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Attityd 200

Eldnings- och skötselråd
I en särskild anvisning för Attityd 200 insats finns 
utförliga eldnings- och skötselråd för eldstaden.

Uppackning
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant 
kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Vid 
transportskada måste anmälan göras till fraktbolaget 
inom 7 dagar från leverans.

Var försiktig när du packar upp täljstenen som är en 
mjuk stenart som lätt kan bli kantstött. 

Bygganmälan
Innan du får göra en ny installation av eldstad och 
uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs 
till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får 
du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kom-
mun.

Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till 
befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installa-
tionen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besikt-
ning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommenda-
tioner vid eventuellt behov av renovering av skorsten. 
Efter att du installerat din eldstad måste installationen 
besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan du får börja 
elda.

Rökkanal
Instruktioner specifikt för Attityd 200 finner du i anvis-
ningen för Attityd 200 insats. Följ för övrigt skorstens-
tillverkarens anvisningar.

Bärande underlag
Attityd 200 komplett med insats väger 255 kg och kan 
normalt placeras på vanligt träbjälklag. Kontakta bygg-
nadsnämnden i din kommun om du är osäker.

Placering mot brännbar vägg
Attityd kräver ingen brandvägg utan är godkänd för att 
placeras 100 mm från bakkant till brännbar vägg (se 
mått på sista sidan). 

Eldstadsplan
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och bränn-
bart material framför kaminen från utsprättande glöd. 
Till Attityd 200 finns ett specialtillverkat eldstadsplan 
av plåt alt. glas som tillval. Generellt gäller att eldstads-
planet skall sträcka sig minst 300 mm framför eldsta-
den. Ett eldstadsplan kan bestå av 0,7 mm stålplåt, 
glasplan, klinker, natursten etc.

Läs noggrant igenom denna anvisning, den separata 
ansvisningen för Attityd 200 insats och skorstensleve-
rantörens anvisning innan du påbörjar monteringen.

Lycka till med din nya eldstad!

Allmänna råd

Märkning
Insatsen är från fabrik märkt med en typskylt som sitter 
bak på strålningsplåten. Om omramning i täljsten eller 
plåt skall monteras skall den lösa typskylten, som är 
bipackad och ligger i brännkammaren, klistras på bak-
sidan av ryggplåten. 

Tag av skyddspapperet på skylten och fäst den baktill/
nedtill på ryggplåten enligt bild.

A
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4 Skruvar M8 x 30 CHC blank

4 brickor 8 x 20

6 skruvar M6 x 16 BHC svartv

4 skruvar M6 x 16 BHC svart

Detaljer

Ryggplåt

Värmesköld

Bottenplatta

Nedre täljstenshållare

Täljstenshållare mitten

Övre täljstenshållare

Sockel (3 delar)

2 Saxpinnar 

2 Fästen n°1

4 Fästen n°2

2 Fästen n°3

4 Fästen n°4

4 Fästen n°5

2 Hållare för ryggplåt

Golvplåt
(tillval)
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5 skruvar M6 x 10 BHC blank

2 saxpinnar 3 x 40

1 insex nyckel n°4 för M6 

1 insex nyckel n°6 för M8

I   2 Fästen n°1

J   4 Fästen n°2

K   2 Fästen n°3

L   4 Fästen n°4

M   4 Fästen n°5
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Sprängskiss Attityd 200 med täljstenAttityd 200
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x 4 skruvar M6 x 16 BHC svart

x 1 insex nyckel n°4 för M6

OBS: Sockeln styrs på plats genom urtagen i bottenplattan

G

Avlägsna platta vid tilluft underifrån

C

C
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MonteringsanvisningAttityd 200

Sätt samman plåtsockeln (G)
Insatsen vilar på en plåtsockel.  Skruva ihop sockel G 
enligt figuren till vänster med medföljande M6 skruv.

Alternativt kan insatsen läggas försiktigt på rygg och 
de båda sidorna på sockeln (G) fästas mot insatsen 
först, innan hopmonteringen, vilket förenklar infäst-
ningen. Därefter skruvas fronten på sockeln dit. 

Förberedelse av montering
Börja monteringen med håltagning i innertak för 
skorstenen. Följ anvisning från skorstensleverantö-
ren. Ska du ansluta Attityd bakåt in i befintlig mur-
stock gör du håltagningen nu. Läs mer i anvisningen 
för Attityd insats.

Placering av bottenplatta
Lägg bottenplattan på plats. Det är viktigt att 
underlaget är i våg. Mot brännbar vägg gäller 100 
mm från bakkant på bottenplattan, mot brandvägg 
gäller 50 mm. 

Placering av sockel på insatsen
Innan sockeln kan fästas på insatsen avlägsnas de 
två skruvarna i de främre hålen på insatsen. Lyft ur 
rostret och ta bort skruvarna. Lägg försiktigt ner 
insatsen på rygg och fäst sockeln mot insatsen med 
de fyra M8 skruvarna enligt bilden. Sockeln ska 
passa in i urtag under insatsen. 

G

x 4  skruvarM8 x 30 CHC blank

x 4  brickor 8 x 20 

x 1 insex nyckel n°6 för M8
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MonteringsanvisningAttityd 200

Insatsen placeras på bottenplattan
Lyft upp insatsen och placera sockeln på bottenplat-
tan C i de utstansade urtagen. Kontrollera att sockeln 
har jackat i urtagen i bottenplattan och är fixerad i 
läge.  

Insatsen förbereds enklast nu för anslutning uppåt 
eller bakåt innan du fortsätter monteringen av 
omramningen. Läs i separat anvisning för insatsen 
om detta.

Montera hållaren (N) för ryggplåten
Hållarna N skruvas i samma fästen som den fasta 
värmeskölden. Den fasta värmeskölden tas bort. 
Vänta med att dra åt skruvarna till ryggplåten är 
monterad.

G

OBS: Sockeln styrs på plats genom urtagen i bottenplattan

C

N

N

Använd de fyra skruvarna från värmeskölden
till att fästa hållarna.

x 1 insex nyckel n°4 för M6
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MonteringsanvisningAttityd 200

Värmesköld (B)
Närmast insatsen skall den galvaniserade värme-
skölden sitta. Värmeskölden hakas på hållarna N 
för ryggplåten.

Ryggplåt (A)
Fäst ryggplåten i hållarna med fyra skruv. 
Ryggplåten ska passa in i urtagen i bottenplåten. 
Drag därefter åt skruvarna som håller hållarna N. 

Vid anslutning bak eller där friskluftanslutning 
skall göras bakåt skall täcklocken tas bort i rygg-
plåten.

N

B

N

Ta bort lock vid anslutning bak  

A

N

x 4 skruvar M6 x 16 BHC svart

x 1 insex nyckel n°4 för M6
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Uteluft/bakanslutningAttityd 200

Friskluftsanslutning
Om du avser att koppla friskluft direkt till eld-
staden gör du detta genom att dra in en flexslang 
genom hålet i ryggen eller anslut från golvet (läs 
mer i anvisningen för insatsen). Flexslangen skall 
kondensisoleras i varmt utrymme.

Bakanslutning
Om du ska bakansluta Attityd till en befintlig 
murstock gör du detta enklast i detta skede. Följ 
anvisning i separat anvisning för insatsen.

A
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Montering täljstenAttityd 200

Täljsten nr 1
Täljstenen fästs enbart ihop med hjälp av de 
speciella fästena. Börja med att försiktigt lossa 
fästena från den platta dom sitter på. 

Börja med stenen 1 (se sprängskiss på sid 2). 
Fästet L ska greppa i urtaget i ryggplåten. 
Fästet K binder ihop stenen 1 med stenen 2.

Principen är sedan lika med övriga stenar.

L

K

1
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Montering täljstenAttityd 200

Första varvet täljsten
Börja med att fästa sten nr 1 mot ryggplåten 
med fäste M. Sätt dit sten nr 2 och fäst ihop 
den med sten nr 1 med fäste J enligt bild. 
Gör lika på båda sidor.

Fortsätt med stenarna nr 3 och fullfölj den 
nedre raden. Stenarna hålls sedan samman 
av den nedre täljstenshållaren, se nedan.

Nedre täljstenshållare (D)
För in nedre täljstenshållare D över täljste-
nen och lås den i position med de två sax-
pinnarna H. 

Vid behov kan en gummiklubba användas 
försiktigt för att knacka täljstenshållaren på 
plats. 

M

J

1

2

33

3

3

2

H

H

D

x 2 saxpinnar 3 x 40

Skjut in den nedre täljstenshållaren D
och lås den i position med 2 saxpinnar H
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Montering täljstenAttityd 200

Montering täljstenshållare mitten (E)
Montera nu den täljstenshållare som 
ska fästas ovanpå insatsen. Kontrollera 
avståndet mellan hållaren och insatsen, 
vid behov justera med justerskruvarna.  

Montering täljsten nr 4 
Fortsätt med täljsten nr 4 på båda sidor, 
använd fästena M och J. Se bild.

Montering övre täljsten
Börja med stenarna nr 5 och 6 och 
bind ihop dom med fästena I och L. 
Se bild sidan 10. Fortsätt sedan med 
att ställa dit stenarna nr 7 på plats.

x 2 skruvar M6 x 16 BHC svart 

x 5 skruvar M6 x 10 BHC blank

E

5 skruvar M6 x 10 BHC blank
för att skruva hållaren på insatsen

2 skruvar M6 x 16 BHC svart 
för att justera hållaren mot insatsen 

x 1 insex nyckel n°4 för M6
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Montering täljstenAttityd 200

Övre täljstenshållare (F)
Lägg dit övre täljstenshållaren, på fästena 
I finns en tapp som ska passa in i två hål i 
hållaren. Knacka försiktigt på hållaren mot 
täljstenen med en gummiklubba om den 
inte faller på plats.

Täljstenstopp (8-9)
Avsluta monteringen med att 
lägga dit täljstenstoppen. 

Montera anslutningsrör
Vid toppanslutning sätts anslutningsröret 
på plats innan du lägger dit täljstens- 
toppen. Var noga med att täta med 
tätningsmassa mellan rör och stos. Följ 
skorstenstillverkarens anvisningar för 
montering av skorsten.

F
L

L

I

I

8

9

8

9
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GolvplanAttityd 200

Golvplåt (O)
Om du beställt vår specialgolvplåt eller 
golvplan av glas avslutar du med att lägga 
dit den.

Sätt nu rökvändarhylla och övrig inredning 
på plats i insatsen enligt separat anvisning 
för insatsen. 

Kom ihåg att installationen ska besiktigas 
av skorstensfejarmästaren innan du får 
börja att elda.

O

674
655
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Mått och teknikAttityd 200

Tekniska data
 
Vikt:   255 kg 
Effekt:   7 kW
Verkningsgrad: 79,8 %
Godkännande: SITAC SC 0042-11

Tillbehör: Anslutningsrör topp,  
övergång för bakanslutning, golvplan i plåt 
eller glas, friskluftssats
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Scandinavisk Spismiljö AB, Ekslingan 1, Väla Norra, 254 67 Helsingborg 

Tel 042-12 69 50, Fax 042-12 69 40 

www.spismiljo.se

Name of Manufacturer Scandinavisk Spismiljö AB
Contact information of the
manufacturer

Visiting address:
Postal address:

Ekslingan 1, Väla Norra
SE-254 67 Helsingborg

Place of production Weelde, Belgium
Type, model Attityd 200

Description of the product
Heat distribution:
Use:
Fuel:
Particular conditions:

Convection of heat
Room heating and Insert Appliance
Wood, woodbriquets
None

Clearances to combustible material:

CE-marking information

Back wall:
Side wall:
Front:
Fuel type:
Emission of CO
Dust:
Flue gas temperature:
Thermal output:
Energy efficiency:
Draught:

100mm
600mm
1000mm
Wood
0,094%  1180mg/Nm3
17,6mg/Nm3
369gr Celsius
9,1kW
79,8%
11,4Pa

Notified Laboratory No.2013
Laboratory KVBG-ARGB
Rodestraat 125
1630 LINKEBEEK
BELGIUM

Appliance instructions Version no. Attityd200 Insats 11/01

EC Declaration of Conformity
We affirm that the product:  Attityd 200

Manufactured by us and fulfils the EN 13229:2001/A2:2004
requirements of: EN 13240:2001/A2:2004

EC-declaration no.:  10104

 Helsingborg 2013-06-20

Mickael Nilsson
Technical Manager

Scandinavisk Spismiljö AB
SE - 254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40




