kan
förekomma även om detta inte syns på
emballaget. Därför är det viktigt att du
inspekterar din kamin ordentligt och
anmäler eventuell skada inom en vecka
till transportbolaget. Synliga skador på
godset anmärker du direkt på fraktsedeln vid mottagandet.Hela leveransen,
och framför allt kakel och täljsten skall
granskas innan montering. Efter montering anses delarna godkända och kan
inte reklameras vad gäller yta eller utseende.Kakel och täljsten som levereras
separat, tillval eller som reservdel kan
avvika i färg/nyans eller mönster.
OBS! Förvara ingående material i ett
torrt och uppvärmt utrymme, >+4°C.

Kaminen levereras inplastad och
fastskruvad på pall i en träbur. Var
aktsam vid uppackning och montering så att du undviker skador.

Viktigt & varning
Ge akt på att vissa delar av
kaminen blir mycket varma
under eldning, vidtag nödvändiga åtgärder om barn
befinner sig i närheten.
Tänk även på att minsta avstånd till brännbar inredning är 1000 mm från kaminens front.
Ändringar och modifieringar
som påverkar funktion och säkerhet får inte göras.
Skadade eller slitna delar skall
ersättas med originadelar från
Camina Heating Systems AB.
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Lokala bestämmelser
Alla lokala bestämmelser, inklusive de som hänvisar till nationella eller europeiska
standarder skall uppfyllas då denna kamin installeras.

Installation

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 inom stadsplanelagt område
måste du göra en Bygganmälan. Vänd dig till byggnadskontoret i din kommun för närmare anvisning.

Besiktning
Efter installationen ska alltid Skorstensfejarmästaren besiktiga installationen innan du
får börja elda. Detta gäller oavsett om du installerat till en befintlig eller ny skorsten.

Skorsten
Rökkanalens diameter skall vara minst 150 mm och vi rekommenderar en lägsta rökkanalshöjd om 3,5 m, räknat från kaminens anslutning. Vid toppanslutning är kaminen förberedd för stålskorsten. Följ noggrant skorstensleverantörens monteringsanvisning.
Om du avser att installera din kamin till en befintlig skorsten bör du låta Skorstensfejarmästaren kontrollera den innan, om den skulle vara i behov av renovering.
Kaminen kan anslutas rakt bakåt in i en befintlig skorsten godkänd för 350° rökgastemperatur.

Uteluftslangen skall kondensisoleras. Sätt sedan dit vedfacksplåten
enligt bilden nedan.

Till-luft
När det finns utrustning som skapar undertryck i huset så måste hänsyn tas till detta.
Normalt är det undertryck i eldstaden men detta kan vara för litet i förhållande till rummets undertryck.
Om man har frånluftventilation eller annan fläkt som skapar undertryck i rummet så ökar
det kravet på skorstenens undertryck.
Undertrycket i skorstenen skall vara 12-25 Pa mindre än trycket i rummet (=12-25Pa
tryckdifferens) för att elden skall få tillräckligt med förbränningsluft. Skorstenens längd
och temperatur är avgörande för undertrycket.
Kaminens till-luft kan också anslutas till uteluft via rör eller slang. Detta skall dimensioneras så att man har 12-25 Pa tryckdifferens mellan kaminens skorstensanslutning och
uteluftanslutning .
När eldstaden inte används så måste undertrycket i eldstaden-skorstenen vara större
än undertrycket i rummet så att inte luft tas in rummet genom sekundärluftintag och
eventuella otätheter.

Vedfacksplåten monteras.

Avstånd till brännbar vägg
Ett minsta avstånd från kaminen till brännbar vägg i sidled 500 mm och baksida 100
mm (Milou 210mm) , se måttanvisningar på sidan 5. Minsta avstånd framför kaminen
till inredning skall vara 1000 mm. Om kaminen placeras mot en murstock eller uppförd brandvägg så kan avståndet bakåt minskas till 50 mm.

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
träbjälklag. Är du osäker så kontakta Skorstensfejarmästaren för ytterligare råd och
anvisningar.

Sockel i gjutjärn ingår i Camina
Art
Mystica,
Camina
Art
Etage & Camina Art Grace.
TIllval är sockel i täljsten.

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 300 mm framför kaminen och 100 mm på var sida. Observera att Milou
som vridbar kamin skall hålla ovanstående mått även i de båda yttre vridlägena. Som
tillval finns eldstadsplan i plåt alternativt glas.

Vad ingår?
I leveransen ingår ø150-rökrörsstos för anslutningsmöjlighet uppåt eller bakåt. Tillval
till kaminen är eldstadsplan, rökrörsanslutning till befintlig skorsten friskluftsanslutning och fläkt.

Lodstopp som förhidrar sotarens
lod att skada kaminens brännkammare.

Godkännande
Caminas Art-serie har genomgått en miljö-och säkerhetsprovning hos SP. Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
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Montering

Viktigt!
Läs noggrant bruksanvisningen innan du tar din eldstad
i bruk och glöm inte att installationen skall besiktigas av
Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Rätt uppställning
När du väljer var du skall placera din kamin är det viktigt att den får en så central placering som möjligt i huset. Då får du en bra spridning av varmluften. Om du även skall
installera en skorsten är det en fördel om den mynnar ut på taket så nära nocken som
möjligt. Detta av både estetiska och kostnadsmässiga skäl. Tänk också på hur skorstenen kommer upp i en eventuell övervåning, utnyttja gärna en garderob eller ett hörn
för eventuellt skorstensschakt. På uppställningsplatsen skall underlaget vara jämnt och
vågrät.

Monteringsföljd vid toppanslutning

Innan skorstensrören monteras måste
toppstenen samt gjutjärnsgallret läggas dit. På modellen Camina Art Pierre
& Camina Art Sahara måste hela täljstensomramningen monteras i detta
skede. Modellen Camina Art Etage
& Art Moderne har inget toppgaller utan är istället utrustad med ett
frontgaller.

Var noga med att följa skorstensleverantörens anvisningar. I följande ordning utför du
monteringen:
1. Eventuell tilluft till förbränningen förbereds.
2. Håltagning i innertak.
3. Placering av eldstadsplan.
4. Kaminen lyfts på plats.
5. Montera dit täljsten och eventuellt toppgaller.
6. Skorsten monteras.
7. -Vid isolerad toppansluten skorsten skall täljstenstoppen vara demonterbar på
Supreme, Mystica, Grace, Pierre och Sahara). Därför skall ett avstånd på 12-15mm finnas mellan ytterrör och täljsten så att stenen går att ta bort.
-Ytterröret expanderar när det blir varmt så det får aldrig få kontakt med täljstenen.
Stenen kan annars spricka.
-För Julie, Xavier och Milou rekommenderas ett avstånd till ytterrör på 7-10cm för att
kunna lyfta topp-plåten. Det oisolerade röret isoleras därefter och detta döljs med ett
täcksvep.

Montering av
plåtlamelltopp
på Julie,
Xavier,
och Milou
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Montering av
plåtlamellfot
på Xavier

Innan skorstensrören monteras vid
toppanslutning måste övre ”knockout-plåten” slås ut med en plast /
gummiklubba. Topp-plåten monteras
på kaminen innan skorstenen monteras.

Montering av topp-plattan

Vid bakanslutning slås den bakre
”knock-out-plåten” ut.

Passa klackarna på stöden med urtagen
i topp-plattan

Innan Xavier ställs på plats skall skall
plåtlamellfoten monteras med de försänkta M8-bulten som skruvas fast
i plåtlamellfoten genom hålen i bottenplåten

Montering till befintlig murad skorsten
Kaminen är godkänd för att anslutas rakt bakåt till skorsten med halvstens omslutning,
godkänd för 350° rökgastemperatur.

Montering

1. Mät ut var hålet ska vara i skorstenen. Märk ut hålet och hugg upp det lite större
än diametern på inmurningsstosen. Detta för att få plats för att mura fast stosen.
Mura fast inmurningsstosen i hålet.

Håltagning i murstock

Kaminen levereras normalt
för toppanslutning. Om du
skall bakansluta kaminen
byter du stosen på toppen
mot täcklocket för anslutningen bak. Se till att det
blir ordentligt tätt mellan
kamin och täcklock, använd
pannkitt att täta med.

Över stosen trär du
anslutningsröret som skall
gå in i inmurningsstosen.
Lägg ett tunt lager pannkitt
runt stosen innan du trär
över anslutningsröret.

Som ett alternativ till rak
anslutning bakåt kan du
ansluta din kamin topp/
bak in i murstocken. Böjen
måste då vara försedd med
en renslucka.

Vid anslutning till en blockskorsten, följ tillverkarens anvisningar.
1. Lägg dit golvplåten/eldstadsplanet.
2. Om du ska ansluta kaminen från toppen in i murstocken ska du lägga på den lösa
toppen innan rökröret sätts på plats. På Art Pierre ska även sidorna monteras i detta
skede.
3. Påför pannkitt på stosen och tryck dit rökröret. Kaminen ställs på plats och
rökröret muras fast. Om du använt inmurningsstos så drevar du runt rökröret.
Var noga med avstånden.

Mått till vägg

Minmått mot brandvägg är 50mm

50

Inmurningsstos

Figurerna visar de olika
varianterna av Art, rund, kantig
vridbar och Art med täljsten.
Se måttsättning sid. 8-13 för de
olika varianderna.

50

150

Milou vridbar: 1000
Övriga Art : 500
Vid hörnmontage skall
Art Milou låsas mot
vridning

Milou vridbar: 210
Övriga Art: 100

150

Minmått mot brännbar vägg i hörna är 150mm

Minmått vid rakt montage mot brännbar
vägg är 100mm (Milou 210mm) bakåt
och 500mm (Milou 1000mm) åt sidan.

Viktigt
Art Milou mot brännbar
vägg
Vid montage mot brännbar vägg
måste Art Milou monteras så att
kaminen vriden i 45° inte vrids
närmre väggen än 150mm
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Teknisk info

Förbränningsluft

Den luft som går åt vid förbränningen måste
i välisolerade hus ersättas. Förbränningsluft
till eldstaden kan tillföras kaminen direkt via
en uteluftskoppling eller indirekt via en ytterväggsventil. Stosens diameter på kaminen för
uteluftsanslutningen är 60 mm. Se skisser på
olika uteluftslösningar här nedan.

Sekundär ej reglerbar förbränningsluft

I varmt utrymme skall luftkanalen kondensisoleras med minimum 30 mm mineralull
som utvändigt skall förses med en plastfolie,
alternativt används s.k. kondensstrumpa.
Förbränningsluften rör sig igenom kaminen
enligt illustrationen i figuren till höger.
Förbränningsluften regleras med reglaget
under kaminens lucka. Det är ett så kallat
primärluftreglage och ska vara öppet helt
eller delvis under eldning. (Läs eldningsinstruktionen på sista sidan). Denna gör att
luft dras ner över glasen och blandar sig med
rökgaserna som i sin tur gert ett extra tillskott
till förbränningen.

Uteluft-kit (option) för anslutning av
kaminens förbränningsluftintag till
utsidan vid ”täta” hus utan tillräcklig
tilluft eller då undertryck förekommer
i huset.

Uteluftanslutning
Bildserien till höger visar principen för
uteluftanslutning till Camina Art

Tillförseln av luft till efterförbränningen
(sekundärförbränningen) tas in till eldstaden
via kaminens underkant bak och vidare in i
brännkammarens ryggplatta. Sekundärluften Primär reglerbar förbränningsluft
går ej att reglera.

Ingjuten i plattan på mark

Torpargrund

Effektlägen

Genom yttervägg.

Indirekt via ytterväggsventil som ska kunna
stängas när den inte
används.

Öppet
När reglaget står till höger är primärluftsreglaget öppet helt.

Stängt
När reglaget står till vänster är primärluftsreglaget stängt.

Sparläge
När reglaget är i detta läge uppnås normalt ett sparläge på 3-4 kW.

Nominelltläge
Om reglaget är i detta läge nås normalt en
nominell effekt på 5,5 kW. (1,5 kg björkved fördelat på 3 stycken vedträ).
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Tekniska data
Färg
Glas, keramiskt
Lucka
Roster
Eldstadsbotten
Eldstadsinklädnad

Senotherm
tål 700º C
Stål plåt
gjutjärn
gjutjärn
vermeculite

Eldstaden är godkänd för att anslutas till en skorsten med ½-stens omslutning
(350º). Kaminen är konstruerad för ett skorstensdrag på minst 12 Pa. vilket normalt uppnås med en isolerad skorsten med längden minimum 3,5 meter och ett
tvärsnitt på 150-200 cm² (ø150mm).

Data
Effekt
Nominell effekt
Verkningsgrad enl. SS-EN13240
Rökrörsdiameter

Max 8 kW
5,5 kW
72,8%
ø150 mm

Tillval/alternativ
Uteluftanslutning
Fläkt
Sockelsten i täljsten
Golvskydd rak eller droppe

ø55 mm
12 V
15 kg (till Mystica, Etage och Grace)
Grå eller svart plåt alternativt härdat glas

Golvskydd Milou för vridning

Grå eller svart plåt alternativt härdat glas

Teknisk info
Viktigt
Braskaminen och skorstenen
skall anordnas så att de inte
kan ge upphov till antändning
av närbelägna byggnadsdelar
och fast inredning. Rökkanalen ska utföras på sådant sätt
att den går att sota i hela sin
längd och med sotluckor lätt
åtkomliga.
Vikter:
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina
Camina

Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art
Art

Mystica
Suprême
Grace
Etage
Moderne
Pierre
Sahara
Julie
Xavier
Milou

132 kg
122 kg
124 kg
124 kg
210 kg
173 kg
173 kg
113 kg
119kg
131 kg

Askhantering
Camina Art Mystica & Camina Art
Sahara avviker från de andra spisarna
i Art-serien! Endast högra dörren är
öppningsbar och roster och asklåda
är vridna mot den öppningsbara dörren.
Dörren öppnas genom att handtage
För att komma åt asklåda och rosterskak, öppna kaminens lucka genom att dra det
högra handtaget emot dig.

t öppnas helt, åt motsatt håll jämfört
med övriga Art-serien.

Kall hand
Vanten är endast till för att användas
vid öppning av luckan, då handtaget
blir varmt. Vanten får aldrig användas
inne i eldstaden!
Du öppnar rostret genom att ta tag i rostrets framkant och drag det emot dig ca 1-2
cm. När rostret är öppet kan du raka ner askan i asklådan.

Den medföljande kaminvanten skall
inte förvaras på spisen när kaminen är
varm eller eldas!

När askan i asklådan ska tömmas, se då
till att det inte finns någon glöd kvar.
Askan ska förvaras i obrännbar behållare
i minst ett dygn innan den kastas.
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Camina Art Mystica

911 Anslutningshöjd bakanslutning

92 Uteluft bakanslutning

1009 Anslutningshöjd toppanslutning

100

1109

Camina Art Mystica har en fantastisk
glasfront där man ser praktiskt taget
hela eldstaden och den flammande
elden. Spisen är liten och effektiv
och kräver minimalt med golvyta.
Toppstenen och gjutjärnssockeln
levereras som standardalternativ.
Täljstensockel finns som tillval.

Toppansluten skorsten: 154

Uteluft golvanslutning: 194

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

448

0
15

510

500

Camina Art Suprême

Toppansluten skorsten: 258

861 Anslutningshöjd bakanslutning

44 Uteluft bakanslutning

1054

960 Anslutningshöjd toppanslutning

100

Camina Art Suprême har två elipsformade sidoglas. Spisen är liten och
effektiv och kräver minimalt med
golvyta. Den baktill kantiga toppstenen levereras som standardalternativ.

Uteluft golvanslutning: 196

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

448

0
15

508

8

500

Toppansluten skorsten: 254

Camina Art Grace
Camina Art Grace har ett praktiskt bakfack att tina ex. bullar i. Spisen är liten
och effektiv och kräver minimalt med
golvyta. Toppstenen levereras som
standardalternativ. Kaminen levereras med gjutjärnssockel.Täljstensockel
finns som tillval.

911 Anslutningshöjd bakanslutning

1239

93 Uteluft bakanslutning

1009 Anslutningshöjd toppanslutning

100

Uteluft golvanslutning: 193

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

450

15
0

514

500

Toppansluten skorsten: 254

910 Anslutningshöjd bakanslutning

1008 Anslutningshöjd toppanslutning

93 Uteluft bakanslutning

1219

100

Camina Art Etage
Camina Art Etage har täljsten i två
etage samt ett dekorativt frontgaller.
Spisen är liten och effektiv och kräver minimalt med golvyta. Toppstenen
levereras som standardalternativ.
Kaminen levereras med gjutjärnssockel. Täljstensockel finns som tillval.

Uteluft golvanslutning: 193

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

450

0
15

514

500

Lägg dit den nedre toppstenen. Fyra ställskruv
sitter för att stödja den nedre toppstenen. Justera
dessa om stenen inte ligger plant.
Skruva dit frontgallret med medföljande skruv.
Lägg sedan ditt toppstenen.
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Toppasnluten skorsten: 252

73 Uteluft bakanslutning

1203

Camina Art Moderne har en värmelagrande täljstensomramning samt topp
sten i två etage med ett dekorativt
frontgaller. Spisen är liten och effektiv
och kräver minimalt med golvyta.

891 Anslutningshöjd bakanslutning

Camina Art Moderne

989 Anslutningshöjd toppanslutning

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

100

Uteluft golvanslutning: 195

450

15
0

593

500

Innan montering av stenen börjar ska ryggplåten lossas och skjutas
bakåt!!

Viktig information gällande Camina Art Moderne,
Camina Art Pierre och
Camina Art Sahara:

Täljstensomramningens delar

Börja med att placera dit sockelstenen. Lyft sedan kaminen

Montera dit sidorna. Stenen
ska vara i den ordning bilden
visar. Applicera siliconen sten/
sten och sten/kamin (plåt).

Bitarna hålls på plats med silicon. Glöm ej att silicona mot
bottenstenen.

Montera dit de nedre bitarna
innan våning två påbörjas.

Silikonpunkterna bör vara som
en femmakrona i storlek.

Montera dit sidorna ända upp
och limma sten/sten och sten/
kamin (plåt).

Placera dit nedre toppstenen.
Montera dit galler och den
Om kaminen ska toppanslutas, övre stenen. Limma sten/sten.
förbered för det i detta skede.

Stenarnas höjdmått kan variera! Anpassa höjden vid behov
vid montaget.
Besiktiga
montage täljstenarna innan
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Toppansluten skorsten: 256

Camina Art Pierre
Camina Art Sahara

989 Anslutningshöjd toppanslutning

Camina Ar Pierre & Camina Art Sahara
har en värmelagrande omramning i
täljsten klädd på 2 olika fronter. Pierre
med en liten glaslucka och Sahara
med en vid panoramaliknande front.
Spisarna är effektiva och kräver minimalt med golvyta.

891 Anslutningshöjd bakanslutning

73 Uteluft bakanslutning

1084

100

Uteluft golvanslutning: 199

Toppansluten skorsten: 255

890 Anslutningshöjd bakanslutning

988 Anslutningshöjd toppanslutning

1084

73 Uteluft bakanslutning

100

Camina Art Pierre

Uteluft golvanslutning: 194

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

448

0
15

575

500

Täljstensomramningens

Camina Art Sahara

Börja med att placera dit sockelstenen.
Lyft sedan kaminen
på plats.

Montera dit sidorna.
Bitarna hålls på
plats med silicon.
Punkterna bör vara
som en femkrona i
storlek.

Placera dit toppstenen.

De två främre sidobitarna ska vila mot
en fjäder. Fjädern
har ett ovalt hål och
är justerbar i sidled.
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Camina Art Julie

Toppansluten skorsten: 246

Camina Art Julie har en glasfront i
luckan där man ser eldstaden och den
flammande elden. Spisen är liten, smidig och effektiv och kräver minimalt
med golvyta. Toppstenen har ersatts av
en plåtlamelltopp.

860 Anslutningshöjd bakanslutning

1046

45 Uteluft bakanslutning

958 Anslutningshöjd toppanslutning

100

Uteluft golvanslutning: 184

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

441

15
0

501

500

Camina Art Xavier

Toppansluten skorsten: 246

993 Anslutningshöjd toppanslutning

80 Uteluft bakanslutning

1081

895 Anslutningshöjd bakanslutning

100

Camina Art Xavier liknar Art Julie
men har två elipsformade sidoglas.
Spisen är liten och effektiv och kräver
minimalt med golvyta. Xavier har
plåtlamelltopp och också en plåtlamellfot.

Uteluft golvanslutning: 184

100

Minsta avstånd till brännbar vägg

441

15
0

501

12

500

Camina Art Milou

Toppansluten skorsten: 356

Camina Art Milou har som Art Xavier
frontglas, sidoglas och plåtlamelltopp.

1040 Anslutningshöjd toppanslutning
921 Anslutningshöjd bakanslutning

1106

Xavier står på pelare och är vridbar 45°
åt båda håll.

ås
M

143 Uteluft bakanslutning

210

Vridningen kan låsas om Xavier skall
stå hörnmonterad, bakansluten eller
om man vill montera kaminen 100mm
från vägg så som övriga Art-kaminer.
Uteluftanslutning är möjlig även i vridbart utförande.

Uteluft golvanslutning: 357

210 vid vridbar
mot plan vägg

n ion
ör tat
i h t ro
gg o
vä m
ot as
m ås
0 el
15 åst
M

501

100 vid låst
mot rotation

Minsta avstånd till brännbar vägg

500

Viktigt
Eldstadsplan/golvplåt
Det finns en golvplåt som tillbehör
till Milou som täcker erfoderlig yta
men om man skall göra eget eldstadspaln av t.ex klinker så tänk på
att detta skall täcka minst 300mm
framåt från kaminen och 100 åt
sidan i båda 45°-lägena.
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Alla i Camina Art serien utom Art Milou
DoP.nr. 110
EN 13240:2001/A2:2004 (E)
Braskamin för användning i bostäder som intermittent,
sekundär värmekälla
Rökgastemperatur

30°

Rökgaskanal

ø150mm för min 350°

Övriga brandsäkerhesegenskaper Klarar
CO-utsläpp

0,1% vid 13% O2

Avstånd till brännbart baktill

10cm

Avstånd till brännbart sidor

50cm

Bränsleförvaringsplats

Klarar

Temperatur handtag

Klarar med handske

Mekaniskhållfasthet(förattbäraupp Klarar (men ej murad/
rökkanal/skorsten)
blockskorsten)
Termisk effekt

 kW

Verkningsgrad

7 %

Övrig information:
Minsta avstånd till brännbar inredning från eldstadens front: 100cm
Avstånd till brännbart sidor, hörnplacering 45°: 15cm
Typ av bränsle: Kluven ved (<20% fukt)
Seskorstensleverantörensanvisningarochvidavvikelsekontaktaskorstensfejarmästaren.
Drag/undertryck: min 12Pa
Lokala avvikande krav kan förekomma
Följ Montage- Skötsel och Eldningsanvisning
Använd endast rekommenderade bränslen
Använd som intermittent, sekundär värmekälla
Använd med stängd/a lucka/or
Serienummer:_______________________
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Camina Art Milou
DoP.nr. 0100
EN 13240:2001/A2:2004 (E)
Braskamin för användning i bostäder som intermittent,
sekundär värmekälla
Rökgastemperatur

303°

Rökgaskanal

ø150mm för min 350°

Övrigabrandsäkerhesegenskaper Klarar
CO-utsläpp

0,12% vid 13% O2

Avstånd till brännbart baktill

21cm

Avstånd till brännbart sidor

50cm

Bränsleförvaringsplats

Klarar

Temperatur handtag

Klarar med handske

Mekaniskhållfasthet(förattbära Klarar (men ej murad/ blockupp rökkanal/skorsten)
skorsten)
Termisk effekt

5,5kW

Verkningsgrad

72.8%

Övrig information:
Minsta avstånd till brännbar inredning från eldstadens front: 100cm
Avstånd till brännbart sidor, hörnplacering 45°: 15cm
Typ av bränsle: Kluven ved (<20% fukt)
Seskorstensleverantörensanvisningarochvidavvikelsekontaktaskorstensfejarmästaren.
Drag/undertryck: min 12Pa
Lokala avvikande krav kan förekomma
Följ Montage- Skötsel och Eldningsanvisning
Använd endast rekommenderade bränslen
Använd som intermittent, sekundär värmekälla
Använd med stängd/a lucka/or
Serienummer:_______________________
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Väsentligaegenskaper

Prestanda

Brandsäkerhet
Rökgastemperatur
Övrigabrandegenskaper(t.ex.riskförattglödfallerut)

Utsläppavförbränningsprodukter
COͲutsläpp
Rökgaskanal
Avgivningavfarligaämnen

Yttemperaturer
Avståndtillbrännbartbaktill
Avståndtillbrännbartsidor
Avståndtillbrännbartsidor,hörnplacering45°
Bränsleförvaringsplats
Temperaturhandtag

Mekaniskhållfasthet(förattbärauppenrökkanal/skorsten)



303°C
Klarar

TermiskEffekt/energieffektivitet(Verkningsgrad)
Termiskeffekt
Verkningsgrad


0,12%vid13%O2
150mmförmin350°
NPD

10cm
50cm
15cm
Klarar
Klararmedhandske
Klarar(menejmurad/
blockskorsten)

5,5kW
72,8%


3UHVWDQGDQI|URYDQVWnHQGHSURGXNW|YHUHQVVWlPPHUPHGGHQSUHVWDQGDVRPDQJHVLWDEHOOHQRYDQ

'HQQDSUHVWDQGDGHNODUDWLRQXWIlUGDVSnHJHWDQVYDUDY&DPLQD+HDWLQJ6\VWHPV$%
8QGHUWHFNQDWI|UWLOOYHUNDUHQDY


9LFWRU/DUVVRQ
%RUnV
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De viktigaste faktorerna för Din kamin är att installationen är rätt gjord och att du följer bruksanvisningen. Använd eldstaden på rätt sätt och du kommer att få glädje av den i många år.

Bruks- och
skötselanvisning

Bränsle
Bästa värmevärdet får du från kluven björkved (generellt lövträd) som brinner lugnare än barrved. Om du eldar ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med
andra träslag, annars riskerar du att skada din eldstad.
Den vanligaste orsaken till att det brinner dåligt i en kamin (eller att elden dör) är att man inte
har tillräckligt torr ved. Veden måste vara torr, mindre än 20% fukthalt, och av rätt storlek ca
320 mm långa och 50-80mm i diameter. Vid normal eldning är 1,5kg ved/timme en lämplig
vedmängd och max tillåten mängd är 1,8kg/timme. Vid test hos SP erhölls bästa värdena vid
1,3kg ved/45 minuter. Vid sparläge uppnås normalt en effektavgivning på 3-4 kW när kaminen
eldas med 1,5 kg ved fördelat på 3 bitar. Observera att den här eldstaden endast är avsedd
för ved. Det är ej lämpligt att elda med alternativa bränslen såsom exempelvis pellets.
Det är förbjudet att elda tryckimpregnerat, målat eller limmat trä, spånskivor, plast, avfall, behandlat papper typ färgbroschyrer eller användande av flytande bränsle. Dessa material utvecklar under förbränning ämnen som är skadliga för kaminen och hälsan. Dessa ämnen kan även
angripa stålet i skorstenen och murningen i en murad skorsten.

Upptändning:
• Öppna dörren och lägg upp veden horisontellt korsvis. Börja med mindre riktigt torr upptändningsved, ca 1,5kg,antänd från toppen av vedhögen med tändkuddar/klotsar så att elden sakta
sprider sig nedåt med liten rökutveckling som följd. Då värms glasen samtidigt upp långsamt
utan att rök kondenserar på glasen och man får en bra glödbädd för att fortsätta att elda på.
Veden travas liggande mot eldstadens rygg, inte högre än 20cm. Vid vedstödet skall veden inte
staplas högre än vedstödets höjd. Rostret skall vara stängt. Låt dörren stå på glänt 5 till 10 minuter eller tills elden tagit sig ordentligt.
Om det är kallt ute och man har problem med att det ryker in vid upptändning så beror det
oftast på att det sitter en ”luftpropp” i skorstenen som hindrar drag. Innan man tänder tändbrasan kan man elda några tidningspapper för att få drag i skorstenen.
• När elden har tagit sig stänger du dörren och öppnar reglaget fullt åt höger (se sidan 8).
• Därefter kan grövre ved läggas in, 50 till 80 mm i tvärsnitt.
• Efter en stund, när elden tagit sig ordentligt, kan det vara nödvändigt att reducera värmen.
Reglera förbränningshastigheten med reglaget enligt sidan 8, effektlägen.
• Mängden av förbränningsluft och värmeavgivning är beroende av vilken typ av ved du använder, fukthalt, typ av skorsten och hur bra drag du har i den (längden i förhållande till husets
undertryck). Du lär dig snart hur Din kamin fungerar för att du ska få ut mesta möjliga nytta och
värme av den.

Bränslepåfyllning
• När du ska lägga på mer ved ska du öppna dörren långsamt så undviks rökinslag.
• Jämna till glöden innan du lägger på ny ved. Då antänds det nya bränslet lättare.
• Lägg på 2-3 vedträd och stryp inte lufttillförseln förrän veden tagit sig. Fyll aldrig på ved så
länge det brinner bra i kaminen.

Bra att veta
• När du eldar första gången kan det uppstå en lätt obehaglig lukt som beror på att en viss
oljebeläggning eller överflödig färg kan finnas kvar på brännkammaren. Lukten försvinner efter
några brasor.
• Kontrollera med jämna mellanrum så att inte packningen till dörren är skadad och byt den vid
behov.
• Håll eldstad och rökrör rena och eldar du mycket bör du sota skorstenen någon extra gång
mellan besöken av sotaren.
• Sotbeläggning på glasen, beror ofta på att rätt temperatur inte har erhållts i brännkammaren.
En anledning till detta kan vara fuktig ved. För att rengöra glasen kan det i vissa fall räcka med
lite torrt papper. Om soten funnits en längre tid på glasen tas det lämpligast bort med ett rengöringsmedel eller ett speciellt sotborttagningsmedel. Det går även att använda samma ugnsrent
som till din elektriska spis. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller något slipmedel, då
kan glasen skadas.
• När askan i asklådan ska tömmas, se då till att det inte finns någon glöd kvar. Askan ska förvaras i obrännbar behållare i minst ett dygn innan den kastas.
• Om en skorstensbrand uppstår eller befaras, skall förbränningluftsspjället och luckan stängas.
Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Efter en skorstensbrand skall alltid skorstenen besiktigas av skorstensfejarmästaren.
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