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Med forbehold om alle rettigheter.
Opptrykk, duplisering og distribusjon, også i utdrag, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Camina & Schmid Feuerdesign und 
Technik GmbH & Co. KG.
Innholdet i bruksanvisningen anses å være saklig korrekt på publiseringstidspunktet, men innholdet er gjenstand for 
oppdateringer og endringer for å rette opp eventuelle mangler eller for å følge opp konstruksjonsendringer.

Modellvarianter Lina

  Lina 4545 s
  Lina 4551 s
  Lina 4557 s

    

  Lina GT 4545 s
  Lina GT 4551 s
  Lina GT 4557 s

    

  Lina 5545 s
  Lina 5551 s
  Lina 5557 s

    

  Lina 6745 s
  Lina 6751 s
  Lina 6757 s

    

  Lina 6751 h Kristall+

 

  Lina 4545 h
  Lina 4551 h
  Lina 4557 h
  Lina 4580 h

    

  Lina GT 4545 h
  Lina GT 4551 h
  Lina GT 4557 h

    

  Lina 5545 h
  Lina 5551 h
  Lina 5557 h
  Lina 5580 h

    

  Lina 6745 h
  Lina 6751 h
  Lina 6757 h
  Lina 6780 h

    

  Lina 7345 s
  Lina 7351 s
  Lina 7357 s
  Lina 7363 s
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  Lina 7345 h
  Lina 7351 h
  Lina 7357 h
  Lina 7363 h

    

  Lina GT 7363 h Kristall+

 

  Lina 8751 h Kristall+
  Lina 8757 h Kristall+

 

  Lina 10051 h Kristall+

 

Modellvarianter Lina TV

  Lina TV 4545 s/s
  Lina TV 4551 s/s
  Lina TV 4557 s/s

    

  Lina TV 5545 s/s
  Lina TV 5551 s/s
  Lina TV 5557 s/s

    

  Lina 7351 h Kristall+
  Lina 7363 h Kristall+

    

  Lina 8745 h
  Lina 8751 h
  Lina 8757 h
  Lina 8770 h

    

  Lina 10045 h
  Lina 10051 h
  Lina 10057 h

    

  Lina 12045 h
  Lina 12051 h
  Lina 12057 h

   

  Lina TV 4545 h/s
  Lina TV 4551 h/s
  Lina TV 4557 h/s
  Lina TV 4580 h/s

  

  Lina TV 5545 h/s
  Lina TV 5551 h/s
  Lina TV 5557 h/s
  Lina TV 5580 h/s
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  Lina TV 6745 s/s
  Lina TV 6751 s/s
  Lina TV 6757 s/s

    

  Lina TV 7345 s/s
  Lina TV 7351 s/s
  Lina TV 7357 s/s
  Lina TV 7363 s/s

    

  Lina TV 6751 h/k Kristall+

    

  Lina TV 8751 h/k Kristall+

    

  Lina 10051 TV h/k Kristall+

    

Leveringsomfang
  Serviceboks med bruks- og monteringsanvisning, varmebeskyttende 

hansker, skiftenøkkel (avhengig av modell), peisglassrens, ovnsmaling, 

lange justeringsføtter (avhengig av modell)

  Lina TV 6745 h/s
  Lina TV 6751 h/s
  Lina TV 6757 h/s
  Lina TV 6780 h/s

    

  Lina TV 7345 h/s
  Lina TV 7351 h/s
  Lina TV 7357 h/s
  Lina TV 7363 h/s

    

  Lina TV 8745 h/s
  Lina TV 8751 h/s
  Lina TV 8757 h/s

    

  Lina TV 10045 h/s
  Lina TV 10051 h/s
  Lina TV 10057 h/s

    

  Lina TV 12045 h/s
  Lina TV 12051 h/s
  Lina TV 12057 h/s

    



5

 

Innholdsfortegnelse

1. Sikkerhet 6
1.1 Om denne bruksanvisningen 6
1.2 Advarselshenvisninger 6
1.1.1 Symboler 6
1.1.2 Personskader 7
1.2.1 Materielle skader 7
1.3 Sikkerhetshenvisninger 7
1.4 Viktig informasjon 7
1.5 Målgrupper 7
1.5.1 Operatør 7
1.5.2 Fagperson 7
1.6 Standarder og direktiver 7
1.7 CE-merking og typeskilt 8
1.8 Tiltenkt bruk 9
1.8.1 Peisinnsatser 9
1.8.2 Brensler 9
1.8.3 Forbrenningsluftforsyning 9
1.8.4 Lukket drift 9
1.8.5 Flere ildsteder på samme skorstein 9
1.8.6 Rengjøring, service og feilretting 9
1.9 Om din sikkerhet. 9
1.10 Handlemåte i nødstilfelle 11
1.10.1 I tilfelle brann 11
1.10.2 Ved skorsteinsbrann 11
1.11 Brannvern 11
1.11.1 Gulvet foran peisåpningen 11
1.11.2 Komponenter av brennbare byggematerialer 12
1.11.2.1 Innenfor strålingsområdet 12
1.11.2.2 Utenfor strålingsområdet 12

2. Opplysninger om produktet 13

2.1 Oppbygging Lina / Lina TV svingbar 13
2.2 Oppbygging Lina / Lina TV oppskyvbar 13
2.3 Vekt og mål 14
2.4 Funksjon 14
2.4.1 Brennkammer 14
2.5 Peisinnsats og miljø 14

3. Brensler 14

3.1 Ikke tillatte brensler 14
3.2 Tillatte brensler 15
3.3 Kløyvd ved 15
3.3.1 Anbefalt restfuktighet 15
3.3.2 Treets oppvarmingsegenskaper 15
3.3.3 Treets varmeverdi 16

3.3.4 Riktig tørking og lagring 16
3.3.5 Tørketid 16
3.4 Vedbriketter 16

4. Før drift 16

4.1 Transport 16
4.1.1 Levering 16
4.1.2 Lagring 16
4.2 Installasjon og overtagelse 17
4.3 Idriftsettelse 17
4.3.1 Førstegangs idriftsettelse via fagpersonen 17
4.3.2 Idriftsettelse via operatøren 17

5. Betjening 17

5.1 Informasjon om oppvarming 18
5.2 Betjeningselementer 18
5.2.1 Betjeningselementer peisdør, oppskyvbar 18
5.2.2 Betjeningselementer peisdør, svingbare 18
5.2.3 Peisdør med dørhåndtak 18
5.2.4 Justeringsspak “tilluft” 19
5.3 Fylling 19
5.3.1 Forberedelse før hver opptenning 19
5.3.2 Anbefalt stabling 19
5.3.2.1 Uten etterfylling 19
5.3.2.2 Med etterfylling 19
5.4 Opptenning 19
5.5 Oppvarmingsprosessens faser 20
5.5.1 Utbrenningsfase 1:  

Opptennings- og oppvarmingsfase 20
5.5.2 Utbrenningsfase 2: Ytelsesfasen 21
5.5.3 Utbrenningsfase 3: Glødefasen 21
5.6 Forbrenning på askeristen 21
5.7 Peisinnsatsen blir for varm 21
5.8 Oppvarming i overgangsperioden 21
5.9 Brukspause 21

6. Opplysninger i tilfelle feil 21

7. Vedlikehold av peisinnsatsen 22
7.1 Henvisninger om vedlikehold 22
7.1.1 Rengjøring av peisdørens glasskeramikk 22
7.1.2 Rengjøring av metalloverflater 22
7.1.3 Fjerning av aske 22 

 



6

Sikkerhet

7.1.4 Peisdør oppskyvbar i rengjøringsposisjon 23
7.1.5 Dør på baksiden vippbar til rengjøringsposisjon, 

modell Lina TV Kristall+ 24
7.2 Tips ved feil 25

8. Vedlikeholdstips 26

8.1 Sprekker i brennkammerkledningen 26
8.2 Malingsskader 26

9. Kontroll og service 26

9.1 Sikkerhetsteknisk kontroll 26
9.2 Service 26
9.3 Servicehenvisninger 26
9.3.1 Ved funksjonsfeil, defekter 26
9.3.2 Etter brukspauser 26

10. Demontering og avhending 26

11. Miljøvern  26

12. Tekniske data 27

13. Produktdatablad – (EU) 2015/1186  30

14. Energimerke  32

15. Tekniske data – (EU) 2015/1185  33

16. Generelle garantibetingelser 34

1. Sikkerhet

1.1 Om denne bruksanvisningen

Dette er en oversettelse av den originale bruksanvisningen 
på norsk. Peisinnsatsene er bygget i henhold til teknikkens 
nyeste stand og de anerkjente sikkerhetsforskriftene. 
Denne bruksanvisningen hjelper deg med å håndtere 
peisinnsatsen sikkert og profesjonelt. Overholdelse av 
denne bruksanvisningen bidrar til din sikkerhet og er 
en forutsetning for riktig funksjon og miljøvennlig drift. 
Bruksanvisningen retter seg mot alle personene som skal 
håndtere produktet.

Produktet må kun brukes til tiltenkt bruk når det er i perfekt 
stand med tanke på teknisk sikkerhet. Feil bruk og bruk av 
andre brensler enn de som er spesifisert, vil ugyldiggjøre 
produsentens garanti og garantikrav. 

1.2 Advarselshenvisninger

1.2.1 Symboler

Symbolet “FORSIKTIG” henviser til mulige farer for 
personer.
Symbolet “i” viser til viktig informasjon.

Forbudstegnet indikerer ting du absolutt bør la være 
å gjøre. Unnlatelse av å følge disse henvisningene kan 
føre til at operatørens garantier og erstatningsansvar 
opphører.
Symbolet “Følg instruksjonene” henviser til 
overholdelse av betjeningsforskriftene.
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1.2.2 Personskader

Advarselshenvisninger med symbolet “FORSIKTIG” gir 
informasjon om mulige gjenværende farer for personer, 
som kan oppstå ved håndtering av dette produktet. I tillegg 
identifiserer signalordet typen og alvorlighetsgraden av 
faren.

 FARE
FARE – indikerer en umiddelbart truende fare som vil føre 
til alvorlige personskader eller død.

  ADVARSEL
ADVARSEL – indikerer en mulig farlig situasjon som kan 
føre til alvorlige personskader eller død.

  FORSIKTIG
FORSIKTIG – indikerer en mulig farlig situasjon som kan 
føre til lette personskader.

1.2.3 Materielle skader

Advarselshenvisninger gir informasjon om mulige restrisikoer 
som kan føre til materielle skader på peisinnsatsene eller 
miljøet ved håndtering av peisinnsatsene. 

OBS
Obs – indikerer en mulig farlig situasjon som kan føre til 
alvorlige materielle skader og miljøskader.

1.3 Sikkerhetshenvisninger

 SIKKERHETSHENVISNING
SIKKERHETSHENVISNING – gir viktig informasjon om 
sikker bruk av produktet og viser til mulige farer. Den gir 
henvisninger om hvordan farer kan unngås.

1.4 Viktig informasjon

Informasjon som er merket med symbolet “i”, er 
nyttige henvisninger som letter håndteringen av 
peisinnsatsen.

1.5 Målgrupper

1.5.1 Operatør

Operatøren er byggherren og brukeren av peisinnsatsen 
eller personen som er tildelt den tekniske driften av 
dette anlegget. Han plikter å informere seg om sikker og 
profesjonell drift og vedlikehold av peisinnsatsen og å bruke 
produktet i sikkerhetsteknisk perfekt stand og i henhold til 
tiltenkt bruk.

1.5.2 Fagperson

En fagperson er en person som er egnet til å planlegge 
og montere ildstedet på grunn av sin tekniske og 
sikkerhetsmessige opplæring samt sin praktiske erfaring. 
Aktiviteter som service, vedlikehold og kontroll av 
peisinnsatsen er også en del av oppgavene.

1.6 Standarder og direktiver

Ved tilkobling og drift av ildstedet må nasjonale og lokale 
forskrifter følges. De lokale brann- og bygningsforskriftene 
samt VDE-forskriftene gjelder. 

Mer informasjon finnes i den vedlagte 
monteringsanvisningen.
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1.7 CE-merking og typeskilt

Peisinnsatsen oppfyller de europeiske direktivene og de 
supplerende nasjonale kravene. Med CE-merkingenen 
på produktets typeskilt bekrefter produsenten Camina 
& Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG at 
produktet er i samsvar med den deklarerte ytelsen.
Du kan be om produktets ytelseserklæring i henhold til (EU) 
305/2011:
Hos din forhandler/importør eller
E-post: info@camina-schmid.de 
Internet: www.camina-schmid.de/leistungserklaerungen

A B

D

C

Fig. 1:  Typeskilt

Nr. Type

A CE-merking i henhold til (EU) nr. 765/2008

B Året CE-merkingen ble plassert for første gang

C Bruksformål

D Kilde til harmoniserte standarder

Opplysningene på typeskiltet brukes til entydig 
identifisering av produktet.

På produkter med askepanne befinner typeskiltet seg på 
bunnen av peiskroppen.

B

A

Fig. 2:  Eksempel på typeskilt på bunnen av peiskroppen 

Komponenter:
A = Askepanne
B = Typeskilt på bunnen av peiskroppen
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1.8 Tiltenkt bruk

1.8.1 Peisinnsatser

Peisinnsatsene er ildsteder med intermitterende forbrenning 
i henhold til NS-EN 13229. Disse må kun brukes som anlegg 
for oppvarming av enkeltrom. Annen bruk – som eneste 
oppvarming av alle rommene i en leilighet – er ikke tillatt.
Peisinnsatser brukes som oppvarming av luften i rommet. 
De er primært godkjent for oppvarming av enkelte 
oppholdsrom og kan kun brukes i disse.

1.8.2 Brensler

Peisinnsatsene må kun brukes med naturlig lufttørket kløyvd 
ved med et maksimalt restfuktighetsinnhold på 20 % eller 
vedbriketter laget av naturlig tre i henhold til NS-EN ISO 
17225-3. Bruk av anrde brensler er ikke tillatt.

1.8.3 Forbrenningsluftforsyning

Forbrenningsprosessen krever oksygen. Peisinnsatsene er 
designet og bygget som romluftavhengige fyringsanlegg. 
Tilluften tilføres gjennom en åpning i nedre del av produktet. 
Ved planlegging, plassering og drift av peisinnsatsene må det 
sikres tilstrekkelig forbrenningslufttilførsel for å muliggjøre 
en optimal forbrenningsprosess.
Opplysninger om forbrenningsluftbehovet for den enkelte 
produkttypen finnes i kapittel 12 “Tekniske data“. 

1.8.4 Lukket drift

Peisinnsatsen må kun brukes med lukket peisdør. 
Mens peisen er i bruk kan peisdøren være åpen kun i kort tid 
for å legge inn brensler.
Når peisinnsatsen er ute av drift, må alle peisdørene og 
innstillingsinnretningene være lukket.

1.8.5 Flere ildsteder på samme skorstein

Hvor godt peisinnsatsen er egnet for bruk sammen med 
flere ildsteder på samme skorstein, finnes i kapittel 12 

“Tekniske data”. Her gjelder spesielt opplysningene for 
lukket drift. Det kan føre til funksjonsfeil i andre ildsteder 
som er koblet til samme skorstein, hvis alle peisdørene og 
innstillingsinnretningene på peisinnsatsen er åpne. 

1.8.6 Rengjøring, service og feilretting

Rengjørings- og serviceintervaller må overholdes og feil må 
rettes omgående. Disse tiltakene hører til tiltenkt bruk. 

1.9 Om din sikkerhet.

 FARE
Manglende overholdelse av sikkerhetshenvisningene 
kan føre til alvorlige personskader, materielle skader og 
miljøskader.

Følg anvisningen
Bruksanvisningen må leses nøye før bruk av 
ildstedet. Den må oppbevares på et trygt sted.

 SIKKERHETSHENVISNING
Til fagpersonen:
Henvisninger for sikker og profesjonell planlegging, 
montering og installasjon av produktet finner du i den 
vedlagte monteringsanvisningen.

 SIKKERHETSHENVISNING
Betjeningsfeil kan føre til personskader og/eller materielle 
skader.
Sørg for at kun personer som er i stand til å betjene 
ildstedet på riktig måte, har adgang til det. Barn må 
ikke bruke ildstedet uten tilsyn. Sørg for at barn holder 
tilstrekkelig sikkerhetsavstand til produktet under 
oppvarming.

Det er forbudt å endre produktet.
En endring av produktet kan føre til alvorlige 
begrensninger av funksjonen. 
Dette kan forårsake materielle skader og derfor 
medføre fare for personer.
Bruk kun originale reservedeler.
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  FORSIKTIG
Eksplosjonsfare
Det oppstår høye temperaturer foran ildstedet som kan 
varme opp eksplosive materialer. 
Ikke plasser og/eller oppbevar eksplosive materialer i 
nærheten mens ildstedet er i bruk. 
Overhold sikkerhetsavstandene.

  ADVARSEL
Brannfare
Høye temperaturer oppstår foran og rundt ildstedet. 
I tillegg kan det sprette ut gnister når peisdøren er åpen.
Hold peisdøren lukket under oppvarmingen. Den kan kun 
åpnes i kort tid for å legge i eller etterfylle brensel.
Ikke plasser og/eller oppbevar brennbare materialer i 
nærheten mens ildstedet er i bruk.
Ikke plasser brennbare gjenstander på varme overflater.
Overhold sikkerhetsavstandene.
Opplysninger om sikkerhetsavstandene finnes i kapittel 
1.11 “Brannvern”.

  ADVARSEL
Farlige gasser
På grunn av den sterke avgassingsprosessen med 
faste brensler og i kombinasjon med utilstrekkelig 
skorsteinstrekk, kan giftig røyk og varme gasser slippe ut 
når peisdøren åpnes. 
Hold peisdøren lukket under oppvarmingen. Den kan kun 
åpnes i kort tid for å legge i eller etterfylle brensel.
Merk at dører med selvlukkende funksjon alltid skal låses 
manuelt.
Bruk peisinnsatser kun med peisdøren lukket.

  ADVARSEL
Farlige gasser
Spesielt i overgangsperioder (f.eks. høst eller vår) eller 
under dårlige værforhold (f.eks. tåke, sterk vind osv.) kan 
trekken i skorsteinen være lav.
Hold peisdøren lukket under oppvarmingen. Merk at 
peisdører med selvlukkende funksjon alltid skal låses 
manuelt.
Kontroller peisinnsatsen og skorsteinen før du starter 
oppvarmingsperioden.

  ADVARSEL
Farlige gasser
Peisinnsatsene er ildsteder som er avhengige av luft fra 
rommet. Hvis innretninger som avtrekksanlegg (f.eks. 
ventilasjonsanlegg, avtrekkshetter) brukes samtidig, kan 
trekken i skorsteinen påvirkes negativt.
Sikre forbrenningsluftforsyningen og friskluftilførselen.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i plasseringsrommene.
Kontroller peisinnsatsen og skorsteinen før du starter 
oppvarmingsperioden.

  FORSIKTIG
Varme overflater
Fare for forbrenning ved berøring av varme overflater.
På grunn av oppvarmingen blir spesielt fronten av 
peisinnsatsen meget varm. 
Døren, håndtakene og peisdelene blir varme mens peisen 
brukes. 
Overhold sikkerhetsavstandene.
Bruk alltid de vedlagte varmebeskyttende hanskene 
(se serviceboksen) før aktiviteter som å legge inn ved.

 SIKKERHETSHENVISNING
Fare for forbrenning på grunn av flammer og varme 
gasser.
Under forbrenningsprosessen oppstår flammer på veden 
og varme gasser i produktets brennkammer.
Betjen ildstedet slik at du ikke har direkte kontakt med 
flammen og/eller de varme gassene. 

 SIKKERHETSHENVISNING
Rengjørings- og serviceintervaller må overholdes og feil 
må rettes omgående.
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1.10 Handlemåte i nødstilfelle

1.10.1 I tilfelle brann

Riktig handlemåte i tilfelle brann:
1. Aldri utsett deg selv eller andre personer for livsfare.
2. Advar andre personer. 
3. Sett ildstedet om mulig ut av drift.
4. Ring brannvesenet. 

1.10.2 Ved skorsteinsbrann

 SIKKERHETSHENVISNING
Ved brann i skorsteinen kan det oppstå en temperatur på 
over 1000 °C. 
Slukk aldri med vann, fordi dette fordamper eksplosivt og 
øker volumet mange ganger (10 liter vann gir 17 000 liter 
damp).

Sotavleiringer i skorsteinen kan antenne. Dette oppstår 
ved bruk av for fuktig ved eller utilstrekkelig rengjøring av 
skorsteinen. 

Riktig håndlemåte ved skorsteinsbrann:
1. Steng forbrenningslufttilførselen.
2. Ring brannvesenet.
3. Fjern alle brennbare materialer (f.eks. møbler) fra hele 

skorsteinens høyde.
4. Gi tilgang til rengjøringsåpningene (f.eks. kjeller og loft).

Før ildstedet tennes opp på ny:
1. Informer fagperson/brannforebygger for å kontrollere 

skorsteinen for skader.
2. Få årsaken til skorsteinsbrannen fastslått og utbedret av 

fagperson/brannforebygger.

1.11 Brannvern

Alle gyldige byggeforskrifter, fyringsforskriftene, 
administrative og forsikringsmessige forskrifter som 
gjelder på plasseringsstedet skal følges. Nasjonale og lokale 
forskrifter må oppfylles. Dersom det ikke finnes forskrifter 
om brannvern i installasjonslandet, anbefaler vi følgende 

”Tekniske regler for ovns- og luftvarmekonstruksjon” (TROL).

1.11.1 Gulvet foran peisåpningen

Gulv under og foran ildstedet skal være av ubrennbart 
materiale eller dekket med en ubrennbar plate.
Platen skal rekke minst 300 mm ut foran ilegget. 
Gulvbeskyttelse foran ildstedsåpninger som kun skal åpnes 
for rengjøring og service ved tiltenkt bruk, kan ved behov 
unnlates.

Ildsted

A

M
in

.  
30

0 
m

m
 

  Peisinnsats

Fig. 3:   Gulvbeskyttelse i området foran peisåpningen, Lina, 
Lina TV

Betegnelse:
A = Belegg av ikke-brennbare byggematerialer
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1.11.2 Komponenter av brennbare 
byggematerialer

1.11.2.1 Innenfor strålingsområdet

Følgende sikkerhetsavstander må overholdes for 
komponenter laget av brennbare byggematerialer eller 
brennbare bestanddeler samt innbyggingsmøbler i nærheten 
av ildsteder:
Fra peisåpningen skal det være en avstand på minst 
800 mm fra de brennbare komponentene til fronten/toppen 
og til sidene.  
Dersom det monteres et strålevern som ventileres på 
begge sider, er en avstand på 400 mm tilstrekkelig. 
Strålingsvernets ventilerte avstand skal være minst 20 mm.

M
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. 8
00
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m
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.  
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m

m
 

     Ildsted

Min. 20 mm 

A
B

  Peisinnsats

Fig. 4:   Beskyttelse av brennbare komponenter i 
strålingsområdet foran peisåpningen, Lina, Lina TV

Betegnelse:
A = Ventilert strålingsvern 
B = Komponenter av brennbare byggematerialer, f.eks. 

møbler, tekstiler

1.11.2.2 Utenfor strålingsområdet

Følgende sikkerhetsavstander må overholdes for 
komponenter laget av brennbare byggematerialer eller 
brennbare bestanddeler samt innbyggingsmøbler:
Det skal være en avstand på minst 50 mm fra kledningens 
frie ytterflater til plasseringen av brennbare byggematerialer, 
brennbare komponenter og innbyggingsmøbler.

Min. 50 mm 

     Ildsted

A
Peisinnsats

Fig. 5:   Beskyttelse og avstander ved oppvarmede flater, Lina, 
Lina TV

Betegnelse:
A = Komponenter av brennbare byggematerialer, f.eks. 

møbler, tekstiler
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2. Opplysninger om produktet

2.1 Oppbygging Lina / Lina TV svingbar

B 
C
D2

F

E

A

Fig. 6:  På for eksempel Lina 6751 s

B 
C

D1

F

E

A

D2

G

Fig. 7:   På for eksempel Lina TV 6751 s/s

Komponenter:
A = Støpejernskuppel
B = Dørhåndtak, svingbart
C = Innvendig kledning
D1 = Justereringsspak “tilluft”
D2 = Justereringsspak “tilluft”
E = Justeringsfot M16
F = Peisdør med glasskeramikk, svingbar
G = Dør på baksiden, svingbar

Mer informasjon om produkttypene finnes i kapittel 
12 “Tekniske data“.

Eksempel på oppbygging, de andre typene er 
lignende.

2.2 Oppbygging Lina /  
Lina TV oppskyvbar

C 

D2
E

G

F

B
A

H

Fig. 8:  På for eksempel Lina 6751 h

C

D2
E

G

F

B
A

H

D1

I

Fig. 9:   På for eksempel Lina TV 6751 h/s

Komponenter:
A = Vektsjaktdeksel til høyre
B = Støpejernskuppel
C = Innvendig kledning
D1 = Justereringsspak “tilluft”
D2 = Justereringsspak “tilluft”
E = Dørhåndtak, oppskyvbar
F = Justeringsfot M16
G = Peisdør med glasskeramikk, oppskyvbar
H = Vektsjaktdeksel til høyre
I = Dør på baksiden, svingbar
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2.3 Vekt og mål

Produktets vekt og mål varierer avhengig av type og 
utstyrsvariant. For å identifisere produktet finner du viktig 
informasjon – for eksempel serienummeret – på typeskiltet.

2.4 Funksjon

Peisinnsatsene er romluftavhengige fyringsanlegg og 
oppfyller følgende funksjon:
  Individuell romoppvarming med varm luft og strålevarme 

som oppstår ved utbrenningen i brennkammeret.

Fig. 10:  Varmekretsløp, skjema

2.4.1 Brennkammer

Brennkammeret brukes til forbrenning av ved. Forbrenningen 
krever oksygen som tilføres gjennom åpninger i den nedre 
delen av produktet. I forbrenningsprosessen oppstår det 
varme gasser som føres bort via en røykkanalstuss. For å 
oppnå en større effektivitet kan det kobles til såkalte 
påbygg etter peisinnsatsen. Avhengig av konstruksjonen 
kan dette føre til høyere konvektiv ytelse, varmelagring 
eller oppvarming av varmtvann. Deretter transporteres 
røykgassene til skorsteinen via et koblingsstykke. Ved fyring 
uten rist forblir den resterende asken i brennkammeret, 
ved innsatser med en askepanne samles den opp under 
brennkammeret.

2.5 Peisinnsats og miljø

Tre er energi som er fornybar og kan brukes i det naturlige 
kretsløpet på en CO2-nøytral måte for miljøet.

Fig. 11:  Miljø og treets kretsløp

Peisinnsatsene er teknisk forberedt for optimal 
forbrenning med lave CO2-utslipp, og oppnår en høy 
energieffektivitetsklasse. 

En forutsetning for optimal bruk av denne peisinnsatsen 
er profesjonell planlegging og installasjon av produktet av 
en fagbedrift samt regelmessig vedlikehold og service av 
ildstedet.

I tillegg har valg av brensler en positiv effekt på effektiviteten 
av forbrenningen i ildstedet.

3. Brensler

FORBUDT Det er forbudt å bruke avfall som 
brensel.
Du må kun bruke brensler som er godkjent for 
produktet.
Peisinnsatsen er utelukkende konsipert for kløyvd 
ved og vedbriketter. Kull, torv, trepellets eller annet 
brensel må ikke brukes.

3.1 Ikke tillatte brensler

Nyhugget, impregnert, lakkert, limt eller belagt tre, 
sponplater, spon og sagflis, bark- og sponplateavfall, papp, 
avfallspapirbriketter, plast og husholdningsavfall er ikke 
tillatte brensler. 
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Disse medfører forbrenningsrester som ikke bare fører til 
ukontrollert luftforurensning, men påvirker også funksjonen 
og levetiden til skorsteinen og peisinnsatsen negativt. 
Konsekvensene er høy feilsannsynlighet og rask slitasje. 
Dette kan føre til kostbare reparasjonstiltak eller til og med 
utskifting av produktet. Bruk av ikke tillatte brensler vil 
ugyldiggjøre enhver garanti eller garantikrav.

Trepellets

Avfall

Paller

Flis

Fig. 12:  Eksempler på ikke tillatte brensler

3.2 Tillatte brensler

Kløyvd ved og trebriketter er tillatt brensel for peisinnsatsen.

Kløyvd ved:
(naturlig, lufttørket, fuktighetsinnhold 
maks. 20 %)

Vedbriketter
(laget av naturlig treverk, i henhold 
til NS-EN ISO 17225-3)

Fig. 13:  Eksempel på tillatte brensler

3.3 Kløyvd ved

3.3.1 Anbefalt restfuktighet

Som produsent med mer enn 20 års erfaring med ildsteder 
har det vist seg både i tester og i praksis at en restfuktighet 
på 15 % har en optimal effekt på anleggets effektivitet og 
utslipp. Det viktigste for en ren og utslippsfattig forbrenning 
er brennkammertemperaturen. Målet er å få temperaturen 
i brennkammeret opp til 500 °C på kortest mulig tid. 
Først ved denne temperaturen forbrennes ikke lenger 
karbon fra veden til karbonmonoksid, men til karbondioksid. 
En høy brennkammertemperatur er også nødvendig for den 
pyrolytiske selvrensende effekten, som bidrar til ren og klar 
glasskeramikk.
Kun tørr ved kan brenne med lavt forurensningsnivå. 
For å fordampe vannet brukes energi som går tapt ved 
oppvarmingen. Tre med en restfuktighet på 15 % har 
omtrent dobbelt så høy brennverdi som nyhugget tre med 
et vanninnhold på rundt 50 %. Høyt vanninnhold og lav 
forbrenningstemperatur øker dannelsen av sot og tjære 
i ildstedet og spesielt i skorsteinen. Konsekvensene er 
miljøforurensning, høyere rengjøringskostnader og skader på 
ildstedet.
For å oppnå et rent miljø og ren glasskeramikk anbefaler vi 
en restfuktighet på 15 %.

Tre med en restfuktighet på over 20 % er vanskelig 
å tenne opp og fører til økte utslipp.
For våre peisinnsatser foreskriver vi en maksimal 
restfuktighet på 20 %.

3.3.2 Treets oppvarmingsegenskaper

Vær oppmerksom på at forskjellige tretyper har forskjellige 
oppvarmingsegenskaper:
  Løvtre er godt egnet som ved. Det brenner langsomt og 

med rolig flamme. Gloen varer lenge.
  Bartre har mye harpiks og brenner raskt. Ved 

utbrenningen har bartre en tendens til å gnistre mer.
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3.3.3 Treets varmeverdi

Ved hjelp av diagrammet kan du bestemme brennverdien i 
kWh/kg (relatert til 15 % restfuktighet) for den mest brukte 
veden.

BØKETRE 4,0 kWh/kg

BARTRE 4,5 kWh/kg

VEDBRIKETTER

0 1 2

4,9 kWh/kg

3 4 5

Fig. 14:  Treets varmeverdi

3.3.4 Riktig tørking og lagring

Bruk kun naturlig, kløyvd, godt stablet og lufttørket ved med 
en maksimal restfuktighet på 20 % eller anbefalt 15 %.

Avstand til gulvet

Vedstabel

Tildekning

Fig. 15:  Eksempel på en vedstabel

Den anbefalte måten å tørke ved på riktig måte er å lagre 
den utenfor bygninger. Kløyvd ved tørker bedre og brenner 
bedre.

Vedstabelen bør tørkes uten kontakt med bakken, ellers 
kan den trekke fuktighet fra bakken. Lagre kløyvd ved helst 
på sørsiden av en bygning, beskyttet mot nedbør og godt 
ventilert. Stable kløyvd ved løst og støttet på den ene siden. 
La det være en luftåpning mellom hver vedstabel.

 Dersom fersk ved eller trevirke som er for fuktig oppbevares 
i lukkede rom (f.eks. garasje) eller i emballasje uten 
tilstrekkelig luftutskifting, forhindres uttørking og dette fører 
til at treverket råtner og mugner.

Sett veden i den varme stuen en dag før bruk, 
spesielt i den kalde og fuktige årstiden.

3.3.5 Tørketid

Minst ett år gjelder som retningslinje for tørking av myke 
treslag (f.eks. bartre, bjørk) og minst to år for harde treslag 
(f.eks. bøk, ask). Vi anbefaler å tørke veden i 2 til 3 år. 
Den faktiske trefuktigheten kan kun bestemmes ved hjelp av 
en trefuktighetsmåler.

3.4 Vedbriketter

OBS
Sammenlignet med ved har vedbriketter en høyere 
energitetthet på over 20 % og volumøkning under 
brenningen.
Reduser vedmengden. Ta hensyn til de respektive 
produkthenvisningene fra produsenten.

Vedbriketter kan ha meget forskjellig kvalitet. 
Kun vedbriketter laget av naturlig tre i henhold til NS-EN ISO 
17225-3 er egnet for dette produktet. 

4. Før drift

4.1 Transport

4.1.1 Levering

Standardleveransen fra produsenten er på pall.  
Produktet er beskyttet med en folie.
Etter at du har fjernet emballasjen, skal produktet 
kontrolleres for transportskader. Hvis det oppdages skader, 
må disse umiddelbart rapporteres til leverandøren av 
produktet.
I tillegg skal leveransen kontrolleres for fullstendighet.

4.1.2 Lagring

OBS
Lagre produktet tørt. Produktet er designet og bygget kun 
for tørre rom innendørs.

Peisinnsatsene har en høy egenvekt. Plasser produktet på et 
egnet og jevnt underlag på installasjonsstedet og sikre det 
mot å velte eller falle. 
I tillegg må produktet også beskyttes mot støv – f.eks. 
byggestøv – eller annet smuss. 
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4.2 Installasjon og overtagelse

 SIKKERHETSHENVISNING
Installasjon av ildstedet må kun utføres av en fagperson.

  Ildstedet må monteres av en fagperson. Den vedlagte 
monteringsanvisningen skal følges ved planlegging og 
montering.

  En overtagelse av ildstedet i henhold til nasjonale 
og lokale forskrifter skal settes i gang av operatøren 
eller fagpersonen og om nødvendig utføres av den 
autoriserte representanten for godkjenningsmyndigheten 
(brannforebygger).

4.3 Idriftsettelse

OBS
Feil ved førstegangs idriftsettelse kan føre til skader på 
ildstedet.

 SIKKERHETSHENVISNING
Førstegangs idriftsettelsen av ildstedet må kun utføres av 
en fagperson.

 SIKKERHETSHENVISNING
Før førstegangs idriftsettelse må kravene til sikker og 
tiltenkt bruk oppfylles og garanteres.

 SIKKERHETSHENVISNING
Når produktet varmes opp for første gang, kan det 
frigjøres gasser fra malingen.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av plasseringsrommet i 
denne fasen. Under førstegangs idriftsettelse får ildstedets 
maling sin spesielle styrke når den blir varm. Dette kan 
føre til kortvarig luktdannelse. Unngå innånding.

4.3.1 Førstegangs idriftsettelse via 
fagpersonen

Førstegangs idriftsettelsen utføres av fagpersonen. 
Her varmes ildstedet opp for første gang og alle 
tilkoblinger og peisdeler kontrolleres. Disse kontrollene skal 
dokumenteres og overleveres til operatøren.

For å gjøre dette brukes idriftsettelsesprotokollen 
på slutten av denne bruksanvisningen.

Fagpersonen skal overlevere alle nødvendige tekniske 
dokumenter for produktet og alt tilbehør som er nødvendig 
for sikker drift av ildstedet til operatøren. Etter vellykket 
førstegangs idriftsettelse er fagpersonen forpliktet til å 
instruere operatøren i fagmessig og sikker bruk av ildstedet.

Mer informasjon om førstegangs idriftsettelsen 
finnes i den vedlagte monteringsanvisningen.

4.3.2 Idriftsettelse via operatøren

Operatøren av peisen plikter å bli instruert av fagpersonen 
om hvordan ildstedet fungerer, hvordan det skal brukes trygt 
og riktig, og hvordan det skal varmes opp på en riktig og 
miljøvennlig måte.

Operatøren må få overlevert alle nødvendige tekniske 
dokumenter ang. peisinnsatsen og alt tilbehør som er 
nødvendig for sikker drift av ildstedet. Han skal ha lest og 
forstått informasjonen om sikker og forsvarlig håndtering.

5. Betjening

 FARE
Farlige gasser
Livsfare på grunn av varme gasser som kommer ut.
Sørg for tilstrekkelig lufttilførsel og/eller utslipp av varme 
gasser.

OBS
Skader på grunn av varmeoppbygging.
Ildstedet er utstyrt med ventilasjonsrister for å la kald 
luft komme inn og varm luft slippe ut under bruk. 
Ristene sørger for sikker luftsirkulasjon og forhindrer 
varmeoppbygging. Unnlatelse av å åpne eller dekke til 
disse åpningene kan føre til skade på ildstedet og/eller 
luktproblemer.
Lukk eller dekk aldri til ventilasjonsristen under bruk. 
Ikke plasser brennbare gjenstander i nærheten av 
varmluftsuttak.
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Utilstrekkelig lufttilførsel og/eller utilstrekkelig fjerning 
av varm gass kan føre til at farlig varm gass slipper ut i 
installasjonsrommet. Ikke endre forbrenningsluftforsyningen 
og hold alle forbrenningsluftåpningene til ildstedet åpne 
under drift. Hold låsbare ventilasjonsrister åpne under drift 
og i avkjølingsfasen.

Fig. 16:  Ventilasjonsrist, åpnet

5.1 Informasjon om oppvarming

Varigheten og intensiteten av oppvarmingen påvirkes av 
tresort, trestørrelse, lufttilførsel og skorsteinens trekk.

Mengden tilluft som kommer inn i ildstedet reguleres 
med justeringsspaken og påvirker forbrenningsprosessen. 
Ved en vedmengde på 1 kg må det regnes med et rent 
forbrenningsluftbehov på ca. 12,5 m³/t, samt tillegg for 
luftutskifting, avtrekkshetter og lignende avtrekksanlegg. 
I rommet der peisinnsatsen er montert, skal kontrollert 
ventilasjon ikke generere mer enn 4 Pa undertrykk 
sammenlignet med friluften. 

Dersom avtrekksanlegg (f.eks. ventilasjonsanlegg, 
avtrekkshetter) er i drift samtidig, er ildsteder kun tillatt 
med ekstra sikkerhetsinnretninger som må ha generell 
godkjenning fra byggemyndighetene.

5.2 Betjeningselementer

5.2.1 Betjeningselementer peisdør, 
oppskyvbar

A

B

Fig. 17:  Betjeningselementer, oppskyvbare

Betjeningselementer:
A = Dørhåndtak, oppskyvbart
B = Justeringsspak “tilluft” for regulering av 

forbrenningsluften

5.2.2 Betjeningselementer peisdør, svingbare

A

B

Fig. 18:  Betjeningselementer, svingbare

Betjeningselementer:
A = Dørhåndtak, svingbart
B = Justeringsspak “tilluft” for regulering av 

forbrenningsluften

5.2.3 Peisdør med dørhåndtak

Peisdører må kun åpnes under oppvarming for etterfylling 
og må deretter lukkes igjen. Hvis peisdøren er svingbar, må 
den låses med dørhåndtaket. Ved bruk av flere ildsteder 
på samme skorstein skal peisdørene være selvlukkende, 
avhengig av forskriftene i installasjonslandet. Dette er 
leveringstilstanden for svingbare peisdører, for opskyvbare 
peisdører må dette sikres på stedet. 
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Modellene Kristall+ er utstyrt med et avtakbart 
dørhåndtak på den oppskyvbare peisdøren.

Fig. 19:  Avtakbart dørhåndtak

5.2.4 Justeringsspak “tilluft”

Visning 
“ovenfra”

Fig. 20:  Justeringsspak “tilluft”

Visning “ovenfra” for Lina, Lina TV

31 2

Fig. 21:  Justeringsspak “tilluft” – posisjoner for Lina, Lina TV

Posisjoner:
1. Forbrenningsluft åpen
2. Forbrenningsluft halvåpen
3. Forbrenningsluft lukket

5.3 Fylling

5.3.1 Forberedelse før hver opptenning

I avkjølt tilstand må forbrenningsrestene fra de siste 
oppvarmingsprosessene fjernes. Det er ikke nødvendig 
å fjerne asken helt, fordi et tynt lag av aske fremmer 
utbrenningen. Det må imidlertid sikres at inntakene for 
forbrenningslufttilførselen er åpne og at tilstrekkelig 
tilførselsmengde er garantert.
For informasjon om hvordan du går frem se kapittel 7.1.3 

“Fjerning av aske”.

5.3.2 Anbefalt stabling

For å støtte utbrenningen optimalt er vedkubbens tverrsnitt 
og stablingen i brennkammeret avgjørende. Den optimale 
størrelsen endres med kravene.

5.3.2.1 Uten etterfylling

Ved forbrenning av en større mengde ved uten etterfylling 
legges først store vedkubber i brennkammeret. Deretter 
legges mellomstore vedkubber på toppen, etterfulgt av 
små vedkubber, og til slutt legges en tilstrekkelig mengde 
opptenningsved på toppen av vedkubbene. Stablingen sørger 
for at brennkammertemperaturen raskt blir høy.

Fig. 22:  Eksempel på stabling

5.3.2.2 Med etterfylling

Etter den 1. utbrenningen kan det legges en tilstrekkelig 
mengde opptenningsved og deretter middels til store 
vedkubber på de eksisterende glørne.
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5.4 Opptenning

 FARE
Brannfare på grunn av tennflamme eller eksplosjon.
Ikke bruk flytende brensler eller andre brennbare væsker 
for å tenne opp eller helle inn i flammen.
Bruk opptenningmidler med parafin eller annen 
opptenningshjelp som f.eks. opptenningsmidler av 
trespon.

 FARE
Eksplosjonsfare på grunn av plutselig tilførsel av luft.
Når du åpner peisdøren, kan den plutselige luftstrømmen 
forårsake eksplosjon av ufullstendig forbrente gasser. 
Åpne peisdøren først når du ikke kan se flere flammer.

 FARE
Røyk, flammer og gnister slipper ut når peisdøren åpnes.
Under forbrenningen kan røyk og flammer slippe ut når 
peisdøren åpnes. 
Åpne peisdøren først når du ikke kan se flere flammer.

Visning “ovenfra”

1

Fig. 23:  Justeringsspak “tilluft” – posisjon 1

Justeringsspak “tilluft” – posisjon 1:
Etter å ha fylt brennkammeret med kløyvd ved og 
opptenningsved, tennes opptenningsveden med en lang 
fyrstikk eller en lang lighter. Når opptenningsveden brenner, 
lukkes peisdøren helt og låses godt med dørhåndtaket. 
Ved vanskelige værforhold kan peisdøren stå på gløtt 
under tilsyn det første minuttet slik at overflødig oksygen 
strømmer inn og dermed hindrer glasskeramikken i å dugge 
til når den varmes opp. 

Den anbefalte mengden ved finnes i kapittel 12 
“Tekniske data“.

5.5 Oppvarmingsprosessens faser

Oppvarmingsprosessen foregår i tre utbrenningsfaser:

Utbrenningsfaser:
 1. Opptennings- og oppvarmingsfase
2. Ytelsesfasen
3. Glødefasen

Forbrenningsprosessen krever forskjellig mengde 
oksygen for de enkelte utbrenningsfasene. For optimal 
forbrenning i de respektive utbrenningsfasene reguleres 
oksygentilførselen via justeringsspaken ”tilluft” 
(under peisdøren). Ren forbrenning kan kun oppnås 
med tilstrekkelig oksygentilførsel og overholdelse av 
forbrenningstemperaturen.

Hvis SMR-utbrenningsreguleringen for automatisk 
regulering av lufttilførselen er installert, kan 
justeringsspaken ”tilluft” deaktiveres av fagpersonen. 
Hvis justeringsspaken ”tilluft” er i bruk, må den stilles 
permanent i posisjon 1 ”forbrenningsluft åpen”.

5.5.1 Utbrenningsfase 1: Opptennings- og 
oppvarmingsfase

Visning “ovenfra”

1

Fig. 24:  Justeringsspak “tilluft” – posisjon 1

Justeringsspak “tilluft” – posisjon 1:
Denne innstillingen gjør det mulig å tilføre hele mengden 
forbrenningsluft som kreves. Behold denne innstillingen 
etter opptenningen, til det ikke lenger er brennende (gule) 
flammer.
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5.5.2 Utbrenningsfase 2: Ytelsesfasen

Visning “ovenfra”

2

Fig. 25:  Justeringsspak tilluft – posisjon 2

Justeringsspak “tilluft” – posisjon 2:
Denne innstillingen struper lufttilførselen og forlenger 
utbrenningstiden. I denne fasen bør ikke peisdøren 
åpnes, fordi dette avbryter forbrenningen og påvirker 
skorsteinsfunksjonen betydelig. Hvis peisdøren må åpnes av 
uvanlige årsaker, anbefaler vi å åpne den litt først – og la den 
stå slik – til systemet har roet seg. Peisdøren kan deretter 
åpnes mer, sakte og forsiktig. 

Forbrenningsluftventil posisjon “Forbrenningsluft 
halvåpen” er prinsipielle anbefalinger. De bør 
imidlertid tilpasses de lokale forholdene og den 
respektive bruksmengden slik at det ikke oppstår 
ufullstendig forbrenning.

5.5.3 Utbrenningsfase 3: Glødefasen

Visning “ovenfra”

3

Fig. 26:  Justeringsspak “tilluft” – posisjon 3

Justeringsspak “tilluft” – posisjon 3:
Når forbrenningen er over og ingen flere flammer kan ses, 
kan lufttilførselen strupes. Når justeringsspaken er i denne 
posisjonen, forhindres rask avkjøling av ildstedet og rommene 
via skorsteinstrekken. Neste oppvarmingsprosess må tennes 
opp fra og med fase 1. Denne posisjonen til justeringsspaken 
stilles også inn etter avviklingen av produktet.

5.6 Forbrenning på askeristen

I produkter med askerist hviler veden på askeristen. 
Asken samles opp i en askepanne under, som kan tas ut av 
produktet. Etter rengjøring må askepannen settes tilbake 
i produktet. For informasjon om hvordan du går frem se 
kapittel 7.1.3 “Fjerning av aske”.

5.7 Peisinnsatsen blir for varm

Innlegging av for mye ved kan føre til at peisinnsatsen blir 
overopphetet.
 Ikke prøv å slukke ilden.
 Ikke ta brennende ved ut av brennkammeret.
  Lukk justereringsspaken “tilluft” litt (mellom posisjon 2 

og 3) for å redusere flammen (varmen), men steng aldri 
lufttilførselen helt.

  Åpne alle vinduene for å la ekstra varme slippe ut.
  Åpne om nødvendig lukkede ventilasjonsrister. 
  Ring brannvesenet senest når røyk eller flammer 

kommer ut. 

Reduser vedmengden ved neste utbrenning.

5.8 Oppvarming i overgangsperioden

I overgangsperioden, dvs. ved høyere utetemperaturer, 
kan en plutselig temperaturøkning føre til svingninger i 
skorsteinstrekken, slik at de varme gassene ikke trekkes helt 
ut. I slike tilfeller må du åpne justeringsspaken for ”tilluft” 
helt (posisjon 1) og fylle peisinnsatsen med små mengder 
brensel laget av små trebiter. På denne måten brenner det 
eksisterende brenselet raskere ned med flammeutvikling og 
stabiliserer dermed skorsteinstrekken. 

5.9 Brukspause

Hvis peisinnsatsen er ute av drift må peisdøren og 
innstillingsinnretningene være lukket.
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6. Opplysninger i tilfelle feil

  FORSIKTIG
Varme gasser eller væsker.
Varme gasser eller væsker kan slippe ut ved lekkasjer eller 
demontering av ledninger.
La ildstedet først kjøle seg ned.

 SIKKERHETSHENVISNING
Ved feil skal ildstedet slås av umiddelbart og må først 
settes i drift igjen etter at defekte komponenter er skiftet 
ut og/eller feil er utbedret.

7. Vedlikehold av peisinnsatsen

  FORSIKTIG
Fare for forbrenninger på grunn av varme peisdeler eller 
vedrester.
La produktet avkjøles før alt arbeid.

  FORSIKTIG
Brannfare på grunn av glør
For å være på den sikre siden oppbevares asken i en 
brannsikker beholder etter fjerning, og la den avkjøles helt.

7.1 Henvisninger om vedlikehold

For å oppnå optimale forbrenningsresultater, alltid med en 
ren peisinnsats, anbefaler vi regelmessig vedlikehold og 
rengjøring.

7.1.1 Rengjøring av peisdørens 
glasskeramikk

Peisinnsatsen er glassert med høytemperaturbestandig 
glasskeramikk. 
Dersom peisinnsatsen ikke betjenes optimalt (f.eks. ved 
fyring med våt ved, feil opptenning, ved ulmebrann 
og i overgangsperioden ved lavt varmebehov), 
kan peisinnsatsens glasskeramikk oftere bli tilsotet. 
Glasskeramikken kan rengjøres med vedlagte peisglassrens i 
henhold til bruksanvisningen (serviceboks).

Rengjøringsintervallene avhenger av brukstiden, 
oppvarmingsvaner og brenselets kvalitet. 
Rengjøringsfrekvensen bør tilpasses disse forholdene. 
Ikke bløtlegg eller fukt glasstetningene med peisglassrens.

7.1.2 Rengjøring av metalloverflater

Rengjør malte metalloverflater forsiktig med en fuktig 
klut uten rengjøringsmiddel. Tørk den rengjorte overflaten 
omgående.

7.1.3 Fjerning av aske

 FARE
Fare for forbrenning og brann på grunn av glør.
Glørne kan gløde i 24 timer og lenger. Deponer asken kun 
når den er kald. Ta asken forsiktig ut av brennkammeret. 
Deponer asken i en lukket, ikke-brennbar beholder.

Kalde askerester kan fjernes fra brennkammeret med en 
liten feiekost og en spade. Ikke bruk gjenstander som 
skraper under rengjøringen. Et flatt tynt lag av aske kan 
forbli i brennkammeret. Dette fremmer neste utbrenning. 
Fjern asken senest når lufttilførselen er blokkert. 
Om nødvendig, rengjør også brennkammerets sideforinger 
med en liten feiekost.

Fremgangsmåte med askerist:
1. Kontroller at asken er fullstendig avkjølt. Først da 

fjernes askeristen og askepannen.
2. Kast asken i en lukket, ikke-brennbar beholder.
3. Sett den tomme askepannen og askeristen inn igjen.

Her er et økologisk bærekraftig tips: 
Askeavfallet fra godkjente brensler inneholder 
en stor andel mineralske stoffer, som kan f.eks. 
utmerket brukes til plantegjødsling. 

For vedlikehold av peisinnsatsen er et eddikholdig 
rengjøringsmiddel egnet. Dette kan føre til 
luktdannelse.
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7.1.4 Peisdør oppskyvbar i 
rengjøringsposisjon

OBS
Brudd i glasskeramikken
Glasskeramikken kan sprekke. Ikke støtt eller len deg på 
peisdøren når den er vippet.

I rengjøringsposisjonen kan peisdøren vippes.  
Dette letter tilgangen til baksiden av glasskeramikken.

1. Åpne begge låsetappene (B, C) på den øvre kanten av 
peisdøren ved å svinge dem. Dette sikrer peisdøren som 
nå ikke kan skyves opp. Låsetappene (B, C) er plassert 
under tildekningen til den oppskyvbare peisdøren (A).

B

A

Fig. 27:  Låsetapper lukket

BC

Fig. 28:  Låsetapper åpnet

Komponenter:
A = Tildekning oppskyvbar peisdør
B = Låsetapp til høyre
C = Låsetapp til venstre

2. Åpne låsen ved å svinge låsespaken (A) til venstre. 

A

Fig. 29:  Låsen åpnet

Komponenter:
A = Låsespak

3. Vipp peisdøren forsiktig forover. Glasskeramikken kan 
nå rengjøres.

A

Fig. 30:  Peisdør i rengjøringsposisjon

Komponenter:
A = Låsespak
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4. Vipp peisdøren forsiktig tilbake til utgangsposisjonen og 
lås låsen ved å svinge låsespaken (A) mot høyre.

A

Fig. 31:  Låsen åpnet

Komponenter:
A = Låsespak

5. Lukk begge låsetappene (A, B) på den øvre kanten av 
peisdøren ved å svinge dem. Peisdøren er nå i funksjon 
igjen.

B
A

Fig. 32:  “Låsetapp til høyre” åpnet

Komponenter:
A = Låsetapp til venstre
B = Låsetapp til høyre

7.1.5 Dør på baksiden vippbar til 
rengjøringsposisjon,  
modell Lina TV Kristall+

1. Åpne låsen ved å svinge låsespaken (A) til venstre og 
vipp døren på baksiden forsiktig forover. 

A

Fig. 33:  Låsen åpnet

Komponenter:
A = Låsespak

2. Døren på baksiden befinner seg i rengjøringsposisjon og 
glasskeramikken kan nå rengjøres.

A

Fig. 34:  Dør på baksiden i rengjøringsposisjon

Komponenter:
A = Låsespak
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7.2 Tips ved feil

Feil Årsak Feilretting Kapittel

Glasskeramikken 
blir veldig tilsotet

Veden for fuktig Bruk kløyvd ved med en restfuktighet på maks. 20 % (anbefalt 15 %). 3.3

Feil type brensel Bruk kun brensler i henhold til denne bruksanvisningen. 3.1/3.2

Vedkubbene for store Bruk anbefalt størrelse på den kløyvde veden som beskrevet i denne bruksanvisningen. 
For store vedkubber spaltes om nødvendig. Ikke bruk runde vedkubber. 3.3/12.

For liten mengde ved Bruk anbefalt vedmengde, spesielt ved opptenning av en kald ovn. 12.

Værforhold Fyll brennkammeret med en liten mengde brensel, bruk tilstrekkelig mengde 
opptenningsved. 5.8

Forbrenningsluftinnstilling Kontroller om justereringsspaken “tilluft” befinner seg i den anbefalte posisjonen. 5.5

Skorsteinstrekk Den nødvendige trekken er 12 Pa. Trekken påvirkes av værforholdene. Hvis problemet ikke 
løses, må du ta kontakt med fagpersonen/brannforebyggeren eller montøren. 5.7/5.8

Flere ildsteder på samme 
skorstein

Kontroller peisdøren og luftjusteringsinnretningene på det andre ildstedet koblet til den 
samme skorsteinen. 1.8.5

Feil Årsak Feilretting Kapittel

Ilden brenner 
dårlig eller er 
vanskelig å tenne 
opp

Veden for fuktig Bruk kløyvd ved med en restfuktighet på maks. 20 % (anbefalt 15 %). 3.3

Feil type brensel Bruk kun brensler i henhold til denne bruksanvisningen. 3.1/3.2

Vedkubbene for store Bruk anbefalt størrelse på den kløyvde veden som beskrevet i denne bruksanvisningen. 
For store vedkubber spaltes om nødvendig. Ikke bruk runde vedkubber. 3.3/12.

For liten mengde ved Bruk anbefalt vedmengde, spesielt ved opptenning av en kald ovn. 12.

Ved påtent fra undersiden Tenn på veden ovenfra i henhold til denne anvisningen. 5.3/5.4

Værforhold Fyll brennkammeret med en liten mengde brensel, bruk tilstrekkelig mengde 
opptenningsved. 5.8

Forbrenningsluftinnstilling Kontroller om justereringsspaken “tilluft” befinner seg i posisjonen helt åpen. 5.5

Forbrenningsluft fra rommet Åpne vinduene, slå av avtrekksanlegget. 1.8.5/5.1

Ekstern forbrenningsluft Kontroller og rengjør forbrenningsluftrøret om nødvendig.

Skorsteinstrekken er for lav La din fagperson/brannforebygger eller montør gi deg råd om opptenningen i skorsteinen.

Skorsteinen er tett Informer din fagperson/brannforebygger.

Flere ildsteder på samme 
skorstein

Kontroller peisdøren og luftjusteringsinnretningene på det andre ildstedet koblet til den 
samme skorsteinen. 1.8.5

Røykgasspjeld Åpne spjeldet, hvis tilgjengelig.

Feil Årsak Feilretting Kapittel

Røykutslipp når ny 
ved legges inn

Ny ved lagt inn for tidlig Legg alltid inn nytt brensel først i glødefasen. 5.5.3

Døren åpnes for fort Åpne peisdøren litt, sakte, vent litt til volumstrømmen har økt. Åpne deretter mer så langt 
det er nødvendig for å legge inn mer ved. 5.5.2

Undertrykk i 
plasseringsrommet

Åpne vinduene, slå av avtrekksanlegget. 1.8.3/5.2

Skorsteinen er tett Informer din fagperson/brannforebygger.

Røykgasspjeld Åpne spjeldet, hvis tilgjengelig.

Feil Årsak Feilretting Kapittel

Veden brenner for 
fort

Veden for tørr Bruk kløyvd ved med en restfuktighet på maks. 20 % (anbefalt 15 %). 3.3

Feil type brensel Bruk kun brensler i henhold til denne bruksanvisningen. 3.1/3.2

Vedkubbene for små Bruk anbefalt størrelse på den kløyvde veden som beskrevet i denne bruksanvisningen. 
For store vedkubber spaltes om nødvendig. Ikke bruk runde vedkubber. 3.3/12.

For mye ved Bruk anbefalt vedmengde. 12.

Forbrenningsluftinnstilling Kontroller om justereringsspaken “tilluft” befinner seg i den anbefalte posisjonen. 5.5

Skorsteinstrekken for stor Den nødvendige trekken er 12 Pa. Informer din fagperson/brannforebygger eller montør. 5.8/12.

Røykgasspjeld Lukk spjeldet, hvis tilgjengelig.
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8. Vedlikeholdstips

8.1 Sprekker i brennkammerkledningen

Sprekker i kledningssteinene forringer generelt ikke 
peisinnsatsens funksjon. Fornyelse er kun nødvendig hvis 
biter har falt ut av kledningen og beskyttelse av ovnskroppen 
ikke lenger kan garanteres.

8.2 Malingsskader

Utbedre malingsskader kun med varmebestandig 
originalmaling. Ved større skader kan sprøytemaling brukes. 
Spør din forhandler om Camina & Schmid ovnsmaling.

9. Kontroll og service

9.1 Sikkerhetsteknisk kontroll

Med en regelmessig kontroll av ildsted og skorstein av 
en fagperson vil du oppnå optimale og miljøvennlige 
oppvarmingsresultater. Sikkerhetsdeler som funksjonerer 
teknisk feilfritt, bidrar til din sikkerhet. Vi anbefaler derfor en 
årlig kontroll via en fagbedrift eller en brannforebygger.

9.2 Service

En fagbedrift eller en brannforebygger må regelmessig 
gjennomføre service på ildstedet. Servicen er for å 
kontrollere ildstedets FAKTISKE tilstand mot MÅL-tilstanden. 
Den består hovedsakelig av en visuell kontroll. Resultatet 
må protokolleres skriftlig. Defekte deler må skiftes eller 
repareres.

9.3 Servicehenvisninger

9.3.1 Ved funksjonsfeil, defekter

Ved funksjonsfeil eller defekter – som for eksempel redusert 
varmeeffekt, avtagende trekk og/eller røykutslipp – må 
ildstedet ikke brukes lenger. Få årsakene rettet umiddelbart 
av en fagperson. 

9.3.2 Etter brukspauser

Etter alle driftsavbrudd og lengre oppvarmingsavbrudd, 
må varme- og røykgasskanalene, spesielt skorsteinen, 
kontrolleres for blokkeringer som må fjernes før peisen kan 
tas i bruk igjen. Kontroller også hele ildstedet for mangler.

10. Demontering og avhending

Alle emballasjematerialer som brukes er miljøvennlige og 
resirkulerbare: 

Avfallskode Avfallstype

15 01 01 Emballasje av papir og papp

15 01 02 Emballasje av plast

15 01 03 Emballasje av tre

15 01 04 Emballasje av metall

Ildstedet må demonteres av en fagperson på en fagmessig 
riktig måte. Slitedeler og gamle produkter inneholder 
verdifulle materialer. Disse bestanddelene skal sorteres i 
henhold til resirkulerbare materialer og leveres til mottak 
for spesialavfall i landet der du bor for resirkulering eller 
avfallshåndtering. 
I henhold til WEEE-direktivet skal avfall fra elektrisk og 
elektronisk utstyr samles inn separat. I Tyskland må 
produsenten ta tilbake og kaste gamle enheter. Dette kan 
gjøres gjennom registrerte innsamlingssteder, f.eks. 
gjenvinningsstasjoner.

Vær oppmerksom på de lokale 
avhendingsmulighetene og kontakt det lokale 
avfallsselskapet for å finne ut i hvilken grad 
ildstedet kan deponeres som (registrert) grovavfall.

Små mengder (1–2 stk.) av komponentene som var 
i kontakt med ilden (innvendig kledning), vanligvis 
ved brudd og tilhørende utskifting av individuelle 
deler, kan kastes sammen med husholdningsavfall.

11. Miljøvern 

Ved tiltenkt bruk oppfyller peisinnsatsene 
røykgassverdiene/utslippsverdiene i 2. trinn i 1. Bundes-
Immissionsschutzverordnung, dekret om beskyttelse mot 
utslipp.
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12. Tekniske data
Bruk ved lukket brennkammer i henhold til EN 13229 Lina GT

4545 s/h
4551 s/h
4557 s/h

Lina

4545 s/h
4551 s/h
4557 s/h

Lina

4580 h

Lina

5545 s/h
5551 s/h
5557 s/h

Lina 

5580 h

Lina

6745 s/h
6751 s/h
6757 s/h

Lina

6780 h

Nominell varmeeffekt kW 5 7 7 7 7 9 9

Varmeeffektområde kW 2,4-5,4 3,4-7,8 3,4-7,8 3,4-7,4 3,4-7,4 3,2-10,9 3,2-10,9

Romvarmeeffekt kW 5 7 7 7 7 9 9

Varmeavgivelse: fra glassruten % 30 25 25 30 30 30 30

Varmeavgivelse: konvektiv effekt % 70 75 75 70 70 70 70

Egnet for flere ildsteder på samme skorstein       

Røykgasstuss Ø i mm 160 180 180 180 180 180 200

Forbrenningsluftstuss Ø i mm 125 125 125 125 125 125 125

SMR-utbrenningsregulering       

Anbefalt fritt tverrsnitt1
Tilluft (cm2) 840 1260 1260 1180 1180 1520 1520

Omluft (cm2) 700 1050 1050 980 980 1260 1260

Forbrenningsluftbehov m³/h 20 28 28 28 28 36 36

Anbefalt vedmengde, ca. kg 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 4,0 4,3

Anbefalt vedmengde med NHK, ca. kg --- 5,5 --- 5,5 --- 7,0 ---

Anbefalt vedmengde med trekksystem, ca. kg 4,0 5,5 --- 5,5 --- 5,5 5,5

Anbefalt lengde på den kløyvde veden cm 33 33 33 33 33 33 33

Brenselforbruk kg/h 3,7 5,1 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3

Avstand i strålingsområdet 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 800 800 800 800 800 800 800

Avstand til isolering 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 50 70 70 70 70 90 90

Isolasjonstykkelse (for vegg som ikke skal beskyttes) 
(relatert til SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60

Vekt kg 180-220 190-230 250 200-240 260 220-260 280

Brensel Type Ved Ved Ved Ved Ved Ved Ved

Tr
ip

pe
lv

er
di

er
 

ve
d 

N
W

L Røykgassmassestrøm g/s 4,7 7,5 7,5 6,4 6,4 9,1 9,1

Røykgasstemperatur °C 340 330 330 260 260 320 320

Nødvendig trekk Pa 12 12 12 12 12 12 12

Tr
ip

pe
lv

er
di

er
 fo

r b
er

eg
ni

ng
 a

v 
de

 k
er

am
is

ke
 rø

yk
ka

na
le

ne
  

(b
re

ns
el

 v
ed

)

Brenneffekt kW 13,2 18,2 --- 18,2 --- 18,2 ---

Røykgassmassestrøm g/s 11,9 14,7 --- 15,1 --- 16,3 ---

Røykgasstemperatur foran påbygget °C 347 337 --- 335 --- 335 ---

Nødvendig trekk på røykgasstussen Pa 15 15 --- 15 --- 15 ---

Forbrenningsluftbehov m³/h 46,3 63,9 --- 63,9 --- 66,3 ---

Anbefalt trekklengde2 m 3,5 3,5 3,5 1,7 --- 3,5 3,5

U
ts

lip
ps

ve
rd

ie
r 

br
en

se
l v

ed CO - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Støv - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

Virkningsgrad % > 78 > 78 > 78 > 80 > 80 > 78 > 78

Minimum varmeavledende overflate3 
(med hensyn til lukket konstruksjon) m² 3,6 3,6 3,6 3,6 3,3 4,2 4,0

Ecodesign-direktiv i henhold til (EU) 2015/1185       

Energieffektivitetsklasse i henhold til (EU) 2015/1186   

Energieffektivitetsindeks (EEI) 103,2 103,7 103,7 109,0 109,0 103,4 103,4

Ytelseserklæring Nr. LE29102332 LE29061106 LE29061106 LE29102333 LE29102333 LE29061074 LE29061074

M
ul

ig
e 

på
by

gg

Toppmontert varmeakkumulator ---  ---  ---  ---

Toppmontert varmevekslerelement ---  ---  ---  ---

Varmevekslerelement ---  ---  ---  ---

Virkningsgrad med påbygg % --- > 80 --- > 80 --- > 80 ---

Toppmontert vannvarmeveksler (HWAR R) ---  ---  ---  ---

s = svingbar peisdør, h = oppskyvbar peisdør, TV = tunnelversjon
Den angitte ytelsen på vannsiden ble bestemt under testbenkbetingelser. Den oppnåelige ytelsen kan 
variere avhengig av skorsteinstrekken, vedmengden og pumpegruppen som brukes.

1  Beregningen var basert på “TROL 2006, utgave 2010 – Tabell 17: Fritt tverrsnitt i cm² for rister eller 
perforert flis i forhold til varmeeffekt for luftoppvarming” med foretrukket lufthastighet på 0,75 m/s. 
Tilførselsrist 240 cm²/kW, omluftrist 200 cm²/kW.

2  Spesifikasjonen av trekklengdene er en anbefaling og er basert på beregningen 
etter TROL 2022 kapittel 15. Beregningen ble basert på en middels tung 
konstruksjon og et trekkforhold på 360 cm².

4 Utvendig høyde 80 cm

3  Gjennomsnittlig verdi med hensyn til lagringsperioden.  
Avhengig av materialegenskaper og strukturell styrke. 

Gjennomsnittlig spesifikt varmeutslipp = ca. 500 W/m²
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Bruk ved lukket brennkammer i henhold til EN 13229 Lina GT 

7363

Lina

7345 s/h
7351 s/h
7357 s/h
7363 s/h

Lina

8745 h
8751 h
8757 h

Lina

8770 h

Lina

10045 h
10051 h
10057 h

Lina

12045 h
12051 h
12057 h

Lina TV

4545 s/h
4551 s/h
4557 s/h
4580 h

Nominell varmeeffekt kW 6 9 10 19 10 10 7

Varmeeffektområde kW 4,4-6,3 3,2-10,9 4,6-10,1 8,0-19,2 3,2-10,9 4,9-10,6 3,4-7,8

Romvarmeeffekt kW 6 9 10 19 10 10 7

Varmeavgivelse: fra glassruten % 25 35 35 35 35 40 50

Varmeavgivelse: konvektiv effekt % 75 65 65 65 65 60 50

Egnet for flere ildsteder på samme skorstein       

Røykgasstuss Ø i mm 180 200 200 200 200 200 180

Forbrenningsluftstuss Ø i mm 125 150 150 150 150 150 125

SMR-utbrenningsregulering       

Anbefalt fritt tverrsnitt1
Tilluft (cm2) 1080 1410 1560 2970 1560 1440 840

Omluft (cm2) 900 1170 1300 2470 1300 1200 700

Forbrenningsluftbehov m³/h 24 36 40 76 40 40 28

Anbefalt vedmengde, ca. kg 2,5 4,0 4,5 5,5 5,0 5,0 3,0

Anbefalt vedmengde med NHK, ca. kg --- 5,5 5,5 --- 9,0 --- ---

Anbefalt vedmengde med trekksystem, ca. kg 4,5 6,0 --- --- --- --- 5,5

Anbefalt lengde på den kløyvde veden cm 33 33 33 33 33 33 33

Brenselforbruk kg/h 1,8 4,7 --- --- --- --- 5,1

Avstand i strålingsområdet 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 800 800 800 800 800 800 800

Avstand til isolering 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 60 90 100 100 100 100 70

Isolasjonstykkelse (for vegg som ikke skal beskyttes) 
(relatert til SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60 60

Vekt kg 230 230-290 280-320 350 310-350 340-400 190-250

Brensel Type Ved Ved Ved Ved Ved Ved Ved

Tr
ip

pe
lv

er
di

er
 

ve
d 

N
W

L Røykgassmassestrøm g/s 6,2 9,1 8,9 17,8 10,1 7,9 7,5

Røykgasstemperatur °C 214 320 320 263 320 365 330

Nødvendig trekk Pa 12 12 12 12 12 12 12

Tr
ip

pe
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er
di

er
 fo

r b
er

eg
ni

ng
 a

v 
de

 k
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re
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ed

)

Brenneffekt kW 15 19,8 --- --- --- --- 18,2

Røykgassmassestrøm g/s 14,5 16,7 --- --- --- --- 14,7

Røykgasstemperatur foran påbygget °C 418 345 --- --- --- --- 337

Nødvendig trekk på røykgasstussen Pa 15 15 --- --- --- --- 15

Forbrenningsluftbehov m³/h 56 59,6 --- --- --- --- 63,9

Anbefalt trekklengde2 m --- 3,5 3,5 --- 3,5 3,5 3,5

U
ts

lip
ps

ve
rd

i-
er

 b
re

ns
el

 v
ed CO - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 > 1250

Støv - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

Virkningsgrad % > 80 > 78 > 78 > 78 > 78 > 80 > 78

Minimum varmeavledende overflate3 
(med hensyn til lukket konstruksjon) m² 2,7 4,0 4,4 7,6 4,4 4,1 2,4

Ecodesign-direktiv i henhold til (EU) 2015/1185       

Energieffektivitetsklasse i henhold til (EU) 2015/1186  

Energieffektivitetsindeks (EEI) 112,7 103,4 103,2 103,2 103,4 106,6 103,7

Ytelseserklæring Nr. LE1260504-1 LE29061074-2 LE29102338 LE848363-1 LE29061074-3 LE29102334 LE29061106

M
ul

ig
e 

på
by

gg

Toppmontert varmeakkumulator ---   --- --- --- ---

Toppmontert varmevekslerelement ---   ---  --- ---

Varmevekslerelement ---   ---  --- ---

Virkningsgrad med påbygg % --- > 80 > 80 --- > 80 --- ---

Toppmontert vannvarmeveksler (HWAR R) ---   ---  --- 4

s = svingbar peisdør, h = oppskyvbar peisdør, TV = tunnelversjon
Den angitte ytelsen på vannsiden ble bestemt under testbenkbetingelser. Den oppnåelige ytelsen kan 
variere avhengig av skorsteinstrekken, vedmengden og pumpegruppen som brukes.

1  Beregningen var basert på “TROL 2006, utgave 2010 – Tabell 17: Fritt tverrsnitt i cm² for rister eller 
perforert flis i forhold til varmeeffekt for luftoppvarming” med foretrukket lufthastighet på 0,75 m/s. 
Tilførselsrist 240 cm²/kW, omluftrist 200 cm²/kW.

2  Spesifikasjonen av trekklengdene er en anbefaling og er basert på beregningen 
etter TROL 2022 kapittel 15. Beregningen ble basert på en middels tung 
konstruksjon og et trekkforhold på 360 cm².

4 Utvendig høyde 80 cm

3  Gjennomsnittlig verdi med hensyn til lagringsperioden.  
Avhengig av materialegenskaper og strukturell styrke. 

Gjennomsnittlig spesifikt varmeutslipp = ca. 500 W/m²
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Vedlikeholdstips

Bruk ved lukket brennkammer i henhold til EN 13229 Lina TV

5545 s/h
5551 s/h
5557 s/h
5580 h

Lina TV

6745 s/h
6751 s/h
6757 s/h
6780 h

Lina TV

7345 s/h
7351 s/h
7357 s/h
7363 s/h

Lina TV

8745 h
8751 h
8757 h

Lina TV

10045 h
10051 h
10057 h

Lina TV

12045 h
12051 h
12057 h

Nominell varmeeffekt kW 7 9 9 10 10 10

Varmeeffektområde kW 3,4-7,4 3,2-10,9 3,2-10,9 4,6-10,1 3,2-10,9 4,9-10,6

Romvarmeeffekt kW 7 9 9 10 10 10

Varmeavgivelse: fra glassruten % 60 60 60 65 70 70

Varmeavgivelse: konvektiv effekt % 40 40 40 35 30 30

Egnet for flere ildsteder på samme skorstein      

Røykgasstuss Ø i mm 180 200 200 200 200 250

Forbrenningsluftstuss Ø i mm 125 125 150 150 150 150

SMR-utbrenningsregulering      

Anbefalt fritt tverrsnitt1
Tilluft (cm2) 840 1080 1080 1200 1200 1200

Omluft (cm2) 700 900 900 1000 1000 1000

Forbrenningsluftbehov m³/h 28 36 36 40 40 40

Anbefalt vedmengde, ca. kg 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0

Anbefalt vedmengde med NHK, ca. kg --- 5,5 5,5 7,0 --- ---

Anbefalt vedmengde med trekksystem, ca. kg 5,5 5,5 6,0 --- --- ---

Anbefalt lengde på den kløyvde veden cm 33 33 33 33 33 33

Brenselforbruk kg/h 5,1 5,3 4,7 --- --- ---

Avstand i strålingsområdet 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 800 800 800 800 800 800

Avstand til isolering 
(iht. TROL 2006, utgave 2010) mm 70 90 90 100 100 100

Isolasjonstykkelse (for vegg som ikke skal beskyttes) 
(relatert til SILCA® 250KM) mm 60 60 60 60 60 60

Vekt kg 200-260 220-280 230-290 280-320 310-350 340-400

Brensel Type Ved Ved Ved Ved Ved Ved

Tr
ip

pe
lv

er
di

er
 

ve
d 

N
W

L Røykgassmassestrøm g/s 6,4 9,1 9,1 8,9 10,1 7,9

Røykgasstemperatur °C 260 320 320 320 320 365

Nødvendig trekk Pa 12 12 12 12 12 12

Tr
ip
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er
di

er
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r b
er

eg
ni

ng
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v 
de

 k
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Brenneffekt kW 18,2 18,2 19,8 --- --- ---

Røykgassmassestrøm g/s 15,1 29,6 16,7 --- --- ---

Røykgasstemperatur foran påbygget °C 335 335 335 --- --- ---

Nødvendig trekk på røykgasstussen Pa 15 15 15 --- --- ---

Forbrenningsluftbehov m³/h 63,9 66,3 59,6 --- --- ---

Anbefalt trekklengde2 m 1,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

U
ts

lip
ps

ve
rd

ie
r 

br
en

se
l v

ed CO - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250 < 1250

Støv - mht. 13 % O₂ mg/Nm³ < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40

Virkningsgrad % > 80 > 78 > 78 > 78 > 78 > 80

Minimum varmeavledende overflate3 
(med hensyn til lukket konstruksjon) m² 2,5 2,7 2,7 3,0 3,0 2,4

Ecodesign-direktiv i henhold til (EU) 2015/1185      

Energieffektivitetsklasse i henhold til (EU) 2015/1186  

Energieffektivitetsindeks (EEI) 109,0 103,4 103,4 103,2 103,4 106,6

Ytelseserklæring Nr. LE29102333 LE29061074 LE29061074-2 LE29102338 LE29061074-3 LE29102334

M
ul

ig
e 

på
by

gg

Toppmontert varmeakkumulator --- --- --- --- --- ---

Toppmontert varmevekslerelement --- --- --- --- --- ---

Varmevekslerelement --- --- --- --- --- ---

Virkningsgrad med påbygg % --- --- --- --- --- ---

Toppmontert vannvarmeveksler (HWAR R) 4 4 --- --- --- ---

s = svingbar peisdør, h = oppskyvbar peisdør, TV = tunnelversjon
Den angitte ytelsen på vannsiden ble bestemt under testbenkbetingelser. Den oppnåelige ytelsen kan 
variere avhengig av skorsteinstrekken, vedmengden og pumpegruppen som brukes.

1  Beregningen var basert på “TROL 2006, utgave 2010 – Tabell 17: Fritt tverrsnitt i cm² for rister eller 
perforert flis i forhold til varmeeffekt for luftoppvarming” med foretrukket lufthastighet på 0,75 m/s. 
Tilførselsrist 240 cm²/kW, omluftrist 200 cm²/kW.

2  Spesifikasjonen av trekklengdene er en anbefaling og er basert på beregningen 
etter TROL 2022 kapittel 15. Beregningen ble basert på en middels tung 
konstruksjon og et trekkforhold på 360 cm².

4 Utvendig høyde 80 cm

3  Gjennomsnittlig verdi med hensyn til lagringsperioden.  
Avhengig av materialegenskaper og strukturell styrke. 

Gjennomsnittlig spesifikt varmeutslipp = ca. 500 W/m²
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Produktdatablad – (EU) 2015/1186 

13. Produktdatablad – (EU) 2015/1186 

Lina 45

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina 45 GT s/h Lina 45 s/h · Lina TV 45 s/s, h/s

Energieffektivitetsklasse A A

Direkte varmeeffekt (kW) 5,0 7,0

Indirekte varmeeffekt (kW) --- ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 103,2 103,7

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 78,1 78,4

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.

Lina 55

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina 55 s/h · Lina TV 55 s/s, h/s

Energieffektivitetsklasse A+

Direkte varmeeffekt (kW) 7,0

Indirekte varmeeffekt (kW) ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 109,0

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 82,1

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.

Lina 67

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina 67 s/h · Lina TV 67 s/s, h/s

Energieffektivitetsklasse A

Direkte varmeeffekt (kW) 9,0

Indirekte varmeeffekt (kW) ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 103,4

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 78,2

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.
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Produktdatablad – (EU) 2015/1186 

Lina 73

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina GT 7363 h Lina 73 s/h · Lina TV 73 s/s, h/s

Energieffektivitetsklasse A+ A

Direkte varmeeffekt (kW) 6,0 9,0

Indirekte varmeeffekt (kW) --- ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 112,7 103,4

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 83,9 78,2

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.

Lina 87

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina 87 h · Lina TV 87 h/s Lina 8770 h

Energieffektivitetsklasse A A

Direkte varmeeffekt (kW) 10,0 19,0

Indirekte varmeeffekt (kW) --- ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 103,2 103,2

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 78,1 78,1

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.

Lina 100, Lina 120

Leverandørens navn Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Leverandørens modellidentifikasjon Lina 100 h · Lina TV 100 h/s Lina 120 h · Lina TV 120 h/s

Energieffektivitetsklasse A A

Direkte varmeeffekt (kW) 10,0 10,0

Indirekte varmeeffekt (kW) --- ---

Energieffektivitetsindeks (EEI) 103,4 106,6

Brensel-energieffektivitet ved nominell effekt (%) 78,2 80,4

Henvisninger om spesielle forholdsregler, installasjon eller service Vennligst ta hensyn til henvisningene i monterings- og bruksanvisningene.
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Energimerke 

14. Energimerke 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A

2015/1186

5,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 45 s/h GT

         

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A

2015/1186

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 45 s/h, Lina TV 45 s/h

        

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+

2015/1186

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 55 s/h, Lina TV 55 s/h

         

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A

2015/1186

9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 67 s/h, Lina TV 67 s/h

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina GT 7363 h

 A+

         

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

9,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 73 s/h, Lina TV 73 s/h

 A

        

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

10,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 87 h, Lina TV 87 h

 A

         

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

19,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 8770 h

 A

 

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

10,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 100 h, Lina TV 100 h

 A

         

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

2015/1186

10,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

 A++

 A+

 A+++

 A++

 A+

 A-80%

 A-60%

 A-40%

 A-20%

Lina 120 h, Lina TV 120 h

 A
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Tekniske data – (EU) 2015/1185 

15. Tekniske data – (EU) 2015/1185 

Teknisk dokumentasjon for varmeapparater for enkeltrom med faste brensler - Forordning (EU) 2015/1185 som supplerer 
direktiv 2010/30/EU:

Produsentens navn og adresse: Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Harmoniserte standarder: EN 13229 :2001/A2 :2004/AC:2007
Andre anvendte standarder eller tekniske spesifikasjoner: ingen
Indirekte varmefunksjon (ja/nei): nei

Modeller
(brensel: kløyvd ved, 

fuktighetsinnhold ≤ 25 %)
Testrapporter

Direkte 
Varme- 
ytelse

Romoppvarming 
årlig 

utnyttelsesgrad 
ŋs 5 %

ŋs 
[x %]

Emisjoner ved 
Nominell varmeeffekt (*)

EEI (*)
PM OGC CO NOx

[x] mg/Nm3 (13 % O2)

Lina 45 RRF - 29 06 1106 7,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,7

Lina 45 GT RRF - 29 10 2332 5,5 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,2

Lina 55 RRF - 29 10 2333 7,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 109,0

Lina 67 RRF - 29 06 1074 9,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,4

Lina 73 RRF - 29 06 1074 9,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,4

Lina 87 RRF - 29 10 2338 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,2

Lina 87/70 R-848363-1 19,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,2

Lina 100 RRF - 29 06 1074 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 103,4

Lina 120 RRF - 29 10 2334 10,0 kW 65,0 75,0 40 120 1500 200 106,6

(*) PM = støv, OGC = gassformige organiske forbindelser, CO = kullmonoksid, NOx = nitrogenoksider, EEI = Energieffektivitetsindeks

Type varmeeffekt/romtemperaturkontroll
 Ettrinns varmeeffekt, ingen romtemperaturkontroll: ja
 To eller flere trinn, ingen romtemperaturkontroll: nei

Spesielle tiltak ved montering, installasjon og service
Vennligst ta hensyn til henvisningene i bruks- og monteringsanvisningene.
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Generelle garantibetingelser

16. Generelle garantibetingelser

I henhold til teknikkens aktuelle stand er dette produktet 
et innovativt, tysk kvalitetsprodukt fra firmaet Camina & 
Schmid. Ved produktene våre legger vi stor vekt på design, 
høy kvalitet og perfekt teknikk. Men hvis det skulle oppstå 
feil på produktet som kan bevises å skyldes material- og/eller 
produksjonsfeil, vil vi utbedre dem i henhold til betingelsene 
beskrevet nedenfor. Lovfestede garantikrav fra sluttkunden 
mot selger forblir upåvirket av disse garantibetingelsene.

Betingelser for garantiytelsene
1.  Kjøpsbevis (salgskvittering eller faktura) og utfylt 

garantibevis er tilgjengelig. 
2.  Produktet ble kjøpt fra et selskap i et av EUs 

medlemsland og ble brukt av en sluttbruker for første 
gang i et EU-medlemsland på det tidspunktet feilen 
oppsto.

3.  Produktene ble montert og satt i drift av en fagbedrift 
samtidig som lovbestemmelsene ble overholdt. 
En aktuell idriftsettelsesprotokoll foreligger.

4.  Monteringen og tilkoblingen ble utført under 
sakkyndig behandling og i samsvar med gjeldende 
Camina & Schmid installasjonsforskrifter og drifts- og 
monteringsanvisninger.

5.  Ildstedet inkl. røykgassveiene ble inspisert av en 
fagbedrift og vedlikeholdt årlig etter behov. En aktuell 
bekreftelse (f.eks. vedlikeholdslogg) fra fagbedriften på 
utført vedlikeholdsarbeid er tilgjengelig.

6.  Fagbedriften skal straks informeres av operatøren, senest 
innen én uke etter at problemet oppstod.

7.  Fagbedriften sender produsenten en skriftlig melding 
om reklamasjonen. En egenmektig behandling av 
reklamasjonen av fagbedriften er kun mulig med en 
forutgående skriftlig avtale og avklaring av kostnadene 
med produsenten.

Garantiperiode og foreldelsesfrist
Garantiperioden for våre produkter begynner med leveringen 
fra fabrikken til fagbedriften eller en grossist og er avhengig 
av produktet: 

5 år: Varmeinnsatser i støpejern
5 år: Brennkamre i basisovnen
5 år: Peisinnsatser, peiskassetter
2 år: Kjelenheter / Toppmontert varmeveksler 
2 år:  For elektroniske komponenter og betjeningselementer 

som håndtak, dørhengsler, skinner

Garantiperioden utløper uten oppsigelse. Alle krav som 
oppstår fra en garantisak, har en foreldelsesfrist på seks 
måneder etter at skaden inntraff.

Unntak fra garantien
Følgende deler og skader er ekskludert fra garantien:
  Skader forårsaket av feil montering, bruk eller ytre 

påvirkninger
 Innvendige kledninger
  Overflater og glasskeramikk
  Varmelagrende stein
 Tetninger
  Knuselige gjenstander
 Deler i kontakt med ilden
 Slitedeler
 Kostnader for test-, måle- og justeringsarbeid
 Erstatning for direkte eller indirekte følgeskader
 Kostnader for vedlikeholdsarbeid

Skader forårsaket av feil montering, bruk eller ytre 
påvirkninger 
Disse inkluderer f.eks. frost, feil lagring eller transport, 
ytre vold, uegnet/manglende brensel

 Innvendig kledning 
På grunn av de høye temperaturene i brennkammeret og 
forskjellig påvirkning under høye termiske belastninger, 
er det ikke mulig å hindre sprekker i kledningen – fordi 
det dreier seg om et naturprodukt (chamotte, vermikulitt). 
Med mindre det faller ut større biter av kledningen er det 
mulig å bruke ildstedet uten problemer. Et garantikrav 
angående kledningen trer kun i kraft dersom platene/
formsteinene løser seg opp i sand- eller klumpete form på 
grunn av dårlige masser og på denne måten svekker den 
ønskede beskyttelsesfunksjonen. Ved belagte og mørke 
innvendige kledninger er en permanent fargestabilitet 
umulig.
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 Overflater og glasskeramikk 
Misfarginger på galvaniserte eller malte overflater, sotede 
eller innbrente glassruter samt forandringer som har 
oppstått på grunn av for høy varmeinnvirkning, dekkes ikke 
av garantien.

Varmelagrende stein 
Små avvik i overflatekvaliteten til de varmelagrende steinene 
viser de typiske egenskapene til betongutseendet. 
En spesifikk egenskap ved designbetong er at den danner 
hull av forskjellige størrelser i overflaten.

Tetninger 
Skadede tetninger som på grunn av elde for det meste fører 
til utetthet, dekkes ikke av garantien. 

Knuselige gjenstander 
Knuselige gjenstander, som f.eks. glasskeramikk, dekkes ikke 
av garantien ved feil transport, feil lagring og feil bruk samt 
ved manglende service.

Deler i kontakt med ilden 
Dette gjelder alle deler som kommer i kontakt med ilden. 
Den store slitasjen skyldes de høye temperaturene i 
brennkammeret og forskjellig påvirkning under høye 
termiske og mekaniske belastninger. Dette gjelder 
glasskiven, tetningen og støperisten samt andre enkeltdeler i 
brennkammeret.

Slitedeler 
Slitasje er betegnelsen på kontinuerlig fjerning av materiale 
fra overflaten til et faststoff (basisstoff). Dette skyldes 
mekaniske årsaker i form av kontakt- og relativbevegelse 
av et fast, flytende eller gassformet stoff, dvs. massetapet 
(fjerning av materiale fra overflaten) av en stoffoverflate på 
grunn av slipende, rullende, støtende, skrapende, kjemisk og 
termisk belastning. I vanlig språkbruk settes likhetstegn også 
med andre former for slitasje.

 Kostnader for test-, måle- og justeringsarbeid
 Kostnader for test-, måle- og justeringsarbeid med mindre 
de er direkte knyttet til skader som dekkes av garantien.

Erstatning for direkte eller indirekte følgeskader
 Erstatning for direkte eller indirekte følgeskader (f.eks. luft-/
frakt, avhendingskostnader og erstatning for tap av bruk, 
følgeskader på komponenter som ikke dekkes av garantien, 
osv.).

Kostnader for vedlikeholdsarbeid
Kostnader til service, inspeksjon, vedlikehold, malings- og 
renholdsarbeid og bortkastede utgifter.

Retting av feil
Hvis det foreligger feil som er godkjent av Camina & 
Schmid som inkludert i garantien, vil de defekte delene bli 
reparert gratis etter vårt skjønn eller erstattet med feilfrie 
deler. Garantien inkluderer ikke kostnadene som oppstår i 
forbindelse med demontering og montering av deler.  
Feilene utbedres enten av en fagbedrift autorisert av oss eller 
av Camina & Schmids serviceavdeling. Garantien begrunner 
ikke krav om heving (heving av kjøpekontrakten), reduksjon 
(reduksjon av kjøpesummen) og erstatning for skade i stedet 
for ytelsen fra kjøpekontrakten.

Vennligst legg merke til at produktets garantiperiode 
ikke forlenges eller begynner på nytt ved reparasjon eller 
utskiftning av forskjellige elementer.
Fjernede deler som tas tilbake av Camina & Schmid blir 
Camina & Schmids eiendom.

Erstatningsansvar
Reguleringen av erstatningsansvar ved skader finner  
du i vår AGB (generelle forretningsbetingelser), se:  
www.camina-schmid.de

Kontakt
Camina & Schmid 
Feuerdesign und Technik 
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18 
49143 Bissendorf, GERMANY 

www.camina-schmid.de 
info@camina-schmid.de



36



Garantisertifikat
Tusen takk for at du har valgt den originale fyringsteknikken fra Camina & Schmid. 
Vi gir deg en garanti på 5 år på dette produktet og en reservedelsgaranti på 10 år. 
Dette lover vi deg fordi at du stoler på våre produkter.

Garantien gjelder f.o.m. levering fra fabrikken.

For å gjøre garantikrav gjeldende trenger vi din kjøpskvittering eller fakturaen og 
dette garantisertifikatet. Vennligst ta hensyn til våre generelle garantibetingelser. 
Vennligst vær oppmerksom på at dette sertifikatet forskriftsmessig må forsynes med 
et registreringsnummer og et forhandlerstempel.
Det må kun brukes originale reservedeler fra Camina & Schmid fyringsteknikk.  
(Kjøp via faghandel).

Vi ønsker deg mange behagelige timer med produktet ditt.

Reg.nr.

Produkttype

Kontrollør

Kjøpsdato

Forhandler

Stempel/underskrift

   For miljøets skyldårs garanti

2
(Vennligst påfør oppdragsnummeret)

5
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Camina & Schmid 
Feuerdesign und Technik 
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18 
49143 Bissendorf, GERMANY 

www.camina-schmid.de 
info@camina-schmid.de



Idriftsettelsesprotokoll
Operatøren av anlegget Fagbedrift

Navn Navn

Adresse Adresse

Postnummer/-sted Postnummer/-sted

Anleggsdata

Produkttype  Varmeinnsats  Peisinnsats  Basisovn

Betegnelse

Påbygg  Varmevekslerelement Type

 Keramiske røykkanaler Lengde (m)

 Toppmontert varmeakkumulator  Varmeakkumulator(spiral)

    Toppmontert  
varmevekslerelement  Annet

Vannteknikk  HWAR  Toppmontert varmevekslerelement / type

Forbindelsesrør/skorstein

Forbindelsesrør Diameter (mm)

Utstrakt lengde (m)

Bend

Skorstein Produsent Type

Effektiv høyde (m)

Diameter (mm)

 Enkeltlags  Flerlags  Utvendig vegg (rustfritt stål)

Forbrenningsluftforsyning

Bruksmåte  Romluftforbindelse  Ekstern forbrenningsluft

Forbrenningsluftrør Diameter (mm)

Utstrakt lengde (m)

Bend

Ventilasjonsanlegg (kontrollert romventilasjon, avtrekkshette, etc.)

Ved idriftsettelsen  Intet anlegg tilgjengelig  Anlegg tilgjengelig 

Sikkerhetsinnretning  Ikke tilgjengelig  Tilgjengelig/type

Reguleringsteknikk

Utbrenningsregulering  Ikke tilgjengelig  Tilgjengelig/type

Andre reguleringer  Vannregulering/type

 Annet

Instruksjon og overlevering

Operatøren av anlegget ble instruert i bruk og service av anlegget.  Ja

Operatøren av anlegget ble gjort oppmerksom på farene ved bruk og vedlikehold av anlegget.  Ja

Monterings- og bruksanvisningen ble overlevert til operatøren.  Ja



Idriftsettelsesprotokoll varmeintegrasjon
Utførende fagbedrift (hvis forskjellig)

Navn

Adresse

Postnummer/-sted

Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsventil  2,5 bar responstrykk  3,0 bar responstrykk

 Installasjon oppstrøms, så nær produktet som mulig

Avstand mellom produktet og sikkerhetsventilen (m)

 Utblåsingsrør tilkoblet (min. 0,5 % fall, fritt utløp, synlig)

 maks. lengde på utblåsingrøret observert (DN20: 2 m, 2 bend; DN25: 4 m, 3 bend)

 Sikkerhetsventil installert lett tilgjengelig (om nødvendig inspeksjonsåpning)

TAS  Installasjon i et kaldt område av anlegget

Avstand mellom produktet og TAS (m)

 Utløpsrør tilkoblet (min. 0,5 % fall, fritt utløp, synlig)

 TAS installert lett tilgjengelig (om nødvendig inspeksjonsåpning)

Ekspansjonstank  Produktet beskyttet av sin egen ekspansjonstank

 Hetteventil montert

 Fortrykk kontrollert og innstilt på (bar)

Rør/forbindelser

Temperaturbestandighet  Alle komponenter i varmekammeret er laget av helmetall

 

DVGW-godkjenning  Komponenter som kommer i kontakt med drikkevann har en DVGW-godkjenning

Isolasjon  Isolasjon utenfor varmekammeret i henhold til EnEV 2014

Pumpe/returheving

Pumpe  Høyeffektiv pumpe  Innstilt på (l/h)

Returheving  Montert  Innstilt på (°C)

Trykkontroll (før innmuring av produktet)

Trykkontrollen ble utført på en fagmessig riktig måte og er dokumentert  Ja

Idriftsettelse

Anlegget var fagmessig fylt og fullstendig ventilert  Ja

Alle komponentene ble kontrollert for funksjonsdyktighet  Ja

Sted Dato

Underskrift operatør Underskrift fagbedrift
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