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Specifikation 

 
 
Bredd   724 mm 
Höjd   803 mm 
Djup   692 mm 
Skorstensanslutning  ∅ 76 mm (3") 
Vikt   114 kg 
Volt   230 V AC 
El förbrukning vid max  
effektuttag   95 W 
Värmeeffekt   4 - 9,5 kW 
Bränsleförbrukning  1,0 – 2,3 kg/h 
Pelletsmagasin  50 liter (c:a 31 kg) 
 
Pel1etsdimension  ∅ 6-8 mm 
 
Värmefläkt    2 lägen 
Effekt   3 lägen 
Automatisk tändning 
Termostatstyrd 
Värmetuber i aluminium 
 
Miljöprovad av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut,  
Rapport nr 97E1 2869 A 
P-märkt under perioden 2000-01-21 – 2003-12-31 av SP Sveriges Provnings- och 
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Generalagent: EZY Energi AB 
Tillverkare: Hearth & Home Technologies, USA 
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1 Allmän beskrivning 
 
1.1 Pellets  
 
Bränslepellets är ett förädlat biobränsle som är tillverkat av sågspån eller andra trärester. Pelletsen 
är ett standardiserat bränsle som är torrt och lagringsbart. Lagringen bör ske inomhus eller 
vädersäkrat utomhus. Olika typer av träslag och var de har växt avgör hur mycket mineraler som    
pelletsen innehåller. Koks bildning i form av glas uppkommer när mineraler och sand upphettas till 
en temperatur över 1093°C.  
För att få en så bra drift som möjligt och för att inte behöva ställa om matningsmängden så ofta, 
rekommenderar vi att man köper pellets i större kvantiteter. 
 
OBS! Den här kaminen är avsedd för pellets i dimension ∅∅ 6 - ∅∅ 8 mm. 
 
Pelletsspecifikation: 
Värmevärde, 4,8 kWh per kg 
Volymvikt, ca 650 kg per m3 
 
1.2 Uppbyggnad och funktion 
 
Pelletsbehållaren (pos 1) fylls på genom luckan på kaminens ovansida. 
Vid uppstart sugs förbränningsluften in under socklen och upp genom kanalen (pos 2) luften sugs 
sedan genom hålen i brännkoppen (pos 3) och vidare genom förbränningsutrymmet (pos 4) på 
utsidan av rören i värmeväxlaren (pos 5) och ner till rökgasfläkten (pos 6) där den sedan trycks ut 
genom skorstenen (pos 7).  
När rökgasfläkten har skapat ett undertryck i förbränningsutrymmet (pos 4) startar matningsskruven 
(pos 8) som matar pellets upp till fallschaktet (pos 9) pelletsen faller sedan fritt ner i brännkoppen 
(pos 3) samtidigt startar tändaren (pos 10), värmen från tändaren sugs in till pelletsen i 
brännkoppen, pelletsen självantänder av värmen.  
Efter att pelletsen har tänts och termoelementet (pos 11) har uppnått 95°C övergår kaminen till att 
köra på inställd effekt.  
När värmeväxlaren(pos 5) har uppnått 45°C startar värmefläkten (pos 12). 
 

    Bild 1 
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2 Installation 
 
Pelletskaminen med sin låga vikt av 114 kg ställer inga ytterligare krav på bjälklaget. 
 
2.1 Lossning av kaminen 
 
Kaminen är från tillverkningen fastskruvad på sin transportpall. För att kunna lyfta av kaminen från 
pallen, måste man öppna de nedre dörrarna på höger och vänster sida. På vänster sida tar man bort 
skyddet för fläkten, till höger om fläkten sitter det en skruv från undersidan, lossa muttern och ta 
bort skruven. Sätt tillbaka skyddet. På höger sida sitter muttern åtkomlig utan att man behöver ta 
bort skyddet. 
OBS! Lyft inte kaminen i det övre locket. 

     
2.2 Placering 
 
Pelletskaminen ska installeras på ett eldstadsplan av ett material som förhindrar antändning av 
golvet t.ex. natursten, betong, tegel med en godstjocklek av minst 50 mm, 0,7 mm stålplåt eller 
annan typ av skyddande plan. 
 
Eldstadsplanet ska sträcka sig minst 0,3 m framför  
pelletskaminen och minst 0,1 m på vardera sidan. 
 
Vid installation med toppmonteringsrör måste  
 
avståndet mellan rökröret och brännbar innervägg  
vara minst 0,1 m. 
 
Kaminen måste placeras så att den är tillgänglig  
för sotning. Rensluckor får inte finnas i utrymmen 
där personer vistas mer än tillfälligt med undantag  
av det utrymmet där kaminen är placerad. 
Rensluckor får inte placeras i garage. 
 
Vid hörninstallation ska avståndet till brännbar  
innervägg vara minst 50 mm. 
 
Vid installation med bakmonterad rökgaskanal  
ut genom yttervägg ska avståndet till brännbar  
innervägg vara minst 50 mm 
 
Om pelletskaminen installeras i en befintlig  
eldstad eller annat liknande utrymme ska minst  
mått mellan kaminen och sidovägg vara 150 mm,  
minsta mått till tak 255 mm och största djup 810 mm.   
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2.3 Byggmått 

 
2.4 Skorsten 
 
Vid installation av ny skorsten ska bygganmälan göras till Byggnadsnämnden. 
Sotaren ska kontaktas vid alla installationer av pelletskamin utom vid utbyte till ny pelletskamin. 
Minsta krav på skorsten är att den är 76 mm i diameter och att den ska klara en rökgastemperatur av 
260°C kontinuerligt och 300°C tillfälligt. 
Vid nyinstallation av skorsten är det vanligast att installera en skorsten med diameter 76 eller 102 
mm, det går bra att ansluta kaminen till en befintlig skorsten. Om diametern är väldigt stor på den 
befintliga skorstenen kan det i vissa fall vara nödvändigt att minska skorstensdiametern med ett 
insatsrör. Kallras och högt självdrag kan eventuellt ge ljud- eller driftproblem i pelletskaminen. 
Quadra-Fire pelletskaminen har automatisk bränsletillförsel och rökgasfläkt vilket gör det möjligt 
att installera den med en rökgaskanal som generellt inte behöver mynna 1,0 m över nock. 
 
Installation av skorsten ska göras enligt skorstenstillverkarens föreskrifter. 
 
Skorstensinstallationen dokumenteras genom ett godkännande från sotaren eller annan behörig 
person. 
 
2.5 Anslutning till skorsten 
 
Kaminen kan anslutas rakt bakåt till skorsten via rökröret (pos 2) eller toppmonteras via 
toppmonteringsröret (pos 1). 
Toppmonteringsröret ät tillval till kaminen. 
Toppmonteringsröret monteras genom att man stryker 
silikon på kaminens rökrörs ände, sätter dit toppröret 
rakt mot kaminens övre kant, borrar hål i pelletsbehållarens  
bakre vägg, skruvar fast toppröret mot kaminen. 
Borr och skruvar medföljer toppröret. 
Skarven mellan topprörets rörände och skorstenen (pos 3) 
Täts med silikon. 
Silikonet som används ska vara värmebeständigt och klara 
260°C kontinuerligt och 300°C tillfälligt. 
Både toppröret och kaminens rökrörsanslutning 
är 76 mm.   
 
 
 
 



 

 7 

2.6 Kondens  
 
Pelletskaminen har en rökgastemperatur mellan 120°C och 250°C. 
I de flesta fall körs kaminen på lägsta effekt vilket ger en rökgastemperatur på ca 120° C, den låga 
temperaturen kan eventuellt orsaka kondens i skorstenar som är monterade mot yttervägg. Dessa 
skorstenar bör ha en sotlucka med ett utrymme för uppsamlande av kondensvatten. Om man vid 
återkommande inspektioner upptäcker mycket kondensvatten i sotluckan bör man överväga att 
lägga på ett isolerande skikt på skorstenen. 
 
2.7 Skorstens diagram 
 
      Diagrammet kan användas för att avgöra om man kan använda 
      en 76 mm istället för en 102 mm skorsten. 
 

            300      600      900    1200    1500    1800    2100    2400    2700    3000 
         Höjd över havet i meter 
 
 
 
 
 
         I tabellen nedan kan man räkna ut rökkanalens längd 

    Totalt antal meter 
 
 
 
 
 
 

       
                        9 
 
                        6                                  
 
                        3 
 
                        0 

Ø 76 eller Ø 102 mm ( 3” – 4” ) 

Ø 102 mm  (4”) Skor- 
stenens 
längd i 
meter 

Skorstens 
komponenter 
 

Antal böjar 

eller meter rör 
Multiplicera             
med 

Jämförbart i 
 meter 
 

    Meter/st 

 
Böj 90° 
Eller t-rör 
 Böj 45° 

 
Horisontellt rör 
 
Vertikalt rör 
 

 
X 

  
X 

  
X 

 

 
1,5 

 

 
X 

 

 
0,9 

  
1,0 

  
0,5 
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3 Drift 
 
3.1 Kontroll före första eldningen 
 
  a.  Kontrollera att installations och säkerhetsföreskrifterna har följts. Kontrollera extra noga att 

instruktionerna för brandskydd och skorsten har följts. 
  b. Öppna glasdörren och ta ut alla tillbehör som har placerats där. Ta bort alladekaler som ev. är 

fästa på glasrutan. 
  c  Kontrollera termoelementets placering (se termoelement 5.9). Stäng glasdörren. 
 
    OBS! Termoelementet måste bottna i sitt skyddshölje. 
 
  d. Kontrollera att alla tillbehör har avlägsnats innan påfyllning av pellets sker, pelletsbehållaren är 

placerad under den lilla luckan på kaminens ovansida. 
  e. En termostat är nödvändig för att kaminen ska fungera tillfredsställande. Sätt den på lägsta 

temperatur (se termostat 5.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bild 7 
 
 
 
3.2 Starta kaminen 
 
Anslut kaminen till ett jordat uttag. Rökgasfläkten startar. Även om inte termostaten slår till, går 
rökgasfläkten i ungefär 10 minuter. 
  a. Sätt effekten på max. Inställningen görs på manöverpanelen, (bild 9, pos 1) högst upp till höger 

på kaminens högra sida. Sätt termostaten på sin högsta temperatur. Den röda lampan på 
manöverpanelen (bild 9, pos 3) tänds, den visar att termostaten har slagit till.  

  b. Bränslematning och tändare har startat. 
  c. Vid första uppstart och efter att man någon gång har kört tomt i matningsskruven, behöver man 

trycka in återställningsknappen (bild 9, pos4) ungefär 2 min efter start och en gång till efter       
ytterligare 3 min. Detta behöver man göra för att matningsskruven ska fyllas med pellets. 

  d. Kaminen kommer nu att gå så länge termostaten inte slår ifrån. Låt kaminen gå i ungefär 15 
minuter innan termostaten ställs på önskad rumstemperatur. Justera effektinställningen till 
önskat läge (se Effektlägen 3.4). 

  e. Stoppa kaminen genom att sänka termostatens inställning lägre än inomhustemperaturen. 
  f. För kaminens start och stoppcykler (se cykeltider sid 24). 
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3.3 Bränslemängds justering 
 
OBS! Mängdjusteringen (bild 2) är inställd på fabriken för högsta möjliga  verkningsgrad. 
  a. Ta bort all pellets från behållaren. 
  b. Lossa vingmuttern. 

c. Vid behov, lossa låsskruven 1/4 till ett 1/2 varv (den ska inte dras åt efter justering). 
  d. Justera bränslemängden med luckan, drag reglaget uppåt för ökad mängd och 
     nedåt för minskad mängd. 
  e. Drag åt vingmuttern. 
OBS! Kontrollera alltid så att startdosen vid uppstart är tillräckligt stor, så att kaminen  
               kommer igång efter justering. 
 
 
 
 

 
 
   bild 8    bild 9 
 
 
3.4 Körinstruktion 
 
  a. Kaminen med sin helautomatiska termostatstyrda start/stopp funktion fungerar i princip som ett 

element. Kaminen har tre effektlägen. hög, medel och låg (bild 10). Kaminen fungerar likadant 
på alla tre effektlägena. 

  b. Efter att startproceduren är avklarad ställer man in termostaten på önskad rumstemperatur. 
     Glöm inte att fylla på pellets. 
  c. Varje gång kaminen startar är det normalt att se lite rök. Rökutvecklingen slutar så fort 

kaminen har tänt. 
  d. Efter att kaminen har brunnit i ca 15 minuter startar värmefläkten.Värmefläkten transporterar 

värmen från kaminen, ut i rummet. Värmefläkten fortsätter att gå efter det att kaminen har 
slocknat. 

  e. Om pelletsen har tagit slut i kaminen och den har stängt av sig sig själv, lyser den röda lampan 
på manöverpanelen (bild 10). För att återstarta kaminen, tryck in återställningsknappen. När 
man trycker in återställningsknappen slocknar den röda lampan, lampan tänds igen när man 
släpper knappen. Om inte kaminen har tänt inom 3 min, tryck in återställningsknappen igen. 
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3.5 Effektlägen  
 
    Låg:     På lägsta effekt ger kaminen ca 4 kW/h, 
                pelletsförbrukningen är ungefär 1,0 kg/h. 
                Inställningen ger lång brinntid.    
    Medel: På medel effekt ger kaminen ca 7,0 kW/h,  
                pelletsförbrukningen är ungefär 1,6 kg/h. 
    Hög:    På högsta effekt ger kaminen ca 9,5 kW/h, 
                pelletsförbrukningen är ungefär 2,3 kg/h. 
 
       Bild 10 
3.6 Värmefläkt 
 

Inställning av värmefläktens hastigheter sker med den högra knappen på manöverpanelen.                  
Värmefläkten har två hasigheter (bild 10)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 11 

4 Skötselanvisning 
 
OBS! Innan något rengörings eller underhållsarbete får göras ska strömmen brytas. Drag ur 
kontakten. 
 
4.1 Daglig tillsyn 
 
  Rengöring av brännkopp: 
  a. Vänta tills kaminen är helt avstängd (rökgasfläkten har stannat). 
  b. Drag ut reglaget (pos 1) för rengöring av brännkoppen, för tillbaka reglaget till stängt läge. 
     Reglaget är placerat på kaminens framsida under glasdörren. 
     
 OBS! Slå inte tillbaka reglaget, det skadar tändaren. 
     OBS! Drag aldrig ut reglaget när kaminen är igång. 
 
4.2 Veckotillsyn eller vid påfyllning av pellets 
 
    Rengöring av värmetuber; 
  a. Varje uppsättning värmetuber(pos 4, bild 11) har sitt eget rengöringsreglage. Reglagen  

(pos 3, bild 11) är placerade i framkant under det stora locket. Drag ut reglagen ca 500 mm, 
drag båda reglagen ut och in 2-3 ggr. 

  b. För att hålla värmetuberna rena och för att bibehålla en hög verkningsgrad, ska värmetuberna 
göras rena 1 ggr/vecka. Om man har ett bränsle med en hög askhalt, behöver värmetuberna 
göras rena flera ggr/vecka. 

 
4.3 Varannan månad eller efter en förbrukning av ca 1000 kg pellets  
 
• Kontroll och eventuell rengöring av askbehållaren (pos 2, bild 11) 

Töms vid behov och endast när kaminen är kall. Askbehållaren är placerad under glasdörren. 
För att kunna ta ut och tömma askbehållaren måste man öppna de nedre dörrarna på vänster och 
höger sida, dörrarna öppnas bakåt och hålls stängda med hjälp av magnetlås. Öppna låsen och 
drag ut askbehållaren. Töm askbehållaren i en icke brännbar behållare. Skjut in askbehållaren i 
kaminen, se till att båda låsen är ordentligt stängda.  

    OBS! Askan förblir varm i flera dagar, förvara aldrig askan på brännbart golv. 
• Kontroll och eventuell rengöring av behållaren i värmetubernas nedre ände (pos 6, bild 11): 

För att göra ren behållaren måste man öppna båda dörrarna på höger sida , skruva bort luckan 
och dammsuga ut askan. Skruva fast luckan, kontrollera att det blir tätt i skarven runt luckan. 

   
4.4 Två gånger/år 
 
Plåtarna i förbränningsutrymmet på värmetubernas undersida (pos 5, bild 11), lossas och rengörs.  
 
4.5 En gång/år 
 
  a. Skorstenen (pos 7, bild 11) skall inspekteras och rengöras minst 1 ggr/år beroende på pelletsens  
     askhalt. 
  b. Varmluftsfläkten (pos 9, bild 11) har två fläkthjul, de skall göras rena minst 1 ggr/år. Borsta av                  

och dammsug ur fläkthjulen, det kan göras med fläkten monterad. 
Öppna glasdörren och rengör plåten runt brännkoppen.      

  c. Kontroll av säkerhetssystem (se 7, sida 19}.      
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  4.6 Fläktar 
 
a. Det finns två fläktar i kaminen, en rökgasfläkt som suger ut rökgaserna ur kaminen, och en 

varmluftsfläkt som blåser ut varmluft i rummet. Dessa fläktar behöver inte smörjas. 
b. Rökgasfläkten är placerad på kaminens vänstra sida. För att inspektera, öppna båda dörrarna 

på vänster sida. 
c. Värmefläkten behöver en årlig översyn. Borst rent och damsug ut fläktvingarna. 

 
 
4.7 Pelletsmatning 
 
Pelletsmatningen (pos 8) rengöres genom dammsugning när lös sågspån har samlats längst ner i 
pelletsbehållaren. 
 
 
 
 
 

    Bild 11 
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5 Komponentinformation 
 
VARNING! Bryt strömmen innan någon inspektion eller något annat arbete görs på 
kaminen. 
 
5.1 El 
 
Anslutning 230 V, 50 Hz jordat uttag (bild 7, sida 8). 
 
5.2 Säkringar 
 
Kaminens huvudsäkring sitter på framsidan av kopplingslådan (bild 12, pos 4), placerad högst upp 
på kaminens högra sida. För att komma åt säkringen öppnar man den övre högra dörren och tar bort 
den inre värmeskydds plåten. För att kontrollera säkringen, tryck in säkringshållaren och vrid 
motsols, ta ut säkringen. Om säkringen är trasig byts den mot en ny 2,5 amp säkring. Om säkringen 
fortsätter att gå sönder, kontakta din återförsäljare. 
 
5.3 Röda lampan på manöverpanelen 
 

a. Den röda lampan är placerad på manöverpanelen längst upp till höger på kaminens högra sida 
(bild 12, pos 2). Lampans funktion är att indikera när termostaten har slagit till. 

  b. Om lampan inte lyser när, termostaten har slagit till, kaminen brinner, 
     kontrollera lampan. Byt med en 24 volt AC (# 85) lampa. 
 
5.4 Återställningsknapp 
 

a. Återställningsknappen är placerad på manöverpanelen längst upp till höger på kaminens högra 
sida (bild 12, pos 3). Återställningsknappens funktion är att man kortvarigt kan bryta 
termostatens cykel för att därigenom återstarta kaminen. Det går endast att göra när 
termostaten har slagit till och den röda lampan lyser. 

  b. Om det inte brinner, röda lampan lyser och det finns pellets i brännkoppen, tryck in 
återställningsknappen för att starta tändaren igen. Det bör börja brinna igen inom 5 min. 

  c. Om lampan inte släcks när återställningsknappen trycks in, är troligtvis kontakten för 
återställningsknappen trasig. Kontakta din återförsäljare. 

 
5.5 Manöverpanel och kabelstam, sida 17  pos 1  
 

a. Manöverlådan är placeradlängst upptill på 
       kaminens högra sida bakom den inre värmeskölden. 

Den innehåller inställning av effektlägen och 
värmefläkt, den innehåller också återställningsknapp, 
termostatens indikeringslampa och säkringshållaren. 

b. Manöverlådan och kabelstammen byts ut som en hel 
       enhet (bild 12, pos 1). 
      Bild 12 
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5.6 Vacuumbrytare, sida 17  pos 2  
 
  a. Vacuumbrytaren är placerad på kaminens vänstra sida, precis bakom den inre värmeskölden.  
     Brytaren startar pelletsmatningen när vakuum har skapats i brännutrymmet. 
     Om pelletsmatningen inte vill starta, kontrollera om det finns läckage eller sprickor i  

gummislangen. Kontrollera också så att det inte finns någon strypning i rökgaskanalen och att 
rökgasfläkten fungerar. 
Vakuumbrytaren är en säkerhetsbrytare som stänger av pelletsmatningen om något av 
ovanstående problem uppstår. 

b. Om rökgassystemet eller värmetuberna är igensatta uppnås inte rätt vakuum, det medför att 
pelletsmatningen aldrig startar. 

c. Om glasdörren eller askbehållaren inte är riktigt stängda, eller om de inte är täta i sin skarv mot 
kaminen uppnås inte rätt vakuum, det medför att pelletsmatningen aldrig startar. 
 

5.7 Termostat 
 
Kontrollera att termostatkabeln är ordentligt monterad. Kabeln ska anslutas i kopplingsplinten på 
kaminens baksida (bild 7, sida 8). Placera termostaten ca 1,5 m över golvet. 
 
5.8 Kontrollådan, sida 17 pos 3 

 
a.  Kontrollådan är placerad bakom plåtskyddet (sida 17, pos 4) till höger i pelletsbhållaren, den 

pluggas in på ovansidan av manöverlådan. Skyddet är fastsatt med 3 st skruvar från utsidan 
av pelletsbehållaren. Om kaminen är ny installerad och rökgasfläkten inte går vid uppstart, 
kontrollera termokontakt nr 2. Nästa steg är att kontrollera så att kontrollådan är riktigt 
inpluggat i manöverlådan. Om detta inte löser problemet kontakta din återförsäljare. 

 
OBS! För att kunna se temperatur indikerings lamporna måste man öppna luckan till        

pelletsbehållaren och ta bort plåtskyddet (se ovan). 
 
  b. Den gröna lampan på sidan av kontrollådan indikerar att temperaturen i brännkoppen är  
 över 93° C. Om kaminen har tänt men den gröna lampan inte lyser efter 4 minuter stänger  
 kaminen av sig själv. Kontrollera termoelementet. 
c. Den röda lampan till vänster om den gröna indikerar att kaminen har uppnått arbetstemperatur. 

Om den röda lampan inte lyser inom 9 minuter efter att kaminen har tänt, stänger kaminen av 
sig sig själv. För att återstarta kaminen måste man trycka in återställningsknappen.  

  d.  Om man misstänker att det är något fel på kontrollådan, bryt strömmen och dra ur kontakten 
till kaminen, montera bort styrkortet och ta den till din återförsäljare. 

 
  OBS! Öppna inte kontrollådan. Garantin gäller inte för en öppnad kontrollåda. 
            Montera inte in en ny kontrollåda utan att först bryta strömmen och sätta termostaten 
            till sitt lägsta läge. 
 
5.9 Termoelement, sida 17  pos  5 
 
  a. Termoelementet är placerat ovanpå brännkoppen, inuti det keramiska skyddshöljet. 
     För att kunna inspektera och se om några skador har uppkommit på termoelementet måste man 
 ta bort skyddshöljet. 
  b. Kontrollera att skruvarna på kopplingsplinten är ordentligt åtdragna. Kopplingsplinten är 

placerad på sidan av manöverlådan (bild 12, pos 5). 
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5.9 Termoelement ( forts.)      
 
OBS! Den gula kabeln ska vara monterad på den övre infästningen och den röda kabeln på            

den nedre infästningen. 
 
   c. Vid monteringen av det keramiska skyddshöljet, se till så att termoelementet bottnar i  
 skyddshöljet. Kontrollera att skyddshöljets ände sträcker sig 25 mm in över brännkoppen. 
   d. Termoelementet sänder en millivolt signal till kontrollådan, spänningen varierar beroende på  
 temperaturen i brännkoppen. Vid 93°C tänds den gröna lampan på styrkortet och vid 315°C  
 tänds den röda. 
 
5.10 Termokontakt nr 1 (värmefläkt) 50°C, sida 17  pos  6 
 
Termokontakt nr 1 är placerad på höger sida av kaminen, längst ner på värmetuberna. 
Två lila kablar är kopplade till termokontakten. Värmefläktens funktion (på/av) styrs av 
termokontakten. Det är alltid spänning till termokontakten. 
 
5.11 Termokontakt nr 2 (överhettning) 90°C, sida 17  pos  7 
 
Termokontakt nr 2 är placerad på höger sida av kaminen, mellan termokontakt nr 1 och 
värmefläkten. Två gula kablar är kopplade till termokontakten. Termokontakten bryter  
rumstermostatens funktion och stänger av kaminen vid överhettning, eller om värmefläkten inte 
fungerar. Kaminen startar sin avstängningscykel, rökgasfläkten går i 10 min, sen stängs kaminen 
av. Efter att kaminen har kallnat, återställer termokontakten  sig automatiskt, kaminen styrs nu av 
rumstermostaten. Kontrollera varför kaminen blev för varm. 
 
5.12 Termokontakt nr 3 (bakbrandsskydd) 90°C, sida 17  pos  8 
 
Termokontakt nr 3 är placerad på höger sida av matningsskruvens ytterrör, nedanför  
skruvmotorn. För att komma åt termokontakten måste man montera bort skyddet över skruv- 
motorn som är placerad i pelletsbehållaren (sida 17, pos 9). Om av någon anledning elden eller 
rökgaserna försöker gå bakvägen upp via skruvmatningen stänger termokontakten av hela kaminen. 
Vid transport kan det hända att termokontakten löser ut och hela kaminen blir strömlös. Elfel  
och spänningsspikar kan också få termokontakten att lösa ut. 
För att återställa termokontakten, bryt strömmen, montera bort skyddet över skruvmotorn, 
tryck in den röda återställningsknappen i mitten av termokontakten. Sätt tillbaka skyddet och 
starta kaminen. 
 
5.13 Fläkt nr 1 (rökgasfläkt), sida 17  pos  10 
 
Rökgasfläkten är placerad längst ner på den vänstra sidan av kaminen. 
Rökgasfläkten suger ut rökgaserna ur kaminen och trycker ut dem genom skorstenen. 
 
5.14 Fläkt nr 2 (värmefläkt), sida 17  pos   9 
 
   a. Värmefläkten är placerad längst ner på mitten av kaminens baksida. Fläkten har två fläkthjul, 
  en på vardera sida av motorn. Värmefläkten blåser uppvärmd luft genom värmepaketet och ut 
  i rummet. 
    b. Vid byte av motor, skruva bort den bakre skyddsplåten. Motorn är monterad på en löstagbar  
 konsol. Lossa skruvarna som är placerade över motorn, hela enheten kan nu tas bort. 
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5.15 Pelletsmatning, sida 17  pos  12 
 
     OBS!  Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete görs på kaminen. 
 
Pelletsmatningen är placerad i pelletsbehållaren under skyddet för skruvmotorn. För att kunna 
inspektera, skruva bort skyddet över skruvmotorn. Pe1letsmatningen sker med en frihängande 
skruv (axel lös) som skruvar pelletsen från behållaren upp till fallschaktet.  
 
 Om det uppstår problem med matningen, kontrollera följande: 
   a. Kontrollera så att det inte finns pellets eller något annat på plåten runt brännkoppen. 
   b. Kontrollera ställskruven i änden på motoraxeln så att den är ordentligt åtdragen och att inte  
 motoraxeln slirar. 
   c. Kontrollera elanslutningen till motorn. 
   d. Kontrollera slangen till vakuumbrytaren. 
 
5.16 Tändare, sida 17 pos 13 
 
     OBS! Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete görs på kaminen. 
 

a. Tändaren är monterad på brännkoppen. För att inspektera, ta bort askbehållaren (pos 16) och 
skyddsplåten (pos 17). Skyddsplåten sitter med två skruvar och är placerad till höger om 
brännkoppens urasknings reglage. Med skyddet bortmonterat, kan man inspektera och byta 
både brännkoppen och tändaren. 

   b. Kontrollera anslutningarna till tändaren, så att de inte sitter löst eller har dålig kontakt. 
 
5.17 Brännkopp, sida 17  pos  14 
 

a. Rengöring (se 4.1) 
b. Vid inspektion av brännkoppen, kontrollera så att askluckan i brännkoppen sluter tätt och att 

den undre askluckan också sluter tätt. Kontrollera så att det inte ligger aska eller andra 
avlagringar kvar i mellanrummet mellan luckorna. 

 
5.18 Tätningar, sida 17 pos 15,16 
 
Glasdörren och askbehållaren har tätningslister som ska förhindra att rökgaser kommer in i rummet 
och för att kaminen ska kunna fungera (se Vakuumbrytare 5.5). 
Vid inspektion kontrollera repskarven på glasdörrens tätning. 
 
5.19 Värmepaket 
 
   a. Värmepaketet består av två delar, en på vardera sida om matningsskruven. Genom att lyfta på 

det stora locket på kaminens översida kommer man åt rengöringsreglagen för värmepaketet. 
   b. Rengöring (se 4.2). 
 
5.20 Justering av dörrlås, sida 17  pos 18 
 
Det är samma typ av lås som används till glasdörren och till askbehållaren. För justering, öppna 
låset och vrid ut skruven. Lossa låsmuttern på skuven. För att spänna låset hårdare, vrid skruven 
medurs, lås med låsmuttern. 
Ett rätt justerat lås, ska spänna dörren / askbehållaren på plats. Efter justering, se till så att 
låsmuttern är åtdragen så att justeringen bibehålls. 
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6 Säkerhetssystem 
 
6.1 Termokontakt nr 3 (bakbrandsskydd)  90°C, pos 1 sid 20 
 
Termokontakt nr 3 är placerad på höger sida av matningsskruvens ytterrör, nedanför  
skruvmotorn. För att komma åt termokontakten måste man montera bort skyddet över 
skruvmotorn, som är placerad i pelletsbehållaren. Om av någon anledning elden eller rökgaserna 
försöker gå bakvägen upp via skruvmatningen, stänger termokontakten av hela kaminen. 
Vid transport kan det hända att termokontakten löser ut och hela kaminen  
blir strömlös. Elfel och spänningsspikar kan också få termokontakten att lösa ut. 
För att återställa termokontakten, bryt strömmen, ta bort den högra dörren och montera bort 
skyddet, tryck in den röda återställningsknappen i mitten av termokontakten. Sätt tillbaka 
skyddet över skruvmotorn, starta kaminen. 
 
6.2 Termokontakt nr 2 ( överhettning) 90°C, pos 2 sid 20 
 
Termokontakt nr 2 är placerad på höger sida av kaminen, mellan termokontakt nr 1 och 
värmefläkten. Två gula kablar är kopplade till termokontakten. Termokontakten bryter 
rumstermostatens funktion och stänger av kaminen vid överhettning, eller  
om värmefläkten inte fungerar. Kaminen startar sin avstängningscykel, rökgasfläkten går i 10  
min, sen stängs kaminen av. Efter att kaminen har kallnat, återställer termokontakten sig  
automatiskt, kaminen styrs nu av rumstermostaten. 
 
6.3 Vakuumbrytare, pos 3 sid 20 
 
Vakuumbrytaren är placerad på kaminens vänstra sida, precis bakom den inre värmeskölden. 
Brytaren startar pelletsmatningen när vakuum har skapats i brännutrymmet. 
Om pelletsmatningen inte vill starta, kontrollera om det finns läckage eller sprickor i  
gummislangen. Kontrollera också så att det inte finns någon strypning i rökgaskanalen och 
att rökgasfläkten fungerar. 
Vakuumbrytaren är en säkerhetsbrytare som stänger av pelletsmatningen om något av 
nedanstående problem uppstår; 
a. Om rökgassystemet eller värmetuberna är igensatta uppnås inte rätt vakuum, det medför att  
 pelletsmatningen aldrig startar. 
b. Om glasdörren eller askbehållaren inte är riktigt stängda, eller om de inte är täta i sin skarv mot 
 kaminen uppnås inte rätt vakuum, det medför att pelletsmatningen aldrig startar. 
 
6.4 Fallschakt, pos 4 sid 20 
 
Fallschaktet är 340 mm långt och är den sträcka som pelletsen faller fritt från matningsskruven och 
ner till botten av brännkoppen. 
 
6.5 Termoelement, pos 5 s id 20 
 
  a. Termoelementet är placerat ovanpå brännkoppen, inne i det keramiska skyddshöljet. 
     För att kunna inspektera och se om några skador har uppkommit på termoelementet måste man 
 ta bort skyddshöljet. 
  b. Kontrollera att skruvarna på kopplingsplinten är ordentligt åtdragna. Kopplingsplinten är 
 placerad på sidan av manöverlådan. 
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   OBS! Den gula kabeln ska vara monterad på den övre infästningen och den röda kabeln på 
              den nedre infästningen. 
 
  c. Vid monteringen av det keramiska skyddshöljet, se till så att termoelementet bottnar i 
  skyddshöljet. Kontrollera att skyddshöljets ände sträcker sig 25 mm in över brännkoppen. 
  d. Termoelementet sänder en millivolt signal till kontrollådan, spänningen varierar beroende på 
 temperaturen i brännkoppen. Vid 93°C tänds den gröna lampan på kontrollådan och vid 315°C 
 tänds den röda. 
 
 
 
 
 
7 Kontroll av säkerhetssystem 
 
VARNING ! Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete  görs på kaminen. 
 
7.1 Termokontakt nr 3 (bakbrandsskydd) 90°C 
 
Tag ur termokontakten ur kaminen. 
Termokontaktens brytande funktion kontrolleras genom att man värmer den med en värmepistol, 
kontakten ska lösa ut vid max 95+5°C. 
 
7.2 Termokontakt nr 2 (överhettning) 90°C 
 
Tag ur termokontakten ur kaminen. 
Termokontaktens brytande funktion kontrolleras genom att man värmer den med en värmepistol, 
kontakten ska lösa ut vid ca 90°C. 
 
7.3 Vakuumbrytare 
 
VARNING! Glasdörren är varm. 
 
Vakuumbrytarens funktion kontrolleras genom att man öppnar glasdörren under drift, när 
undertrycket har försvunnit stannar skruvmatningen. Efter att man har konstaterat att  
skruvmatningen stannat stänger man dörren igen, skruvmatningen startar igen. 
 
7.4 Fallschakt 
 
Kontrollera att fallschaktet inte är fullt med löst spån. 
 
7.5 Termoelement 
 
Termoelementets funktion kontrolleras genom att man före uppstart av kaminen öppnar  
glasdörren och drar ut termoelementet ur det keramiska höljet, kabeln ska placeras så att den ligger 
utanför brännkoppen. Efter uppstartscykeln ska nu inte pelletsmatningen gå över och mata pellets 
efter inställd effekt. Efter kontrollen sätt tillbaka termoelementets kabel i det keramiska höljet, se 
till så att kabeln bottnar i höljet och att höljet sticker in ungefär 25 mm över brännkoppen. 
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8.0 Felsökning 
 
    VARNING! Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete görs på kaminen. 
 
8.1 Kaminen strömlös 
 
  a.  Kontrollera så att det finns ström till vägguttaget. (Jordat 220 V) 
  b. Kontrollera säkringen i manöverlådan. 
  c. Kontrollera termokontakt nr 3 (se 6.1) 
  d. Kontrollådan (kontakta din återförsäljare) 
 
8.2 Röda lampan på manöverpanelen lyser, ingen eld, brännkoppen är tom. 
 
  a. Kontrollera att det finns pellets i behållaren, att det inte finns sågspån i botten av behållaren  
 och att inte pelletsen har byggt en bro över matningsskruven. 
     Om behållaren har en låg pelletsnivå, kan vakuumbrytaren påverkas. 
  b. Kontrollera att rökgasfläkten går. 
  c. Kontrollera att det inte finns någon strypning i rökgaskanalen, det kan orsaka att 
 vakuumbrytaren stänger av matningsskruven. 
  d. Kontrollera att det inte är för mycket aska i värmepaketet (se 4.2) 
  e. Tryck in återställningsknappen, om skruven har gått tom behöver man trycka in  
 återställningsknappen en gång till efter 3 minuter. 
 
8.3 Röda lampan på manöverpanelen lyser, ingen eld, brännkoppen innehåller delvis brända  
      pellets. 
 
  a. Rengör brännkoppen. 
  b. Kontrollera att inte pelletsen har byggt en bro över matningsskruven, det kan medföra att det  
 kommer för lite pellets för att kaminen ska kunna starta. 
  c. Kontrollera termoelementet efter följande; 
     l. Termoelementet måste ha kontakt med botten av det keramiska skyddshöljet 
     2. Kontrollera att skyddshöljets ände sträcker sig 25 mm in över brännkoppen. 

3. Tryck in återställningsknappen för att återstarta kaminen, när termoelementet når 93°C  
  tänds den gröna lampan på kontrollådan och när den når 315°C tänds den röda lampan på  
  kontrollådan (se cykeltid sid 24). 
OBS!  Om inte lamporna tänds efter att det har brunnit i några minuter, så kan    
                termoelementet vara trasigt. 
  d. Om termoelementet ser ut att vara helt kan felet vara i kontrolllådan 
     (kontakta din återförsäljare). 
 
8.4 Röda lampan på manöverpanelen lyser, ingen eld, brännkoppen innehåller obrända 
         pellets. 
 
  a. Rengör brännkoppen. 
  b. Tryck in återställningsknappen för att återstarta kaminen. 
  c. Kontrollera att tändaren fungerar, att det glöder nere i brännkoppen. Om inte tändaren startar, 
 kontrollera följande: 

l. Kontrollera anslutningen under brännkoppen. (keramisk toppklämma måste användas för  
  att motstå värmen från brännkoppen). 
     2. Se till så att tändaren är riktigt installerad i sin hållare. 
  Tändaren ska sitta fast och vara centrerad i hålet. 
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8.5 Långsam eller rökig uppstart 
 
  a. Rengör brännkoppen. 
  b. Kontrollera att rökgasfläkten startar när termostaten slår till. 
  c. Kontrollera visuellt renheten i eldningsutrymmet, värmepaketet och rökgaskanalerna. 
  d. Matningsskruven kan gå för full. Mängden pellets i matningsskruven kan om nödvändigt  
 justeras med reglaget inne i pelletsbehållaren. 
 
8.6 Kaminen går i 10 min, sen stannar pelletsmatninen 
 
Inspektera termoelementet och det keramiska skyddshöljet. 
  a. Termoelementets ände måste ha kontakt med skyddshöljet. 
  b. Termoelementet och det keramiska skyddshöljet ska sträcka sig 25 mm in över brännkoppen. 
  c. Tryck in återställningsknappen för att återstarta kaminen, termoelementets testlampor som är 
 placerade på kontrollådan tänds automatiskt; när termoelementet når 93°C tänds den gröna  
 lampan på kontrollådan och när den når 315°C tänds den röda lampan på kontrollådan  
 (se cykeltid sid 24). 
 
    OBS! Om inte lamporna tänds efter att det har brunnit några minuter i kaminen, så kan  
              termoelementet vara trasigt. 
 
  d. Om termoelementet ser ut att vara helt, kan felet vara i kontrollådan 
       (kontakta din återförsäljare). 
 
8.7 Pelletsmatningen startar inte 
 
  a. Kontrollera att glasdörren och asklådan är ordentligt stängda. 
  b. Kontrollera att rökgasfläkten startar när termostaten slår till. 
  c. Sätt värmefläkten på hög. 
c. Kontrollera att det inte finns någon strypning i rökgaskanalen och att det inte är för mycket  
 aska i värmepaketet (se 4.2). 
  e. Vakuumbrytarens slang kan vara igensatt, kontrollera genom att suga igenom slangen. 
 
    VARNING! Bryt strömmen innan något arbete görs på kaminen. 
 
  f. Baksug eller bristfällig skorsten som inte följer tillverkarens föreskrifter kan också förorsaka 
 detta problem. 
  g. Kontrollera så att det inte finns några hinder i pelletsbehållaren eller skruvmatningen. 
 
8.8 Termostaten startar inte kaminen 
 
  a. Kontrollera att det finns ström till kaminen. 
     Bryt strömmen i ca 10 sek, när strömmen kopplas in igen ska rökgasfläkten starta. 
     Om rökgasfläkten startar (se punkt b), annars (se 8.1). 
  b.  Termostaten eller  kabeln kan vara felaktig. 
  Ta bort termostatens kablar från kopplingsplinen på kamines baksida. 
     Bygla mellan anslutningarna på kopplingsplinten, för att se om termostaten är trasig.  
 
OBS! Bryt strömmen till kaminen innan byglingen ansluts, anslut kaminen. Kaminen ska nu 
starta upp och tända. Om kaminen tänder, kontrollera termostaten och kabeln till 
termostaten. 
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 c. Vid överhettning bryter termokontakt nr 2 termostatens funktion. 
      Termokontakten återställer sig själv när kaminen har kallnat. 
d. Vid risk för överhettning i fallschaktet löser termokontakt nr 3 ut, termokontakten måste 
 återställas manuellt.  
e.    Om termostaten och termokontakterna ser ut att vara hela kan felet vara i kontrollådan 
 (kontakta din återförsäljare). 
 
8.9 Kaminen stängs inte av 
 
   a. Kontrollera termostaten och dess anslutnings kabel. 
      Ta bort en av anslutningarna från termostatens plint, på baksidan av kaminen. 
      Om kaminen startar sin avstängningscykel, är problemet i termostaten eller dess 
 anslutningskabel. 
   b. Om felet kvarstår, kontrollera manöverlådan och kontrollådan. 
     (kontakta din återförsäljare). 
 
8.10 Rök kommer ut via värmefläktens utblås 
 
   a. Kontrollera att alla skarvar vid rökgasfläkten och rökgaskanalen är täta. 
   b. De flesta problem med att det ryker in beror på felaktig eller otät skorsten. 
 
8.11 Värmefläkten går hela tiden, eller startar inte 
 
   a. Termokontakt nr 1 kan behöva bytas. 
   b. Kontrollera att det är ordentlig kontakt i anslutningarna till termokontakten och värmefläkten. 
   c. Kontrollera värmefläkten. 
 
8.12 Termostaten är på men kaminen startar och stoppar 
 
Kontrollera att termokontakt nr 1 slår till och att värmefläkten startar. Om inte värmefläkten startar 
kan det bero på att termokontakt nr 2 har kopplat ur termostatens funktion. Termokontakt nr 2 
återställer sig själv när den har kallnat. 
 
8.13 Hög låga, stor askmängd och smutsigt glas. 
 
   a. Rengör brännkoppen. 
   b. Kontrollera renheten i brännutrymmet, värmepaketet och skorstenen. 
   c. Justera pelletsmatningen med reglaget i pelletsbehållaren. 
 
8.14 Kaminen brinner, men röda lampan på manöverpanelen lyser inte 
 
      Byt ut lampan (# 85) 
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Cykeltid 
 

Termostaten slår till eller 
Strömmen slås på med 
Termostaten byglad eller 
återstartsknappen aktiveras 

Vakuum brytaren, tändaren 
och rökgasfläkten startar. 
Den röda kontrollampan 
tänds. 

När rökgasfläkten har 
skapat tillräckligt med 
vakuum. 
Vakuumbrytaren stängs och 
pelletsmatningen startar. 

Efter att pelletsmatningen 
har gått i 1 min 40 sek, har 
termoelementet uppnått  
93°C (4mV) ? 
(Brinner pelletsen) ? 

Gröna lampan på kontroll- 
Lådan tänds. 
Pelletsmatningen går efter 
inställd cykel 
( låg, medel, hög ) 
Tändaren stängs av efter 
3 min 30 sek från start. 

Efter 14 min från uppstart, 
är termoelementet uppe på 
315°C. ( 13mV ) 
och lyser röda lampan på 
kontrollådan. 

Pelletsmatningen stängs av. 
Tändaren och rökgasfläkten 
fortsätter att gå. 

Tändaren stängs av, 
rökgasfläkten går i 
ytterligare 4 min. 
Röda kontrollampan lyser. 

När kaminen stängs av 
slocknar den röda 
kontrollampan, pellets 
matningen stannar, 
rökgasfläkten går i 
ytterligare 10 min.  

Kaminen går tills inställd 
temperatur på termostaten 
är uppnådd. 
Avstängningsprocessen 
startar. 

 nej 

Efter 8 min från start. 
Har termoelementet 
Uppnått 93°C 

  ja  nej 

Pelletsmatningen stängs av, 
rökgasfläkten fortsätter att 
gå i 10 min. Röda 
kontrollampan lyser. Den 
gröna lampan på styrkortet 
släcks när termoelementet 
går under 93°C. 

Kaminen måste startas 
manuellt med 
återstartsknappen, eller 
termostaten måste vridas 
så att den slår till och slår 
ifrån 

 nej 

  ja 

  ja 

Cykeltider för 
pelletsmatning 

 
     Låg –  4,7 sek på 
                8,8 sek av 
Medel –  7,2 sek på 
               6,3 sek av 
    Hög –  9,9 sek på 
               3,6 sek av    
Total cykeltid bör ligga 
Inom 13,2 – 13,7 sek 
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9. Byte av delar 
 
OBS! Bryt strömmen innan någon inspektion eller något arbete görs på kaminen. 
 
9.1 Byte av tändare 
 
Tag ut asklådan (pos 1), skruva loss luckan (pos 2) vik upp luckan och tag fram tändarens 
anslutnings kablar. Skruva loss de keramiska toppklämmorna motsols, tvinna isär kablarna. Skruva 
bort skruven som håller tändaren (pos 3) på plats i hållaren (pos 4). 
Stoppa in den nya tändaren från vänster med anslutningskablarna först, skruva fast tändaren i sin 
hållare (centrera tändaren i hållare), tvinna ihop tändarens kablar med matningskablarna från 
kaminen, skruva fast de keramiska toppklämmorna. 
Placera kablarna till höger om brännkoppen och så att de inte kommer i kontakt med 
uraskningsluckan. Skruva fast luckan och stoppa tillbaka asklådan. 
 
 

 
 
 
 
9.2 Byte av brännkopp 
 
Tag ut asklådan (pos 1), skruva loss luckan (pos 2) vik upp luckan. Öppna glasdörren och skruva 
loss skruvarna som håller brännkoppen på plats (muttrar på undersidan). 
Lossa och drag ut tändaren. (se 9.1} 
Innanför luckan (pos 2) på brännkoppens vänstra sida är uraskningsreglaget placerat. 
Ta bort saxpinnen på reglaget, reglaget kan nu lyftas ur den nedre askluckan, genom att vinkla 
brännkoppen kan man ta bort reglaget från brännkoppens asklucka. Vik undan termoelementet  
(pos 5). Lyft ur brännkoppen och stoppa i en ny. Genom att vinkla brännkoppen kan man ta sätta 
tillbaks reglaget på brännkoppens asklucka. Vik tillbaka termoelementet. 
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9.3 Byte av rökgasfläkt 
 
Rökgasfläkten är placerad på den vänstra sidan av kaminen. Ta bort båda dörrarna på vänster sida, 
skruva loss skyddet (pos 1). 
Rökgasfläktens motor är monterad på en rund plåt som är fäst på fläkthuset (pos 2)med 6 st muttrar. 
Koppla isär elanslutningen till fläkten skruva loss muttrarna ta ur fläkten. 
Sätt in en ny fläkt, skruva fast den (se till så att tätningen ligger på plats), anslut fläkten och skruva 
dit skyddet (pos 1). Häng tillbaks dörrarna.  

 
 
 
 
9.4 Byte av värmefläkt 
 
Värmefläkten är placerad längst ner på mitten av kaminens baksida. 
Vid byte av motor, skruva bort den bakre skyddsplåten. Motorn är monterad på en löstagbar konsol. 
Koppla isär elanslutningen till fläkten, lossa skruvarna som är placerade över motorn, hela enheten 
kan nu tas bort.  
Vid montering av fläkt ska uttaget i motorns konsol (pos 1) passa i bygeln (pos 2), när motorn 
hänger i framkant viks den upp och skruvas fast. Anslut fläkten och skruva fast skyddet på 
kaminens baksida. 
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9.5 Byte av skruvmotor 
 
Pelletsmatningen (pos l) är placerad i pelletsbehållaren under skyddet för skruvmotorn (pos 2). 
För att byta skruvmotor är det enklast att ta ur hela enheten, både skruv och motor. 
Ta bort den inre värmeskölden på höger sida (pos 31, sida 29), koppla 
isär elanslutningen till skruvmotorn. 
Lossa skruvarna som håller kaminens övre stora lucka på plats (5 st skruvar på kaminens baksida) 
lyft av luckan, ta bort plåten (pos 3), skruva loss de två muttrarna som håller matningsskruv och 
motor på plats i matningsröret. Dra ur matningsskruven, lossa skruven som fixerar 
matningsskruven till motoraxeln (pos 4), lossa skruven (pos 5), skruva loss motorn från 
monteringsplattan. 
Vid montering av motorn sätter man först tillbaka matningsskruven, distansen 
och låsringen (pos 5) i monteringsplattan. 
Skruva fast matningsskruven (pos 4) på motoraxeln, skruva sedan fast motorn 
på monteringsplattan, placera låsringen (pos 5) mot distansen och lås fast den. 
Stoppa tillbaks hela enheten i matningsröret och skruva fast den med de två muttrarna. 
Anslut skruvmotorn och sätt tillbaka värmeskölden. 
Sätt tillbaks skyddet (pos 2) plåten (pos 3) och kaminens övre stora lucka. 
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Komponentförteckning, bild på sida 30 
 
Pos  Beskrivning    Art nr. 
 
  1  Skruvmotor SAIA    812-3990 
  2  Kontrollåda    812-3980 
 Säkring, kontrollåda 0,5 Amp   812-0370 
  3  Vakuumbrytare    812-3430 
  4  Rökgasfläkt Torin   812-3960 
  5 Varmluftsfläkt   812-3970 
  6  Tändare 380 W    812-3900 
  7  Brännkopp       812-3351 
  8  Keramisk toppklämma    812-0730 
  9  Glas fram    812-3510 
10  Glas höger/vänster    812-3520  
11  Termokontakt nr 1                812-0320 
12  Termokontakt nr 2   812-3420 
13  Termokontakt nr 3    812-3650 
14  Manöverlåda/kabelstam   812-3870 
 Säkring, huvud 2,5 Amp   812-0380 
 Manöverlåda, lampa   812-0760 
 Manöverlåda, lampskydd rött  812-0750 
15  Termoelement keramisktskydd  812-1322 
16  Termoelement hållare   812-3171 
 Termoelement   812-0210 
17  Uraskningslucka nedre    
18  Knopp    832-3020 
19  Urasknings reglage    
20 Fjäder 
21 Låspinne 
22 Asklåda 
23 Skydd rökgasfläkt 
24 Övre dörr vänster 
25 Nedre dörr vänster 
26 Servicelucka fram 
27 Värmeväxlare nedre del 
28 Dörr lås    812-3530 
29 Nedre dörr höger 
30 Övre dörr höger 
31 Inre värmesköld höger 
32 Skydd höger 
33 Bakre skydd övre 
34 Bakre skydd nedre 
35 Övre lucka 
36 Skruvmotor skydd 
37 Justerbar matningslucka 
38 Skydd kontrollåda 

Skyddsplåt rostfri, mitten   812-3440 
Skyddsplåt rostfri, vänster   812-3540 
Skyddsplåt rostfri, höger   812-3550 
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Tillbehör 
 

 
 

Prydnadsved   811-0592 
Toppanslutning, skorsten  811-0580 
Adapter med sotlucka, 90°  811-0610 
Adapter med sotlucka, rak  811-0620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 30 

 
 




	1200-3.pdf
	Specifikation
	Volt   230 V AC




