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Allmänna rådAttityd 500/510

Mottagning av gods
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant 
kontrollerar så att godset inte är transportskadat. 
Anmäl omedelbart skador till fraktbolaget.

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.

Installation/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. Efter att du 
installerat din eldstad måste installationen besiktas av 
skorstensfejarmästaren innan du får börja elda. 

Vi rekommenderar att du anlitar en fackman för instal-
lationen för att säkerhet och funktion skall garanteras. 
Våra återförsäljare kan rekommendera lämplig fack-
man.

CE-märkning
Innebär att tillverkaren eller importören intygar att 
produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso- miljö 
och säkerhetskrav. Det är också ett handelsmärke som 
gör att produkten kan säljas fritt över nationsgränserna 
inom EU.

Märkskylt 75 x 95 mm är placerad på sidan av kasset-
ten, se bild nedan.

Rökkanal
Vid behov av ny skorsten rekommenderar vi 
ChimVision sektionsskorsten med en rostfri och syra-
fast innermantel. Läs noggrant igenom skorstenstillver-
karens monteringsinstruktioner. Rökkanalens diameter 
skall minst vara 150 mm och vi rekommenderar inte en 
rökkanalslängd understigande 3,5 m räknat från insat-
sens anslutning. Tänk på att skarpa böjar och sidodrag-
ningar påverkar rökkanalens drag.

Tillförsel av förbränningsluft
För att få en ren och bra förbränning är det vik-
tigt att det tillförs tillräckligt med luft till eldstaden. 
Attityd500/510 är förberedd med en stos för direkt-
anslutning av tilluft till förbränningen. Som alternativ 
kan en ytterventil sättas in i väggen nära eldstaden som 
öppnas vid eldning. 

Underlaget
Underlaget skall vara fast och vara tillräckligt bärande. 

Vid brännbart golv skall höjden på fundamentet vara 
minimum 300 mm.

Brännbart och icke brännbar material
När insatsen monteras i en existerande murad öppen 
spis så är kraven om avstånd till brännbart material 
och golv enligt allmänna bestämmelser.

Är det en nybyggnation så gäller de lokala bestämmel-
serna för brandsäkerhet och monteringsanvisningen.

Läs på sidan 5 om avstånd till brandvägg.

Gnistskydd
Gnistskyddets funktion är att skydda golv och bränn-
bart material framför insatsen från utsprättande glöd. 
Ett eldstadsplan kan bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, 
klinker, natursten etc. Läs mer på sidan 5 om detta.

 

En felaktigt installerad eldstad kan orsaka 
brand!! Läs därför noggrant igenom hela 
monteringsanvisningen innan du påbörjar 
installationen. De flesta av våra återförsäl-
jare har duktiga installatörer som kan hjälpa 
dig med installationen. 

Lycka till med din nya Attityd spisinsats
Vi hoppas och tror att Attityd500/510 kommer att ge dig många varma och sköna stunder. Men innan du kan få riktig 
glädje av din nya investering bör du noggrant läsa igenom denna skötselanvisning. Den innehåller några konkreta råd 
om hur du får ut mesta möjliga glädje av din nya insats, både nu och under de kommande åren. Det är därför alltid 
bra att spara skötselanvisningen.

TYPE: ..........................................................  500/510
INTERMITTENT BURNING: ...... Wood 1-2 Kg/Std
OUTPUT: ....................................................... 3-8 kW
DRAUGHT: .................................................... – 12Pa
FLUE GAS TEMPERATURE: ....................... 325° C
EFFICIENCY: ................................................70-80%
CO% by 13% O2: ............................................ 0,14%

DISTANCE TO COMBUSTIBLE WALL
Behind: 100 mm Beside: 500 mm

EN 13229 
SWEDCERT 0970
SINTEF NS 3059 Production no:

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
SE-254 67 Helsingborg
Sweden

Follow the user´s instructions
2010

Märkskylt
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MonteringsanvisningAttityd 500/510

Montering av spisinsatsen
Innan din nya spisinsats är klar att sprida värme och 
trivsel, bör du noggrant läsa igenom dessa sidor. Här 
går vi igenom de krav som gäller för monteringen och 
spisinsatsens närmsta omgivning. I övrigt hänvisas till 
att alla lokala bestämmelser, inklusive dem som gäller 
nationellt skall följas vid installation av spisinsatsen.

Vi varnar för alla oauktoriserade ändringar i och av 
insatsen. Tänk även på att insatsens ytor blir varma. 

De nödvändiga dimensionerna till hålen för montering 
av insatsen framgår av broschyrmaterialet samt ritning-
arna på sidan 6 i denna anvisning.

Denna anvisning för montering visar principen för en 
montering i en befintlig öppen spis. 

OBS! Illustrationerna visar Attityd500 men principen 
är lika för Attityd510  då insatserna är identiska från-
sett höjden.

Monteringsföljd
Insatsen sitter monterad i en yttermantel (konvektions-
box). Mellan insatsen och konvektionsboxen strömmar 
rumsluften runt, värms upp och släpps ut till rummet i 
överkant. Med denna konstruktion behövs inga ytterli-
gare varmluftsgaller installeras.

1. Börja med att göra rent den gamla eldstaden från 
sot och smuts. 

Justerskruv

Inspektionslucka förluftspjäll 

Låsskruv

Förberedelse av insatsen
Vid monteringen tas insatsen ut ur konvektionsboxen 
genom att låsskruvarna tas bort. Dessa kommer man 
åt genom att först avlägsna bottenplattan av verme-
culit. Därefter kan insatsen lyftas ur konvektions-
boxen. Placera tillbaka insatsen i omvänd ordning. 
Justerskruvarna används för att justera insatsen i våg i 
boxen efter att den placerats tillbaka.

Sätt tillbaka inredningen när installationen är färdig.

2. Enklast monterar du insatsen med hjälp av ett 
arbetshål i murverket. Använd en slagborrmaskin eller 
huggmejsel. Hålet ska mynna ut i rökgången, eventuellt 
spjäll demonteras.
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MonteringsanvisningAttityd 500/510

AB

C

D

E

Montering av stos
Stosen anslutes till skorstenen med rör eller en flexibel slang som är godkänd för 
vedeldning. Stosen (B) dras fast mot brännkammaren med ett invändigt stag (A), 
vrid stosen uppåt eller bakåt beroende på anslutning. Täta noggrant mellan stos och 
brännkammare med medföljande tätsnöre. Fastsättningen sker inifrån eldstaden. 
Plocka ur all inredning innan du börjar monteringen.

Sätt tillbaka inredningen när installationen är klar.

A) Stag för fastsättning av stos 
B) Anslutningsstos 
C) Rökvändarplatta 
D) Vermeculit inredning 
E) Vermeculit botten

3. Lyft ur insatsen ur konvektionsboxen. Läs mer om detta 
på sidan 2 under rubriken Förberedelse av insatsen.

4. Sätt på anslutningsröret (ingår ej) på stosen, täta 
med tätningsmassa mellan stos och rör. Vila rör och 
stos mot boxen när du lyfter den på plats. Lyft in 
insatsen igen och skruva fast den i boxen. Justera 
insaten i våg med justeringsskruvarna (se sid 2).

4. Anslut stosen enligt 
anvisning ovan. Var noga 
med att täta mellan de 
olika rördelarna.

5. Täta med stenull eller 
motsvarande mellan rör 
och rökgång genom arbets-
hålet.

6. Lägg på murbruk ovan-
på isoleringen och se till att 
det blir en avfasning uppåt 
så sot faller ner i insatsen.

7. Efter installationen 
murar du igen hålet och 
sätter tillbaka inredningen. 
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HandhavandeAttityd 500/510

Montering av rökvändarhylla
Rökvändarplattan avlägsnas enklast genom att ena 
gavelplattan tas bort, därefter kan rökvändarplat-
tan lyftas ned i eldstaden och ut genom luckan. 
Återplaceringen görs i omvänd ordning. 

Öppning av luckan
Genom att trycka på det högra reglagets vänstra sida fälls  
handtaget ut och luckan kan öppnas.

Reglering av lufttillförsel
Genom att trycka på reglagets vänstra sida öppnas tilluftsspjället. På den högra bilden syns spjället frilagt. Om 
spjället skulle kärva så tas bottenplattan i vermeculit bort och täckplåten ovanför spjället. Därefter är spjället 
frilagt för inspektion. Luften till förbränningen kommer alltid in den vägen, antingen som tilluft utifrån via ett 
tillfutsrör under insatsen eller från rummet.   
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Om du skall frimura runt Attityd 500/510 
måste omslutningen var av klass EI 60 som 
120 mm massitvt tegel eller 100 mm Siporex 
lättbetong som får anslutas direkt mot bränn-
bar vägg utan luftspalt.

Brandväggen måste minst ha samma bredd 
som omramningen, normalt görs den något 
bredare vilket också blir snyggare.

Avstånd till brandvägg räknas från ytterboxen. Bakom, på sidorna och över ytterbox-
en bör finnas ett luftat utrymme på 5-10 mm. Detta för att säkerställa en rörelsefrihet 
hos materialet. Ingen del av insatsen får anslutas mot brännbart material utan den 
skall på sidorna och bakom omslutas av en brandvägg.  

Framför luckan på kassetten skall ett gnistskydd läggas om det är ett brännbart golv. 
Gnistskyddet skall gå minst 100 mm på var sida och 300 mm framför luckan. Bredd 
och längd på gnistskyddet påverkas av hur högt kassetten monteras. Kontrollera med 
skorstensfejarmästaren om du är osäker. Höjden på fundamentet skall vara min 300 
mm vid brännbart golv.

Tilluft utifrån/frimurningAttityd 500/510

min 300

300, gnistskydd

Brandvägg/gnistskydd

Tillufts anslutning utifrån

Attityd 500/510 är förberedd för anslutning av 
friskluft direkt utifrån. Anslutningen måste för-
beredas innan insatsen monteras.

1) Mät ut var flexröret med tilluft skall mynna 
ut i förhållande till urtaget i konvektionsboxen. 
Röret bör mynna jäms med hålet eller strax 
under. Tänk på att röret skall kondensisoleras 
i varmt utrymme (mellan insatsens botten och 
botten i öppna spisen).

2) Slå bort täckbrickan i botten av konvektions-
boxen och montera anslutningsstosen mot hålet 
med medföljande tre plåtskruv.

3) Montera därefter insatsen. 

4) Ta bort botten plattan i vermeculit och lyft 
upp täckplåten i botten. 

5) Tryck dit tätningsgarnet (rund list 20 mm 
medföljer) runt öppningen, mellan botten på eld-
staden och konvektionsboxen. Skjut på flexröret 
på anslutningsstosen. Arbeta genom öppningen 
inifrån eldstaden. 

6) Lägg tillbaka täckplåten och sätt tillbaka 
inredningen.

Brandvägg 

5-10

5-10

Täckbricka i botten av 
konvektionsbox

Flexrör för  
tilluft utifrån

Tätningsgarn

Anslutningsstos

Täckplåt

Eldstaden sett uppifrån där bottenplat-
tan och täckplåten är bortagen

Bottenplatta 
i vermeculit
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Mått och Teknik

Mått och Teknik

Attityd 500

Attityd 510

63
0

350*
770

ø 145 inv/149 utv
700

44
2

5

20
5

34
055

5
54

5

265*

*Friskluftsanslutning
  hål Ø 100 mm

365

Tekniska data Attityd 500 
Effekt: 3-8 kW 
Vikt:  124 kg 
Godkännanden: CE EN-13229 
Byggprodukt certificat SWEDCERT 0970 
SINTEF Norge NS-3059
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*Friskluftsanslutning
  hål Ø 100 mm
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Tekniska data Attityd 510 
Effekt: 3-8 kW 
Vikt:  98 kg 
Godkännanden: CE EN-13229 
Byggprodukt certificat SWEDCERT 0970 
SINTEF NOrge NS-3059
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EldningsrådAttityd 500/510

Användning av spisinsatsen
Nedan beskrivs upptändning och eldning i spisinsatsen. 
Vedmängd och spjällinställning kan variera efter det 
individuella behovet för uppvärmning och skorstens-
drag.

Upptändning och fortlöpande eldning
1. Lägg ca 2 kg upptändningsved i botten av spisinsat-
sen, staplade på kors och tvärs som ett bjälkhus. Lägg 
två upptändningskuddar i mitten och antänd dem.

2. Stäng till luckan men lämna en öppning på ca 2 cm. 
Öppna luftspjället under luckan helt. Låt spisinsatsens 
inställningar stå så i ca 5 minuter innan du stänger 
luckan helt och handtaget trycks in till låst position. 

3. Luftspjället dämpas efter behov under upptändnings-
fasen. 

4. När elden har brunnit ner till glöd öppnas luckan 
försiktigt så att askan inte virvlar ut. Sprid försiktigt ut 
glöden så att det ligger i ett jämnt lager. 

5. Lägg två till fyra vedträn i spisinsatsen , ca 1,5–2 kg. 

6. Spjället öppnas helt och dämpas igen när elden har 
fått fart. Exakt hur mycket spjället skall stå öppet kan 
variera på grund av det enskilda skorstensdraget, men 
lågorna skall nu stabiliseras till en ”lugnt brinnande 
eld”. 

7. När vedträna har brunnit ner till glöd startar man 
om från punkt 4 igen.

VARNING! Luckan skall vara stängd vid normal drift 
och bör bara öppnas vid upptändning och påfyllning 
av ved.

Aska
Askan kan kastas i soptunnan vid renhållning. Askan 
bör alltid vara avkyld i 3-4 dygn innan den kastas 
i soptunnan, eftersom det kan finnas glöd som kan 
antända avfall eller soppåse.

Upptändning efter längre paus
Om insatsen inte har varit använd under längre tid så 
bör skorstenen undersökas så att den inte är blockerad 
innan återupptändning.

Skorstensbrand
I händelse av skorstensbrand skall luckor, lådor och 
spjäll stängas till så att elden släcks. Vid behov till-
kallas brandkår. Skorsten skall alltid besiktigas av 
Skorstensfejarmästaren efter en skorstensbrand. 

Råd om ved

Upptändningsved
Upptändningsved är beteckningen på fint sågade små 
trä pinnar som är cirka 20 cm långa och har en diame-
ter på 2-3 cm.

Ved
Björk, bok, ek, ask, alm, barrträd samt fruktträd är alla 
lämpliga att klyva till ved.

Tryckimpregnerat trä, spånplattor, färgbroschyrer eller 
glansigt papper är däremot inte bra för insatsen. De 
avger saltsyra eller tungmetaller som skadar insatsen 
och miljön.

Veden bör ha en diameter på 7-9 cm och högst vara 
cirka 30 cm långt, eftersom de annars kommer att 
ligga för nära kaminens sidor. Det viktigaste för en god 
förbränning är att veden är relativt torr (en fuktighet 
på 15- 20 %). Är veden för fuktig har den svårt för 
att brinna, skorstensdraget uteblir, det ryker och luk-
tar mycket och det ger sämre effekt eftersom vattnet i 
veden först måste förångas.

Det kan dessutom orsaka skador på insats och skor-
sten i form av blanksot och tjärbeläggningar. Detta 
kan i värsta fall leda till skorstensbrand. Är veden för 
torr så brinner den upp för snabbt, då friges gaserna 
i veden snabbare än de kan förbrännas och en del går 
oförbrända upp genom skorstenen. Detta ger också en 
minskad effekt och skadar miljön.

Det handlar alltså om en balans som dock är ganska 
enkel att hitta med lite övning. Se även nedan under 
förvaring.

Förvaring av ved
Den bästa förvaringen av ved är under tak, men sam-
tidigt med god utluftning, t.ex. i ett garage eller under 
halvtak. Ställ gärna träet på en träpall eller liknande, 
så det inte vidrör marken. Färskt trä, som är sågat och 
kluvet kan gärna ligga i 1- 2 år på detta sätt, beroende 
på träslag.



8

Underhåll, driftsstörningarAttityd 500/510

Underhåll av insatsen  
– använd endast originalreservdelar

Rengöring av insats
Attityd 500/510 är fabriksytbehandlad med Senotherm 
originallack i färgen svart eller grå. Denna behandling 
gör att insatsen under de första upptändningarna avger 
en speciell lukt, men den försvinner efter några gånger. 
Se till att ha god ventilation. Ytan underhålls genom att 
borsta den med en mjuk borste eller genom att använda 
dammsugare med borste. 

Packningar
Packningar kan vid första anblicken se bra ut, de krym-
per emellertid i värmen och förlorar därmed förmågan 
att hålla insatsen tät. Packningar bör bytas med jämna 
mellanrum eftersom det är viktigt för god förbränning 
och för en ren glasruta, att insatsen är tät.

Vermeculit
Vermeculit i eldstaden som är knäckt eller sliten kan 
lätt bytas ut eftersom de är löst monterade

Rökvändarhylla
Rökvändarhyllan kan bli sliten. Den byts lätt ut och 
monteras enligt beskrivningen på sidan 4.

Bättringsmålning
Målning av insatsen med Senothermspray kan täcka 
fläckar eller små repor. Större skador skall slipas ned 
med fint stålull, dammsugas och sedan sprayas. Burken 
skall skakas mycket kraftigt och sprayas på ett avstånd 
av 15- 20 cm. Det är mycket viktigt att insatsen inte 
är i drift och att den är helt kall innan du använder 
sprayen. Det kan annars inträffa stora skador på grund 
av brandrisken.

Driftsstörningar

 
Om du har problem med din insats kan du kanske 
finna orsaken nedan. Om inte, så är du alltid välkom-
men att kontakta din återförsäljare.

Spisinsatsen är svår att styra  
– den brinner för snabbt
Om insatsen är ny så kontrollerar du att du följt våra 
anvisningar. Är insatsen mer än ett år eller den använts 
mycket skall packningarna eventuellt bytas ut. Sitter 
packningarna för länge, gör värmen att de kan förlora 
sin förmåga att hålla insatsen tät.

Insatsen har dåligt drag efter installationen
Kontrollera att monteringsanvisningen har följts. Det 
är speciellt förhållandena runt skorstenen som kan ge 
upphov till problem. Är diameter och längd korrekt, är 
den tät, är rökrör och övergångar täta. Eventuellt måste 
en sotare kontaktas för att avhjälpa problemet eftersom 
skorstenen kan vara blockerad.

Det luktar rök och sot
- Detta kan bero på vindar nedåt i skorstenen och 
sker oftast när vinden blåser från ett speciellt håll. 
- Skorstenen är eventuellt för kort i förhållande till 
takåsen eller så kan träd ha vuxit upp vilket kan skapa 
turbulens.  
- Luckan öppnas när det fortfarande brinner eller  
öppnas för häftigt.

Insatsen brinner dåligt och kanske slocknar
Här kan det finnas en rad orsaker. Det mest typiska är:

Spjället är inte tillräckligt öppet.

Veden är för fuktig.

Draget i skorstenen är för litet, den är eventuellt block-
erad eller otät.

Glödbädden var för liten och gav inte tillräckligt med 
värme för att antända veden. Pröva med att öppna 
spjället för fullt och ställ luckan lite på glänt tills elden 
tagit sig ordentligt.

Beroende på problemet kan det vara nödvändigt att  
kontakta återförsäljaren eller skorstensfejarmästaren. 

Tänk på att för dålig lufttillförsel kan leda till en dålig  
förbränning, höga emissioner och en dålig verkningsgrad.



A
tt

it
y

d
 5

0
0

/5
1

0
 ·

 2
0

1
3

 ·
 0

6
-2

0

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 Shijiazhuang, China
Type, model Attityd 500-510

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

Convection of heat
Inset Appliance, Room heating
Wood, woodbriquets
None

Clearances to combustible material:

CE-marking information

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

60mm Heat Insulation
60mm Heat Insulation
60mm Heat Insulation
1050mm
Wood
0,10% 1250mg/Nm3
20mg/Nm3
242gr Celsius
7,3kW
81%
12Pa

Notified Laboratory No.1625
RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten  
Prufdtälle
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen
Germany

Appliance instructions Version no. Attityd500/01/10

EC Declaration of Conformity
We affirm that the product:  Attityd 500, Attityd 510

Manufactured by us and fulfils the EN 13229:2001+ AC:2006
requirements of: EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

EC-declaration no.:  10103

 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


