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ALFA – 20 

 
 

INSTRUKTIONER FÖR 
INSTALLATION OCH 
ANVÄNDNING        

 
        
 
VARNING 
 
Vi har investerat mycket kraft och utvecklingsarbete på denna produkt för 
bostadsuppvärmning, och tackar dig för att du köpt den! Vi hoppas att du 
kommer att bli fullständigt nöjd med vår produkt. 
Vänligen läs noga dessa instruktioner innan du börjar installera och 
använda denna produkt, och följ noga nedanstående instruktioner. 
Med denna varning vill vi peka på vanliga misstag och missförstånd. 
 

1. Spisar, kaminer och eldstäder för uppvärmning kan inte användas 
utan vatten.  

2. Säkerhetsventiler måste ingå i instalationen och får monteras max 
1 m från pannan. Ingen ventil får installeras mellan 
säkerhetsventilen och pannan. 

3. Utan en bra skorsten kan man inte hålla värmen vintertid. 
Skorstenen måste vara isolerad, och minst 6 m hög, för att ge 
tillräckligt drag. 

4. Värmekällor med en större värmeavgång än vad som specifieras i 
denna instruktion, får inte anslutas till installationen. 

5. Ved eller brunkolsbriketter skall användas som bränsle. 
Högkvalitativt bränsle skall användas, eftersom vatten från 
kokaren kyler eldstaden. Vedens kvalitet beror på träslaget, var 
den har vuxit och förvarats, hur torr eller gammal den är osv. 
Fuktig ved ger upp till 50 % lägre värmeavgång jämfört med torr 
ved. Torr bokved rekommenderas, kapad till ca 33 cm längder. 
Här följer en ungefärlig indelning av vedbränsle tillsammans med 
skattning av dess lämplighet:  

 
– Bok, avenbok, ask (bästa veden, rekommenderas)  
– Ek, björk, alm (något sämre kvalitet) 
– Tall, björk, gran, poppel, lärk, akacia (dålig kvalitet, rekommenderas 

inte).  
– Brunkålskvaliteten beror på typ av kol, gruva, fuktighet etc 
 
.    
 
ALLMÄNNA RÅD 
Allmänna, lokala byggnads- och brandskyddsföreskrifter måste iakttas, 
såväl som andra lokala, nationella och europeiska direktiv och föreskrifter. 
Viktigt före användning: 
 
– För att försäkra dig om att din kamin fungerar korrekt, är det viktigt att 

läsa denna manual och att noga följa instruktionerna i den. Använd 
endast rekommenderade typer av bränsle. Observera den viktigaste 
regeln, den angående rekommenderade bränslen.  

– Trycket i anläggningen skall vara omkring 1 bar, vid normal 
användning. 

– Tillräcklig tillförsel av frisk luft skall tillses i rummet där eldstaden är 
placerad. Om luften pressas genom stängda dörrar eller fönster, eller 
om andra apparater också är placerade i rummet, som luftavfuktare, 
torktumlare, fläktar eller liknande, måste man försäkra sig om att en 
tillräcklig mängd luft för förbränning kommer utifrån. Det 
rekommenderas att diskutera detta med sotare innan eldstaden 
installeras.   
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– Lättantändliga material får inte placeras i asktråget. Asktråget får inte 
fyllas högre än till sidoväggarnas höjd. 

– Dörrarna till eldstaden och asktråget skall alltid vara stängda (utom vid 
tändning och påfyllning av bränsle, och vid bortforsling av aska.) Detta 
för att undvika värmeförlust. 

– Ingen ändring får utföras på kaminen, förutom med originaldelar 
tillverkade och testade av vårt företag och installerade av vår service- 
avdelning. I händelse av skorstensbrand, skall spisluckorna hållas 
stängda och luftintaget ställas på noll. Försök aldrig släcka en 
brinnande skorsten genom att använda vatten. För snabb avkylning 
kan leda till att skorstenen spräcks. Ring brandkåren om så behövs. 

– Om något problem uppkommer, skall alla luftintagsvred stängas och 
kaminen skall inte fyllas med bränsle förrän problemet undanröjts.  
Dessutom skall värmeavgången genom uppvärmningssystemet ökas 
till maximum (t ex genom att öppna elementens ventiler).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0. TEKNISK SPECIFIKATION 
VÄRME-EFFEKT MED GALLRET I DEN LÄGRE 
POSITIONEN 

 

Egentlig värmeeffekt (trä/brunkolsbriketter) 22.9 kw/22,8 kw 
Effekt från värmeelement (trä/brunkolsbriketter) 8.7 kw/8 kw 
Värmeavgång till vatten  (trä/brunkolsbriketter) 14. kw/14. kw 
VÄRME-EFFEKT MED GALLRET I DEN HÖGRE 
POSITIONEN 

 

Egentlig värmeeffekt (ved/kol) 19. kw/20 kw 
Effekt från värmeelement (ved/kol) 6 kw/8 kw 
Värmeavgång till vatten (ved/kol) 10 kw/12 kw 
ERFORDERLIGT SKORSTENSDRAG 16 Pa 
Flödeshastighet, utgående gas (trä/brunkolsbriketter) 20.g/s /19.1g/s 
Temperatur, utgående gas (trä/brunkolsbriketter) 270°C 
CO2 innehåll (trä/brunkolsbriketter) 9.56% /99.78% 
DIAMETER rökrör 145 mm 
HÖJD FRÅN GOLVET c/c 690 mm 
KAMINENS MÅTT  
Bredd 900 mm 
Höjd 850 mm 
Djup 440 mm 
ELDSTADENS MÅTT  
Bredd 265 mm 
Höjd (min/max) 264/452 mm 
Djup 414 mm 
Lucköppning för bränslepåfyllning (bredd/höjd) 175/200 mm 
ANSLUTNINGAR FÖR in o utgående vatten R1“ RS 
ANSLUTNINGAR FÖR VÄRME- OCH 
SÄKERHETSVENTILER 

R ½“ R 

ANSLUTNINGAR FÖR KYLVATTEN R ½“ R  
VATTENKOKARENS VOLYM 14 lit. 
Max. TRYCK VID DRIFT 1.9 bar 
Max. TEMPERATUR VID DRIFT 90°C 
VIKT (Brutto/Netto) 200/170 kg 
 
 
Tack för att du har köpt vår spis eller vårt uppvärmningssystem. Känn dig 
säker på att du har valt en kvalitets- och ekonomiprodukt, vari stor 
erfarenhet och en lång tid av utvecklingsarbete investerats. 
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Vi hoppas att vi har tillmötesgått dina förväntningar avseende utförande 
och upvärmningsvolym. 
Innan ni ansluter spisen, vänligen läs denna manual noga och observera 
de häri givna instruktionerna. 
 
1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 

 
Värmespis för fast bränsle är avsedd för följande användning: 

- Matlagning 
- Bakning 
- Uppvärmning av bostäder och arbetsplatser 
- För uppvärmning av varmvatten för hygien och 

renhållning. 
 
2. ÖVERSIKT OCH MONTERING AV KÖKSPANNA (Figur 1)  
 
1  Spisskydd                 14  Bränslebehållare 
2  Kokplatta        15  Sotlucka ugn 
3  kokhäll                         16  Tryckmätare 
4  Reglage för över/undervärme  17  Termometer utg vatten 
5  Ugnslucka    18  Skydd för kokplatta  
6  Ugnstermometer 19 Primärluft 
7  Eldstadslucka                                    
8  Sekundär luft                           20  Rökgasutgång 
9  Asktrågslucka            21 Lucka till sotning 
10 Termostatvred primärluft         22 Handtag 
11 Roster skak                                   23 anlägg för roster, sommarläge  
12 Asktråg    24  Ytterliggare skyddsplåt 
13 Tändlucka    5  Spak för ask-omröraren 
 
 
 
 
3. PÅLITLIGHET OCH SÄKERHET VID DRIFT  
 
Tack vare sin utformning garanterar denna spis för uppvärmning maximal 
säkerhet under drift. Detta är säkerställt genom följande: 

– Kontroll av förbränningen (termostat), (Figur 1, del 10), placerad på 
dörren till asktråget. Den sörjer för automatisk reglering av 
lufttillströmningen till eldhärden, så fort den förinställda temperaturen 
på vattnet i kokaren har uppnåtts. 

– Säkerhetsventil (Figur 7 and 8, del 5), som är OBLIGATORISK på 
anslutningen R ½“ (Figur 4, del 3 och 4) 

 
OBS: Säkerhetsventil och värmeventil levereras inte med 
uppvärmningskaminen. Termostat är monterad på luckan till 
asktråget. 
 
4. SPISENS PLACERING 
 
– Spisen kan placeras i köket, eller i något annat lämpligt rum. 
– Icke-antändligt golvskydd (platta) erfordras under spisen.  
– Om ytan under och bakom spisen är eldfarlig (trä, plast), skall 

tänskyddande material  placeras under spisen som skjuter ut minst 10 
cm på sidorna och 50 cm framför pannan.. 

– Föremål, så som möbler och annat som är placerade nära spisen skall 
inte vara av brännbart material. Brännbara föremål måste ha ett 
minimi-avstånd till spisen på 50 cm på sidorna och 30 cm baktill.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1 
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– Om något skåp finns placerat ovaför spisen, måste avståndet mellan 

spisplattan och skåpen vara minst 70 cm. 
– rstiger 80°C. 
– Spisen måste placeras vågrätt. 
 

5. ANSLUTNING TILL SKORSTENEN 
Den uppackade spisen skall undersökas, så att den är komplett och alla 
delar och all utrustning skall kontrolleras. Särskild uppmärksamhet skall 
ägnas åt följande: 
– Kanaler i eldstadens dörr, asktråg, cleaning cover och plate frame   

har omslutande packningar, som sluter åt tätt och inte medger något 
luftgenomsläpp. 

– Färbränningskontroll (termostat): Regulationsklaffen (Figur 1, del 19) 
måste öppnas och stängas korrekt vid användning av kontrollvredet. 
(Figur  1, del  10). 

– Eldsluckan (Figur  1, del 13) måste vara korrekt placerad i sin fattning, 
och kunna öppnas lätt. 

Anslutningskragen för rökgas till skorstenen, som levereras tillsammans 
med spisen, ligger i bränslebehållaren. Skruva fast kragen för utgångsrök 
på stödet i spisplattan eller på sidoöppningen. Först skall locket tas bort, 
och skruvarna som använts för att fixera locket vid kragen för utgångsrök. 
OBS:  
Om din skorsten är problematisk, rekommenderar vi anslutning till 
skorstenen från toppen (från spisplattan), i stället för vid sidan. 
Spisen kommer att uppnå sin optimala effekt vid ett skortstensdrag på 16 
Pa. För att erhålla erforderligt drag, rekommenderas följande skorstens-
dimensioner: 
 
   
       
    
        
 

– För en sprickfri användning av skorstenen är det nödvändigt att 
skorstenen är tillräckligt dimensionerad och att följande villkor 
uppfylls: 

– Anslutningen till skorstenen skall vara vertikalt placerad.  
Vid uppställning av spisen skall VVS-branschens bestämmelser 
beaktas och tex brandskyddsförordningen. 
Rökkanalen skall klara en temperatur av 350C 
Rådfråga behörig skorstensfejarmästare före anslutning av pannan.  
– Horisontella delar av rökgången  som är längre än 0.5 m, måste 

ha en stigning på 10 %, med hänsyn till skorstenen. 
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– Rökutgångens fläns, anslutningsdel och skorstenen, får inte bli 
trängre. 

– Alla fogar, och skorstenen måste vara täta. Anslutande delar får 
inte vara belagda med sot eller smuts. 

– Skorstenen skall vara värmeisolerad. Den får inte utsättas för kyla. 
Detta gäller särskilt skorstenar av metall, och skorstenar som är 
placerade utanpå byggnadens väggar. 

–  
 
 
 
 
 

Figur 2 
Kontroll av skorstenens drag görs med användande av ett stearinljus. 

 
 
 

 
     Lätt drag             Bra drag                       Mycket starkt drag 
     
 
En bra skorsten måste uppfylla följande villkor: 
– Den måste sticka ut 0.5 m ovanför taknocken.  
– Den måste vara högre än närliggande byggnader, träd eller andra 

hinder. 
– Den måste vara inbyggd i en inre eller yttre vägg, som skall vara 

korrekt värmeisolerad.  
– Ansutande delar måste vara tätt sammanfogade med skorstenen. 
– Skorstenen skall hållas ren, fri från fågelbon, smuts och sot. 

– Anslutningsdelar får inte vara infogade för långt in I skorstenen. 
– Alla andra luckor eller öpningar för rengöring måste vara ordentligt 

stängda (förseglade) för att förhindra att onödig luft tränger in. 
När skorstenspiporna –rökgångarna?, installeras, måste ett minsta 
avstånd på 50 cm till brännbart material upprätthållas. Innan spisen 
ansluts till skorstenen skall lokal sotare konsulteras.    
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   Figur 3 
 
 
 

6. ANSLUTNING OCH INSTALLATION AV SPIS I VATTENBURET 
VÄRMESYSTEM. 
Placering och installation av spisen skall utföras av expert, i enlighet med 
lämplig konstruktion. 
Spisen är avsedd för  centralvärme. Den måste installeras I ett öppet 
värmesystem, med hänsyn tagna till nationella och regionala nomer och 
förordningar. Installationsanvisningar för öppna värmesystem visas i 
Figurerna 7 och 8. Bakre sidan av vattenkokaren med anslutningar visas i 
Figur 4. 

 
Figur 4 

Del  1: Anslutning utv R1“ utg vatten 
Del  2: Anslutning utv R1“ retur  
Del  3 och 4: Anslutningar (2 st) utv R ½“ 
Del  5: Anslutningutv R ½“    
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OBS FÖR ER SÄKERHET MÅSTE KUNNIG  PERSON 
ANSLUTA SPISEN. 
 
Till- och frånloppskanalernas utgångar på vattenkokaren har diametern 1“ 
och får inte minskas, eller bli trängre, före den första förgreningen. Stålrör 
med en diameter på 1“, eller kopparrör med ytterdiameter Ø 28 mm (eller 
större) skall användas. Under installationen, skall hänsyn tas till rörens 
lutning, som skall vara 0.5% (5 mm per meters längd), såväl som till 
pannan, uppvärmningsrör, radiatorer). På tilloppskanalen kan mätare för 
varmluftstryck installeras, även om termometer och lufttrycksmätare redan 
monterats på spisen. På frånloppskanalen är ”by pass” med pump, 
expansionskärl och vattenkran monterat. Notera pumpens 
rotationsriktning. 
 
Observera: “By-pass“ är endast nödvändig för den cirkulation som 
beror på tyngdkraften. 
  
6.1 SÄKERHETSVENTIL (Figur 7 och 8, del 5 och Figur 4, del  6) 
 
På kokarens baksida, under kokarens ram, är anslutning R på ½“ 
fastsvetsad. (Figur 4 del  6) På denna är säkerhetsventil monterad. 
Trycket vid drift är 2.5 till 3.0 bar. Säkerhetsventilen kan monteras direkt til 
ansllutningarna eller på max 1 m avstån från anslutningarna, förutsatt att 
ingen stoppventil är placerad mellan dem. 
Installation av säkerhetsventil säkrar både övriga system och kokarens 
säkerhet  (i händelse av missöde).  
OBS: 
Om säkerhetsventil inte är monterad i enlighet med ovannämnda 
instruktioner gäller inte garantin för produkten. 
 
6.2 TERMOMETER OCH LUFTTRYCKSMÄTARE (Figur1 del 6 och 17; 

Figur 5) 
 
På spisen, på det extra skyddet (Figur 1, del 24), mellan luckorna till 
bränslepåfyllningen och asktråget, är termometer och lufttrycksmätare 
monterad. (Figur 1 del 16 och 17 och Figur 5), så de skall inte monteras 

separat på anläggningen.Termometer (del 17) visar vattenkokarens 
vattentemperatur (driftstemperatur) i °C. 
Lufttrycksmätare (del 16) visar vattentrycket i vattenkokaren eller i 
värmesystemet, i bar. 
 
 
 

 
 
  Figur 5    Figur 6 
 
 

7. PRAKTISKA RÅD VID HANDHAVANDET AV 
UPPVÄRMNINGSSYSTEMET MED HETVATTEN 

 
– Alla anslutningar måste vara tättslutande. 
– Före användning skall installationen kontrolleras med ett vattentryck 

på 2.4 bar 
– Vattnet skall tappas av från systemet minst en gång, för att avlägsna 

smuts. 
– I den anläggning där endast ALFA TERM 20 spis är ansluten, är en 18 

liters expansionstank (inte mindre än 12 liters) monterad på 
frånloppskanalen, nära vattenkokaren. Mellan expansionstanken och 
vattenkokaren får ingen stoppventil placeras. 
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ÖVERSIKT ANSLUTNINGAR OCH INSTALLATION BOSTADS-
PPVÄRMNING MED ALFA TERM 20 SPIS MED ÖPPET SYSTEM  

 
Figur 8 

 
1  Hetvattenskokare  9  Cirkulationspump 
2  utg rökrör                10  Rör för returvatten 
3  Transportrör               11 Till- och frånmatningskran 
4  Öppen expansionstank 12  Anslutning för säkerhetsventil 
5  Säkerhetsventil   13  Anslutning för överhettningsventil 
6  Radiatorventil  14  By-pass rör 
7  Radiator               15  Hetvattensavlopp 
8  Avluftningsventil  16  Lufttrycksmätare 

– Installation av R1“ cirkulationspump med flera driftshastigheter, med 
flöden som korresponderar med värmesystemets behov 
rekommenderas.  Omedelbart före och efter pumpen skall 
säkerhetsventiler monteras, för att vid behov möjliggöra bortmontering 
av pumpen utan att vattnet tappas av. 

– Vattenkranen skall monteras på returröret, vid systemets lägsta punkt. 
– Före uppstart skall systemet fyllas med vatten enligt följande: 

a) För ett öppet system, skall vatten fyllas på tills det rinner ut genom 
överfyllnadsröret som sitter på expansionstanken. 

Systemet skall fyllas sakta, så att luft kan tränga ut genom 
avluftsventilerna, Dessa öppnas inte automatiskt, utan måste öppnas 
manuellt och hållas öpna tills vatten börjar rinna ut genom dem. Till sist 
skall ventilerna stängas. 
– På sommaren skall vattnet inte tappas av från systemet, därför att det 

skyddar systemet från att rosta. 
– Om vattenkokaren inte används under en längre period under vintern, 

och systemet är fyllt med antifrostmedel, är det bäst att tappa av 
vattnet. Därvid öppnas radiatorventiler såväl som avluftningsventiler, 
säkerhetsventiler, tappkranar och andra delar av systemet. 

– Om vattnet fryser i kokaren eller om kokaren innehåller för liten 
vattenmängd får elden inte tändas!  

 
8. IGÅNGSÄTTNING OCH ELDNING 
 
Innan elden tänds, fyll hela systemet med vatten och ventilera det för att 
avlägsna luft, när spisen är korrekt ansluten till skorstenen enligt tidigare 
beskrivning. 
 
OBS: 
Spisen får inte användas utan vatten. Den måste anslutas till lämpligt 
dimensionerat vattensystem. 
 
När systemet är kallt, är vredet på asktrågets dörr som regulerar effekten 
(förbränningskontroll, termometer) öppen. Figur 1, del 10, del 19). 
Vingmuttern för vämevredets öppnande (Figur  1, del 4 och Figur 16) är 
vrden framåt för att eldningen ska kunna göras utan problem. När elden 
har flammat upp skall kontrollvredet sättas i lämplig position med hänsyn 
till skorstensdraget och önskad effekt, sedan vingmuttern dragits åt. När 
vingmuttern är stängd är full förbränningseffekt möjligggjord, och 
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därigenom effektivare värmeutvinning, matlagning och bakning. Härvid, för 
kontroll av förbränningen, måste luckorna till bränslepåfyllningen och 
asktråget vara stängda. (Figur  1,del 7 och del 9). Tändlucka (se fig 1 del 
4) hålls öppen endast då elden tänds, och tills den tagit sig ordentligt (10 
till 15 minuter). 
Luckan för bränslepåfyllning och asktrågets dörr kan öppnas med handen 
eller med en tång, som visas i Figur 6. 
Om gallret är i det nedre läget, iläggs och antänds bränsle genom den 
öppna dörren till asktråget, och luckan (Figur 9 och figur 10) luckan (Figur 
1, del 13) öppnas genom att lyfta och dra. Om gallret är i det övre läget, 
placeras papper och splintad tändved på gallret och tänds genom luckan 
för bränslepåfyllning (Figur 11). Först då elden flammat upp, kan större 
vedklabbar och briketter läggas in. 

 
 Figur 9                  Figur 10      Figur 11 
 
Eldstaden kan också fyllas på från ovansidan (Figur  12). Skyddet till 
kokplattan lyfts med användning av nyckeln och bränsle fylls på. Organiskt 
avfall får  inte läggas i spisen (som plastpåsar, ben etc.) så att 
uppkomsten av bitumengas i rören, vilket kan leda till brand, förhindras. 
Efter varje bränslepåfyllning rekommenderas att spisen går på full effekt i 
åtminstone en halvtimme, för att säkerställa att vattnet i bränslet drivs ut. 
Fukten i bränslet kan annars orsaka kondens i spisen. 
För att uppnå den angivna värmeeffekten då gallret är i det nedre läget, 
måste ca 7.8 kg vedbränsle brännas under en timme. Detta motsvarar ca 

6 vedklabbar, 33 cm långa och med en omkrets på 33 till 38 cm. 
Brunkolsbriketter, vägande 16.6 kg, skall brännas inom 3 timmar, det är 30 
hela stycken. För att uppnå den angivna värmeeffekten skall kontrollen stå 
på 9. 

 
         Figur 12            Figur 13 
 
NOTERA: 
Under förbränningen kan alla spisens delar vara heta. Brännskador kan 
förekomma! Även handtag och vred blir heta, använd därför de tänger som 
levereras med spisen. Använd inte större kvantiteter bränsle än 6.5 kg/h 
av vedbränsle eller 5.5 kg/h av brunkolsbriketter, annars riskeras 
överhettning av spisen. Endast naturlig ved och brunkolsbriketter får 
användas, i enlighet med bestämmelser om skadliga gaser. 
Veden som används måste vara torr, (resterande fuktighet < 20 %). 
Denna fuktighets/torrhetsgrad brukar uppnås efter 2 års lagring av veden i 
väl ventilerat utrymm. 
Fuktig/våt ved har lägre energiinnehåll och orsakar stora sotavlagringar i 
rör och i skorstenen, samt avger större mängd skadliga rökgaser. 
Ved med en utbeläggning (lackerat, laminerat, fernissat eller impregnerat 
trä), plywood, alla sorters sopor (packmaterial), plast, tidningar, gummi, 
läder eller tyg får inte brännas. Förbränning av sådana material orsakar 
stor skada på miljön och är förbjuden enligt lag.  Därtill kan spis och 
skorsten ta skada av förbränning av sådana material. Om skorstensdraget 
har minskat på grund av förbränning av sådana material får spisen av 
säkerhetskäl inte användas. 
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9. ANVÄNDNING AV GALLRET I OVRE RESP. NEDRE LÄGET 
 
För matlagning, bakning och uppvärmning används övre läget för rostret 
för att eldsflammorna skall komma I direkt kontakt med plattan. 
Spisen levereras med gallret i det nedre läget. För att placera gallret I övre 
läget, gör så här: 
– Avlägsna plåten från spisen och öppna dörrarna till bränsle-

påfyllningen och asktråget. 
– Putt gallret helt och hållet bakåt, med användning av tängerna för att 

skaka asktråget. Lyft sedan gallret uppåt genom asktrågets dörr och 
dra ut det från sin plats. Efter det, lyft och dra ut gallrets hållare/ställ. 

– Placering av gallret I övre position genomförs med motsatt manöver, 
Gallrets ställ är placerat på stöd (4 st), vilka är svetsade på fram och 
baksidan av eldstaden. (Figur 1,del 23). Gallret leds in I gallerstället 
vid ett hörn (VIKTIGT), så att baksidan av gallret kommer på plats 
först, och efter det placeras även främre delen. Gallret skall flyttas 
framåt och båkåt tills det passar perfekt i stället. Plåten skall sättas 
tillbaka i sin ram. 

– Gallret skall sätts i det nedre läget (Figur  9 and Figur 10) på samma 
sätt som i det övre, varvid den övre delen av gallret är något höjd på 
slutet. Genom rektangulära öppningar för armen hållare, sätts gallrets 
omskakningsarm på plats. (Figur 1, del 25). Gallret sänks sakta ner så 
att gallrets tänder låses fast i omskakningsarmens öppning.  

 
Obs: 
Skakning av roster med hjälp av armen, kan endast göras då roster är i 
det nedre läget. Man kan också skaka plåten med handen eller med 
nyckel, som visas i Figur 13. I övre läget skakas inte gallret, eftersom 
askan då tas bort med en askspade eller annat redskap. 
 
– Nedre läget för gallret ger bättre uppvärmning av vattnet och kan 

därför värma upp flera element och större ytor, medan matlagning inte 
är möjlig. 

– Övre lägret ger lägre värmeeffekt för vattnet, men möjliggör 
matlagning. 

– Båda lägena för gallret tillåter bakning. 

 
10. AUTOMATISK REGLERING 
 
Spisens värmeavgång, eller effekt, justeras med termostat (förbrännings-
kontrollen). Termostaten är placerad på asktrågets dörr och effekten 
justeras automatiskt när man vrider termostatvredet, beroende på  
inställningen av termostaten (Figur 1. del 10 and del 19) och 
vattentemperaturen. 
Termostatvredethar flera lägen markerade, se tabell: 
 
Tabell 1 
Vredets inställning  0 3 4 5 7 9 
Vattentemperatur i 
spisen 

Vredet stängt 30 40 50 70 90 

 
  

17. SEKUNDÄR LUFTKONTTROLL  
 
Den sekundära  luftkontrollen (Figur 1, del 8 and Figur  14) är placerad på 
luckan till bränslepåfyllningen. Den kontrollerar efter-tändning och efter-
förbränning av obrända rökgaser. Den öppnas och stängs manuellt, med 
hjälp av knoppen. 
  

16 KOKNING, BAKNING OCH STEKNING 
Under den kalla årstiden används spisen främst för uppvärmning. För det 
ändamålet är roster placerat i det nedre läget. För snabbare matlagning 
skall torr ved användas.  
Reglage för under-/övervärme måste stängas (”knopp” inskjuten) och 
primärluftspjäll öppnas öppnas. Efter avslutad bakning, kokning och 
stekning, skall primärluftsspjäll ställas i önskad position. Vid bakning skall 
temperaturen på vattnet i systemet höjas till minimum 60°C. Om det 
behövs kan enskilda element stängas under bakning. 
 
13. BRÄNSLE 
 
Bränsle kan förvaras i bränslebehållaren (Figur 15). Bränslebehållaren har 
löpskenor. Om bränslet ska tas ut ur kaminen, måste lådan lyftas för att 
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dras ut ur skenorna. Använd endast det bslag av bränsle som specifieras i 
tabell 2, för att uppnå maximal effekt från vattenkokaren vid ett 
skorstensdrag på 0.20 mbar (20 Pa). Bränn inte koldamm, träspån eller 
annat avfall som avger stora rökmängder vid förbränning.  
 

 
        Figur 14   Figur 15     Figur 16 
 
Tabell 2 

Bränsle Värmeutvinning (Kj/kg) 
Brunkolsbriketter 15000 – 19000 

Torr bokved 15300 
 
OBS: 
För att uppnå en hög förbränningseffektivitet vid vedeldning 
rekommenderas torr bokved, kapad i 33 cm längder. 
 
 
 
14. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
 
Före varje ny laddning av bränsle måste kamingallret göras ren med en 
skrapa,   Alla ytor på kaminen som kommer i kontakt med rökgaser skall 
regelbundet underhållas och rengöras med en raka och borste. Rena 
uppvärmningsytor garanterar ekonomisk drift av spisen. Rengöring av 
spisen rekommenderas en gång per månad eller oftareom det behövs. 

Emaljerade ytor på slisen och spisramen ska inte göras ren med 
stålborste,för att inte skada emaljen och den skyddande beläggningen. 
Dessa ytor skall göras ren med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel. 
Ugnen görs ren då den är varm, efter varje användning. Efter rengöring 
lämna ugnsluckan öppen i flera minuter, för att undvika obehaglig lukt då 
ugnen används nästa gång.  
Spisplåten skall då och då göras ren med fint sandpapper, och om den 
inte används under en längre period, smörjas in med  syrafri olja. 
Eventuella matrester som  fastnat skall skrapas bort med kniv eller annat 
verktyg. Ugnsplåten skall behandlas med grafit, aska eller olja. 
Det är förbjudet att kyla spisen med fläkt och att blöta eldhärden med 
vatten.  
NOTERA: 
Spis, anslutningdelar, och skorsten skall rengöras regelbundet. Hela 
eldstaden och värmeanordningen måste regelbundet kontrolleras av 
fackman. 
  
15. SKYDD AV SPISEN 
 
Vid avslutning av uppvärmningsperioden, skall spisen göras ren från aska 
och sot. Vattnet skall tappas av endast om någon reparation skall utföras. 
Om systemet inte används under den kalla årstsiden, och spisen står i ett 
oisolerat utrymme, måste något frostskyddsmedel tillsättas i vattnet eller 
så måste vattnet tappas av för att förhindra att det fryser. 
 
 
 
16. PROBLEM  Tabell 3 
Nr. Problem Tänkbar orsak Åtgärd 

 
1 

Vattentrycket i 
anläggningen 
sjunker sakta 

 
Systemet är otätt 

Kontrollera alla 
svetsade och 
gängade skarvar 
och kopplingar 



 12

 
2 

Elementen är kalla 
upptill och missljud 
hörs 

Luft, och lågt tryck i 
anläggningen 

Ventilera 
anläggningen och 
elementenoch höj 
trycket i 
anläggningen 

 
3 

Elementen värmer 
inte i hela sin längd 

 
Luft i elementen 

Ventilera elementen 
genom avluftnings-
ventilen 

 
4 

Säkerhetsventilen 
läcker vatten och 
trycket är lägre än 3 
(2.5) bar 

 
Säkerhetsventilen är 
trasig 

 
Byt ut 
säkerhetsventilen 

 
5 

Säkerhetsventilen 
läcker inte vatten  
och trycket är högre 
än 3 (2.5) bar 

 
Säkerhetsventilen är 
trasig  
 

 
Byt ut 
säkerhetsventilen 

Det finns luft i 
anläggningen 

Ventilera 

Ventilerna på 
elementen är stängda 

Öppna alla ventiler 
på elementen 

Problem med 
cirkulationspumpen 

Reparera eller byt 
ut 
cirkulationspumpen 

 
 
 
 
 
 

6 

Vattentemperaturen 
höjs plötsligt i 
systemet 

Eltillförseln strejkar Öppna alla 
reduktionsventiler i 
värmesystemet, 
”By-Pass“ ventilen 
först. Minska eller 
avbryt eldningen 
och kontrollera 
vattentemperaturen 
för att förhindra att 
den stiger 
ytterligare, till dess 
att eltillförseln 
fungerar igen. 

 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
Plötslig höjning av 
trycket i 
anläggningen när 
vattentemperaturen 
höjs 

Trycket sjunker i 
expansionskärlet, eller 
kärlet är tomt. Ta bort 
tankens lock eller 
ventiltoppen, och släpp 
ut lite luft. Om 
diafragman är skadad 
läcker vatten från 
ventilen, och om 

Om vatten rinner ut 
ur expansions-
tanken, byt ut 
tanken. Om bara 
luft strömmar ut, ta 
loss tanken och fyll 
den med luft. 
Trycket i tanken 
måste vara 
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tanken endast är 
halvfull är det bara 
luften som släpps ut  

likvärdigt eller större 
i bar, än 
höjdskillnaden i 
meter mellan 
högsta och lägsta 
punkten i 
anläggningen.  
Exempel: Om 
skillnaden mellan 
anläggningens 
högsta och lägsta 
punkt är 5 meter, 
måste trycket vara > 
5 bar. 

Det finns luft i 
systemet. 

Ventilera systemet 

Elanslutningen får inte 
tillräckligt med ström. 
Glappkontakt. 

Kontrollera 
anslutningens 
skruvar, och dra åt 
dem. Kolla 
strömbrytare  eller 
säkringarna, och byt 
ur dem. Kolla 
motorns 
anslutningar och 
montering, och 
reparera dem. 

Fel på kondensatorn. Byt ut 
kondensatorn. 

 
 
 
 
8 

Circulationspumpen 
startar inte, eller 
reläet blinkar  

Motorn kärvar, har 
skurit 

Före varje start av 
värmesystemet, 
kontrollera att 
motorn roterar lätt. 
Kalkavlagringar från 
vattnet kan leda till 
att motorn kärvar. 
Motorns axel skall 
vridas åt höger och 
vänster med en 
skruvmejsel, tills 

  den roterar lätt igen. 
 

  Pumpen har stannat 
på grund av 
kalkavlagringar. 
 

Ta loss och rengör 
pumpen 

 
 

9 

Termometern eller 
lufttrycksmätaren 
visar ingen 
vattentemperatur 
eller lufttryck  

Termometern eller 
lufttrycksmätare trasig 

Byt ut termometer 
eller 
lufttrycksmätare 

Pumpen ur funktion.  Minska pumens 
hastighet. Byt ut 
pumpens bussning 
eller hela pumpen. 

Pumpen arbetar för fort Minska hastigheten 
Luft i systemet Avlufta systemet 

 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Starkt missljud från 
värmesystemet 

Lösa knoppar eller 
skruvar på spisen 

Skruva åt muttrar 
och skruvar 

 
11 

 
Ljud från pumpen 

Trycket för lågt i 
pumpens sugledning 

Öka trycket i 
anläggningen eller 
kontrollera 
expansionstanken 
 
 

 
 
Eltillförseln fungerar 
inte 

Detta är helt i sin 
ordning. När 
anläggningen 
kallnat, kommer 
överhettnings-
ventilen att stängas. 

 
 
 
 
12 

 
 
 
 
Skyddsanordning 
för överhettning 
(värmeventilen) 
påverkas, öppnas, 
p g a att 
temperaturen 
överstiger 95°C. 

Luckan till asktråget är 
öppen. Okontrollerad 
förbränning. 

Stäng luckan till 
asktråget och 
minska vatten-
temperaturen i 
systemet med hjälp 
av vredet på luckan, 
och termostaten. 

  Gallret är i det nedre Placera gallret i 



 14

läget och ett litet antal 
radiatorer/element är 
anslutna. 

övre läget eller 
anslut flera 
ytterigare element. 
Stäng luckan till 
asktråget. 

Bränslet är för fuktigt Byt bränsle  
 
13 

 

 
Vattenkondens i 
kokaren 

För låg 
vattentemperatur i 
värmesystemets 
frånvattensrör. 

Montera T-blandare 
eller koppla från 
flera element från 
systemet. 

För lågt energiinnehåll 
i bränslet 

Byt bränsle 

Överdimensionerat 
uppvärmningssystem 
(för många element 
inkopplade) 

Koppla från några 
element 

 
 
 
14 

 
 
 
För dålig värme 
från elementen? 

För lite bränsle I 
eldhärden 

Öka 
bränslemängden 

För lågt skorstensdrag Bygg en ny 
skortsten eller 
reparera den gamla 

 
 
15 

 
 
Elden brinner 
ojämnt Otäta anslutningar till 

rökgång. Otäta luckor 
på spis eller skorsten. 
Skorstenen läcker in 
luft 
 

Täta alla 
anslutningar för att 
undvika lufttillförsel 

16 Otillräcklig värme 
vid matlagning och 
bakning 

Termostaten är inställd 
på för låg temperatur 

Höj 
vattentemperaturen 
med termostaten     

 
17 

För mycket värme 
vid matlagning och 
bakning 

Termostat är inställd 
på för hög temperatur. 

Sänk 
vattentemperaturen 
med termostaten 
eller minska 
förbränningen 

 
18 

Vid den första 
användningen 
kommer rök från 
spisen eller 
kokaren 

Bränning och 
upphettning av spis 
och skorsten 

Normalt under den 
första 
användningen. 
Röken kommer 
snart att upphöra  

 
 
 
 
19 

 
 
Vid normal 
användning 
kommer rök från 
spisen eller 
kokaren 

 
 
Nedsmutsad skorsten, 
rökgång eller spis 

 
 
Rengör dem. 

Fuktigt bränsle med 
kraftig rökutveckling  

Byt bränsle. Använd 
rekommenderat 
bränsle 

Överfylld eldhärd Mata elden sakta 
och jämnt 

  
 
- “ - 

Dålig skorsten Bygg ny skorsten 
eller reparera den 
gamla 

 
20 

Gallret fastnar när 
det skakas 

Något, en spik, slagg 
eller något annat, har 
fastnat i gallret 

 
Rengör gallret 

17. GARANTI 
Tillverkaren ger garanti under ett år förutsatt att spisen används i enlighet 
med instruktionerna i denna manual. 
I händelse av oriktig användning eller oprofessionell placering och 
installation, eller installation utförd av ickeauktoriserad person, gäller inte 
garantin. 

GARANTIDEKLARATION 
Härmed deklareras: 

• Att produkten kommer att fungera felfritt under garantiperioden. 
Förutsatt att specifierade instruktioner åtföljs. 

� Garantitiden räknas från inköpsdatum, vilket skall styrkas av 
skriftligt garantibevis (intygande inköpsort, datum och försäljarens 
underskrift). Garantitiden är 12 månader. 

� Garantin upphör att gälla om reparation eller underhåll har uförts 
av icke-auktoriserad person, eller om reservdelar av annat märke 
än originaldelar använts. 

Tiden för garanterad drift av spisen under normala omständigheter är 7 år, 
garantitiden inkluderad.  
Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar. 
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