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2. Principer
Alla instruktioner som levereras tillsammans med produkterna måste följas. Skador som uppstår till
följd av att dessa instruktioner inte följs omfattas inte av garantin, och du kan därför inte begära
ersättning för sådana skador. Felaktigt utfört arbete kan leda till personskador och materiella skador.
Rummets storlek och utformning måste vara lämpligt för installation och korrekt användning av
eldstäderna.
Vid inbyggnad av eldstaden måste tillverkarens angivna mått och minsta krav på öppningar i
beklädnaden följas.
Vid installation av eldstaden ska alla lokala regler och bestämmelser följas, inklusive de regler och
bestämmelser som hänvisar till nationella och europeiska standarder.
Gällande byggregler samt tillämpliga lagar inom området måste följas.
Aktuella kommunala bestämmelser om kamineldning måste följas.
Om du följer dessa anvisningar och utför arbetet yrkesmässigt korrekt blir driften av eldstaden
garanterat säker, energibesparande och miljövänlig. Bilderna som visas är endast vägledande.
Vi förbehåller oss för tekniska ändringar och ändringar av sortimentet.
Transportskador ska omedelbart anmälas till leverantören.
Spara anvisningarna för framtida bruk.
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3. Allmän information
Alla våra eldstadsinsatser och kaminer är testade och uppfyller de senaste
Europeiska standarderna och säkerhetsbestämmelserna. Eftersom
säkerhetsbestämmelserna för installation och drift av eldstäder varierar från land till land, är
du som användare av eldstaden, eldstadsinsatsen och kaminen själv ansvarig för att uppfylla
dessa standarder i ditt område och för att eldstaden installeras på rätt sätt. Monterings- och
bruksanvisningen måste följas. RAIS/Attika ansvarar inte för felaktigt utförd installation eller
vårdslös användning.
Observera gällande regionala och lokala bestämmelser för det enskilda landet, till exempel
avseende:
• Brandskydd
• Säkerhetsavstånd
• Isoleringsmaterial
• Bygglov
• Storleken på gnistskyddsplattor/golvplattor
• Anslutning av rökrör och skorsten
• o.s.v.
Om du har frågor kan du vända dig till din sotare eller aktuell statlig myndighet.
Anslutning till skorstenen
Vi rekommenderar en lös sammansättning av delarna utan lim, så att du kan ställa in
eldstadsinsatsen i höjd innan den ansluts till skorstenen. Använd ett vattenpass för att se till
att delarna monteras horisontellt.
Eftersom eldstadsinsatsen expanderar av värme, får delarna inte vila på
eldstadsinsatsen.
Ovanför eldstadsinsatsens inbyggnadsram ska det finnas ett mellanrum på minst 5 mm. På
sidorna krävs inte något mellanrum, men avståndet mellan underkanten av
eldstadsinsatsens inbyggnadsram och elementet måste vara minst 2 mm.
Golvplattor
Om golvet består av brandfarligt material måste det finnas en eldfast golvplatta framför och
bredvid VISIO 3 Elements. I samband med detta uppmanas du följa de regionala och lokala
bestämmelser som gäller på platsen.
Akryllim
Det medföljande akryllimmet används för att limma ihop delarna samt att limma bakplattan
CO-VIS03-03B. Se till att de klistrade ytorna och resten av ytan är fria från damm.
När delarna har monterats kan resten av limmet användas för att fylla fogarna. Att fylla
fogarna är en viktig del av monteringen och bidrar till att insatsen står säkert.
Sprickor
Vid fogarna mellan delarna och anslutningen mellan husets väggar och eldstadsinsatsen kan
det uppstå små sprickor. Det är helt normalt och inget att oroa sig för. Små sprickor kan
avlägsnas genom att göra om fogarna med akryllim. Skrapa först ur fogen med en fogskrapa
och dammsug upp resterna med en dammsugare. Spruta in akryllim och fördela den med en
intvålad fingertopp. Efter 24 timmar kan du måla över fogen.
Mindre skador
Dessa kan avhjälpas med det medföljande akryllimmet. Vid större skador rekommenderar vi
att du spacklar dessa i två omgångar för att undvika nya sättningssprickor. Små fina sprickor
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och andra ojämnheter spacklas med en murslev eller pensel. Putsa därefter ytan med en
fuktig svamp eller sandpapper.
Större skador
Vid transportskador måste skadan rapporteras direkt till transportören. Du kan begära
ersättning av RAIS A/S / Attika Feuer AG.
Vid större skador som inte kan avhjälpas med akryllim, kan du begära ersättning hos RAIS
a/s / Attika Feuer AG inom ramen för garantin.
Beställning av reservdelar:
Vid beställning av reservdelar ska den skadade delen markeras på den bifogade
paketmärkningen. Dessutom ska skadan fotograferas. Foto och paketmärkning skickas
därefter till RAIS a/s / Attika Feuer AG. Reservdelen skickas så snart som möjligt.
Färg
24 timmar efter montering och fogning kan du måla eldstadsinsatsen. Spacklade ytor bör
först slipas med ett lämpligt slipmedel. Använd mineralfärger när du målar. Kontakta en lokal
färghandlare eller målare.
RAIS a/s / Attika Feuer AG utfärdar inga garantier för hur omålade byggdelar kommer att se
ut.
Lister / fasader / bänkar av granit och marmor
Rengör dessa delar med milt tvålvatten och avlägsna omedelbart överflödigt lim, om det
finns rester kvar efter monteringen. Använd aldrig sura eller aggressiva medel, eftersom
dessa angriper ytan och polityren. Det är viktigt att använda rengörings- och tätningsmedel
som är tillåtna för användning vid rengöring och försegling av marmor och/eller granit.
Fackhandlare kan tipsa om olika produkter för ytbehandling och rengöring av natursten.
Nationella och europeiska normer, lokala bestämmelser, byggregler och brandbestämmelser
måste följas. Diskutera därför saken med sotaren innan montering och driftsättning.
Av hänsyn till din egen säkerhet måste du följa anvisningarna för uppställning och montering.
Alla säkerhetsavstånd är minsta avstånd. När du installerar eldstaden måste du följa det
aktuella landets regionala och lokala byggregler.
RAIS / Attika åtar sig inte något ansvar och lämnar inga utfästelser och/eller garantier för
felaktigt monterade eldstäder eller eldstäder vars utformning har ändrats. RAIS / Attika åtar
sig inget ansvar för felaktigheter, tryckfel och ändringar.
Följ de separata monteringsanvisningarna för eldstadsinsatsen.
Monterings- och bruksanvisning för eldstadsinsatsen VISIO 3 har testats i enlighet med
DIN EN 13240
Monteringsinformation
VISIO 3 är monterad och färdig för anslutning. Anslutningen sker via ett kopplingsstycke till husets
befintliga skorsten. Kopplingsstycket måste vara så kort som möjligt och löpa vågrätt eller ha en lätt
stigning. Alla anslutningar måste tätas. Nationella och europeiska normer, lokala bestämmelser,
byggregler och brandbestämmelser måste följas. Kontakta därför din lokala sotare i förväg. Du måste
säkerställa att tillförseln av luft är tillräcklig för förbränningen. Var särskilt uppmärksam på detta i
samband med tättslutande fönster och dörrar (tätningslister). Skorstensberäkningarna är utförda i
enlighet med DIN EN 13384-1 respektive DIN EN 13384-2. Kontrollera före installationen att
underlaget har tillräcklig bärförmåga för att klara vikten av eldstaden. Vid otillräcklig bärförmåga
måste du vidta lämpliga åtgärder (till exempel plattor för lastfördelning) för att uppnå detta.
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Allmänna säkerhetsanvisningar
Under förbränning av brännbart material frigörs värmeenergi, vilket leder till stark upphettning av
ytorna, luckorna till brännkammaren, handtagen, rökrören och eventuellt kaminens framvägg. Dessa
delar bör inte vidröras utan lämpliga skyddskläder eller hjälpmedel (värmebeständiga handskar eller
andra hjälpmedel). Upplys barn om dessa risker och håll dem borta från spisen när den används/är
varm.
Tillåtna bränslen
Tillåtet bränsle är vedträn på upp till 30 cm längd och en diameter på upp till 10 cm. Använd endast
torra vedträn. Det är förbjudet bränna avfall, i synnerhet plast. Detta kan skada eldstaden och
skorstenen samt leda till hälsorisker och klagomål från grannarna till följd av lukten. Torr ved med
högst 20 % vatten får du efter en torktid på minst ett år (mjukt trä) respektive två år (hårt trä). Ved är
inte ett bränsle med hållbart förbränningsvärde, så du kan inte ha eldstaden tänd över natten med
ved.
Första tändning
Tänk på att det kan uppstå lukt och rökutveckling från kaminens yta första gången den tänds.
Detta beror på att målning och material måste härdas, men lukten försvinner snabbt. Se till att
lufta ordentligt, gärna med drag. Håll barn och husdjur borta från kaminen under tiden detta
pågår.
Tändning
Börja med att placera ca. 1 kg ved, till exempel 2 st. kluvna vedträn, längst ned i
brännkammaren. Lägg ca. 1,2 kg torrt trä kluvet till pinnved luftigt ovanpå, tillsammans med 2
till 3 tändblock eller liknande. Använd aldrig alkohol, bensin eller andra brännbara vätskor för att
tända. Under tändfasen tillförs kaminen både primär- och sekundärluft. Därefter stängs
primärluften och förbränningen styrs via sekundärluften. Lämna inte kaminen utan uppsikt
under den här fasen.
Använda flera eldstäder
Vid användning av flera eldstäder i ett rum eller via en gemensam ventilationsledning, måste
du säkerställa tillräcklig tillförsel av förbränningsluft.
Uppvärmning under övergångstiden
Under övergångstiden, d.v.s. vid högre omgivningstemperaturer, kan det vid plötsliga
temperaturhöjningar uppstå störningar i skorstenensdraget så att förbränningsgaserna inte
dras ut helt. Eldstaden måste i så fall tillföras mindre bränslemängder och luftspjället ställas
in högre så att det tillgängliga bränslet brinner snabbare (med låga) och skorstensdraget
därmed stabiliseras. För att undvika motstånd i glödlagret bör askan skrapas bort oftare.
Rengöring och kontroll
Kaminen, rökgasvägarna och rökrören bör varje år – och eventuellt också efter till exempel
rengöring av skorstenen – undersökas efter avlagringar och eventuellt rengöras. Skorstenen
måste också rengöras regelbundet av sotare. De sotare vars distrikt du tillhör kan informera
om vilka intervall som gäller. Kaminen bör kontrolleras varje år av en yrkesperson.
Typer
Kaminer med självstängande luckor till brännkammaren kan anslutas till en skorsten som
redan används till andra kaminer och spisar, om inte skorstensmåtten enligt EN 12831
förhindrar detta. Kaminer med självstängande luckor till brännkammaren måste – undantaget
vid tändning, påfyllning av bränsle och rensning av aska – under alla omständigheter
användas med stängd brännkammare. Annars kan det uppstå risk för skada på andra
eldstäder som också är anslutna till skorstenen samt utsläpp av förbränningsgaser. Kaminer
utan självstängande luckor till brännkammaren ska vara anslutna till en egen skorsten. Drift
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med öppen brännkammare får endast ske under uppsikt. För dimensionering av skorstenen
används DIN EN 13384-1 respektive DIN EN 13384-2.
Förbränningsluft
När kaminen hämtar sin förbränningsluft från luften i rummet där den står, måste användaren
se till att det finns tillräckligt med förbränningsluft. Tätade fönster och dörrar (till exempel i
samband med energisparande åtgärder) kan göra att friskluftstillförseln inte blir tillräcklig,
vilket kan påverka kaminens drag negativt. Detta kan vara skadligt för hälsan och eventuellt
också säkerheten. Du måste eventuellt ordna ytterligare tillförsel av friskluft, till exempel
genom att bygga in ett luftspjäll nära kaminen eller dra en förbränningsluftledning som
antingen leder ut i det fria eller in i ett väl ventilerat rum (undantaget pannrum). Du måste
framför allt säkerställa att nödvändiga förbränningsluftledningar är öppna när eldstaden
används. Fäktkåpor som monteras tillsammans med en eldstad i samma rum eller kopplas
till en gemensam ledning för inomhusluften kan påverka kaminens funktion negativt (i så hög
grad att det avges rök i det bebodda rummet trots att luckan till brännkammaren är stängd),
och får därför aldrig köras samtidigt med kaminen.
Brandskydd
När det gäller avstånd till brännbara byggnadsdelar och möbler måste det finnas ett minsta
avstånd på 110 cm för att ge tillräcklig värmeskydd. På baksidan kan kaminen ställas upp
ända mot väggen.
Brandskydd i strålningsområdet
Det får inte finnas brännbara byggnadsdelar eller möbler inom ett avstånd av 80 cm från
luckan till brännkammaren. Detta avstånd kan minskas till 40 cm om det ställs upp en platta
som är ventilerad på båda sidor till skydd mot strålning mellan eldstaden och brännbara
byggnadsdelar.
Brandskydd utanför strålningsområdet
Minsta avstånd till brännbara byggnadsdelar och möbler anges på typskylten och måste
följas.
Golv
Utanför öppningarna för påfyllning av fast bränsle vid eldstaden ska golv av brännbart
material skyddas med en beklädnad av icke-brännbart byggmaterial. Beläggningen ska
utföras med hänsyn till byggreglerna i respektive land.
Reservdelar
Använd endast reservdelar som uttryckligen har godkänts av tillverkaren eller erbjuds av
denne. Kontakta återförsäljaren vid behov. Du får inte utföra några ändringar av eldstaden!
Information vid skorstensbrand
Om du använder felaktigt eller för fuktigt bränsle, kan det uppstå brand på grund av
avlagringar i skorstenen. Stäng genast alla luftöppningar på kaminen och kontakta
brandkåren. När skorstenen brunnit ut måste du låta en yrkesperson undersöka den efter
sprickor och otätheter.
Nominell värmeeffekt, inställning av förbränningsluft och utbränningstider
Kaminens nominella värmeeffekt är 7 kW. Denna uppnås genom ett minsta rökdrag på
-14 Pa. Med hänsyn till detta bör du inte lägga in mer än 2–3 vedträn i taget.
Skorsten av stålelement
Får anslutas till en skorsten med ståldelar.
Säkerhetsavstånd till brännbart material
Se till att alla säkerhetsavstånd är uppfyllda.
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Ställ upp eldstadsbeklädnaden löst för att rita av rökröranslutningarnas position och
höjd. Markera samtidigt ett hål i botten om du vill ansluta en Air Kit för frisklufttillförsel utifrån
(som tillbehör).
Genomföringar
Genomföringar för anslutning av rökrör, luftgaller eller andra komponenter i
eldstadsbeklädnaden ska utföras på plats. Dessa måste utföras med yttersta försiktighet för
att undvika att komponenterna går sönder.
Skador orsakade av felaktigt utfört arbete omfattas inte av garantin.
Gör genomföringarna med en borrmaskin:
Markera de platser på komponenterna där genomföringen ska utföras. Perforera konturerna
med en borrmaskin. Slå på delarna mellan de enskilda borrhålen med en hammare och slå
försiktigt in den del som ska tas bort utifrån.
Putsning
Innan eldstadsbeklädnanden putsas bör du ha värmt upp eldstaden en gång. Detta gör att
eldstadsbeklädnaden utvidgas så att det mesta av spänningarna försvinner. Detta förhindrar
och minskar efterföljande sprickor i ytan för den putsade eldstaden.
Torka av ytan på eldstadsbeklädnaden med en fuktig trasa. Du behöver inte fukta underlaget
i förväg.
Temperaturen under bearbetningen bör inte överskrida 5 °C.
För att undvika spänningssprickor placeras ett glasfibergaller med häftputs på
eldstadsbeklädnaden.
Över detta lager läggs därefter det egentliga putslagret med häftputs
OBS! Observera de instruktioner som medföljer häftputsen.
Utdrag ur bearbetningsinstruktionerna: Blanda torrmassan i en ren behållare innan du tar
fram den mängd du ska arbeta med. Små mängder blandas med rent vatten från kranen i
murarhinken med hjälp av spackelspade eller murslev och används snabbt. Vid stora ytor rör
du samman massan med en murbruksmaskin vid låg hastighet, låter den sjunka ihop, rör om
igen och använder den snabbt.
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4. Artikellista
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5. Montering
1 Lägg bottenplattan CO-VIS03-08A på golvet på monteringsplatsen (se fig. 1)

Fig. 1
2. Placera VISIO 3 centrerat på bottenplattan. Avståndet till mittlinjen mellan de främre och bakre
benen måste vara lika stort (155 mm). Markeringen på bottenplattan fungerar som en hjälp.
Mellan bottenplattan och inbyggnadsramens ytterkant måste det finnas ett utrymme på 35 mm
på båda sidor (se fig. 2). Avståndet mellan botten och underkant av inbyggnadsramen på
eldstadsinsatsen ska vara minst 547 mm (se fig. 3). Eldstadsinsatsens höjd kan justeras med hjälp
av benen.
Information när eldstadsmodulen placeras direkt mot en vägg:
- Transportskyddet på eldstadsinsatsen måste tas bort innan den monteras. Information om
borttagning av transportskyddet finns i monteringsanvisningarna för eldstadsinsatsen.
- Om eldstadsmodulen monteras mot en brännbar vägg, ska
avståndsstyckena CO-VIS03100 (2 st.), CO-VIS03-110 (8 st.) och CO-VIS03-120 (2 st.) limmas på eldstadsmoduln med akryllim.

Fig. 2
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Fig. 3

3. Kapa bakväggen vid delarna CO-VIS03-020 och CO-VIS03-03A (t. ex. med en vinkelslip). Snitten bör
göras i skarvarna. (Se fig. 4 & 5) (Se fig. 4 & 5)

Fig. 4
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Fig. 5

4. Sätt delen CO-VIS03-03A på delen CO-VIS03-020 och för in den under eldstadsinsatsen med hjälp
av de medföljande trärullarna (se fig. 6 och 7).

Fig. 6
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Fig. 7

5. Ta bort transportskyddet från eldstadsinsatsen (se fig. 8 och 9). Information om borttagning av
transportskyddet finns i monteringsanvisningarna för eldstadsinsatsen.

Fig. 8
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Fig. 9

6. Sätt in bakväggsplattan CO-VIS03-03B och fäst den med akryllim (limmet torkar inom 10 minuter).
Placera sedan delen CO-VIS03-040 bakom eldstadsinsatsen (se fig. 10).

CO-VIS03-040

CO-VIS03-03B
Fig. 10
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7. Limma de medföljande packningarna vid delen CO-VIS03-050 på framsidan mellan delen och
eldstadsinsatsens inbyggnadsram. En till vänster och en till höger under delen (se fig. 11).
Lyft därefter delen CO-VIS03-050 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

Fig. 11

8. Lyft delen CO-VIS03-060 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

9. Lyft delen CO-VIS03-070 över eldstadsinsatsen och sätt den på plats.

10. Placera topplattorna CO-VIS03-08A och CO-VIS03-08B på delen CO-VIS03-070.
FÄRDIGT
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6. Teknisk ritning
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