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Teknisk datablad

Modell 7-8-AP Tre Enheter

CO-utslipp ved 13 % 02: 0,09 %
NOx ved 13 % 02 148 mg/Nm3

Virkningsgrad 83% %
Energieffektivitetindeks A+
Energieffektivitetsklasse 111,4

Nominell ytelse 4,7 kW
Skorsteinstemperatur DS/EN 13240 260 C°

Anbefalt undertrykk i røykstuss 16 Pa
Undertrykk i røykrør DS/EN 13240 12 Pa

Forbrenningsluftbehov 13 m3/t
Brenselforbruk 1,52 kg/t

Påfyllingsmengde 1,26 kg
Påfyllingsfrekvens nominell ytelse 45 Min.

Vekt 77 Kg
Røykstuss innvendig Ø 145 mm
Røykstuss utvendig Ø 149 mm
Maks. kubbediameter 8 cm
Maks. kubbelengde 20 cm

Røykgass 3,7 g/s
Godkjenningstype DS/EN 13240  - NS 3058  - AEA
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Ta hensyn til lokale bestemmelser når dette materialet skal kastes.

Montering

Sørg for at ovnen står på et jevnt og stabilt underlag før du monterer den. Det skal kunne bære 
ovnen og eventuelt skorsteinen og annet utstyr.

Det må monteres brannsikkert gulv rundt ovnen for å beskytte mot skader fra eventuelle glør. 
Nasjonale og lokale forskrifter må overholdes til enhver tid.

Hvis det er nødvendig å koble til med knerør, anbefaler vi å bruke buet knerør i stedet for et 
knerør med skarp knekk, da skorsteinstrekket da blir minst mulig redusert. Les mer under 
avsnittene om generelle regler og skorsteiner.
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Røgstuds top/bag 

1. Ved montering i top, fjernes afdækningsstykket og studs monteres med 2 stk. bolte. (Billede 
1/4) 

2. Ved montering bag på ovnen, fjernes kappe ved at klippe "trådene" over med en 
bidetang. (Billede 2) 

3. Derefter gøres det samme ved inderste kappe. (Billede 3). 
4. Afslutningsvis kan røgstudsen monteres i bagafgangen (Billede 4) (Selve den på spændte 

afdæknings plade, flyttes derefter til topafgang, for montering). (Billede 5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Billede 1                                                                        Billede 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billede 3                                      Billede 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Billede 5 
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Nå kan du fjerne chamottesteinene som ligger på hver side av bunnristen. Ta deretter de to 
metallstykkene som holder på sideplatene. Ta til slutt ut sideplatene og bakplatene. Pass på at 
platene ikke blir skadet.
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Overfylling med brensel

Ovnen er godkjent som intermitterende. Dette betyr at ovnen fylles på med
forbruksmengden (se egne opplysninger om dette), som så brennes ned til et glødelag før 
ovnen fylles med nytt brensel. Pass på at du ikke overbelaster ovnen. Det fører til stor 
slitasje på ovnen og kan i alvorlige tilfeller ødelegge den. Det anbefales å fylle på hvert 45. 
min.

Brensel

Alle typer ved kan benyttes. Det er imidlertid stor forskjell på tetthet og gnistdannelse, 
tørke-og brenntid.

Vær spesielt nøye med aldri å fyre med følgende materialer:

- Husholdningsavfall, plastposer o.l.
- Malt eller impregnert trervike (som er meget giftig)
- Spon og laminerte plater.
- Drivved (sjøvann)
- Dette kan skade produktet og er forurensende

NB! Bruk aldri væsker som bensin, parafin rødsprit el. til opptenning. Du kan skalde både 
deg selv og produktet.

Det anbefales å kjøpe en fuktmåler for å måle fuktigheten og kontrollere at treet har et 
fuktinnhold på under 18 %. 

Miljøvennlig bruk
Det er viktig for oss å ta hensyn til miljøet på en god måte. Det er til beste for all, og 
bonusen er at brenselet utnyttes på en bedre måte.
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Forbrenningen tilføres luft ved hjelp av to ventiler som styres med to håndtak. Den 
venstre er for primærluft og brukes til opptenning i kald ovn og fyring med kompakt 
tre. Luftilførselen er størst når håndtaket står lengst til venstre. Lukk forsiktig 
primærhåndtaket ved å skyve det mot høyre når flammen er passe. 

Når ovnen er klar, styres luften hovedsakelig med sekundærluft fra det høyre 
handtaket. Når flammen er klar, kan effekten til ovnen reduseres ved å skyve det 
høyre håndtaket (sekundærluft) mot venstre. Det er viktig at flammen i ovnen er klar 
når luften/effekten reduseres i retning av den nederste del av effektområdet. Hvis 
flammen er mørk og det dannes sot, kan det være skadelig for miljø og omgivelser. 

Ved langsom forbrenning er det viktig at det kommer oksygen til forbrenningen og 
man må ikke lukke helt for den sekundære lufttilførselen så lenge der er flammer. 
Hvis man ønsker lengre brenntider, kan man skru ned når flammen er borte. 

Sørg også for at trestykkene er maksimum 20-25 cm lange og har en maksimum 
diameter på 8 cm. Fuktprosenten skal være under 18%.

Drift under forskjellige værforhold

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer 
under forskjellig vinbelastning, og det kan derfor være nødvendig å justere 
lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god ide å få 
montert et spjeld i røykrøret for på den måten kunne regulere skorsteinstrekken under 
skiftende vindbelastning. Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken 
og det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften 
for å oppnå en god forbrenning. 
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Lukket primærlufthåndtak (lengst til høyre), Åpent primærlufthåndtak (lengst til 
venstre)

Lukket sekundærlufthåndtak (lengst til venstre), Åpent sekundærlufthåndtak (lengst til 
høyre)

                                        Primærlufthåndtak
                                                                     Sekundærlufthåndtak

.
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Askeskuff
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Det anbefales å legge på minst to trestykker ved hver påfylling.
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Mål
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Sikkerhetsavstand

Nasjonale og lokale bestemmelser skal overholdes med hensyn til sikkerhetsavstand for vedovn.

Oppstillingseksempler
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Afstand til brennbart materiale, vist med isolert røykrør

Ild 7 - uten sideglass

Ild 8 - med sideglass
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Brannmur, isolert røykrør
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Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted
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