Monterings- och bruksanvisning

Sverigekassetten

Avser installation i befintlig öppen spis
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Sverigekassetten

En investering i värme
Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering som kommer att ge dig många
sköna och varma timmar framför brasan. Att sätta in
en Sverigekassett i din öppna spis är dessutom rent
ekonomiskt lönsamt. Det går åt mindre ved och den
uppvärmda rumsluften försvinner inte ut genom skorstenen utan stannar i huset.

Förberedelse
Reparation av rökkanal

Det är viktigt att du noggrant följer anvisningarna i denna
monteringsanvisning för att du ska få största möjliga nytta
av Sverigekassetten. Läs därför först igenom hela anvisningen innan du påbörjar monteringen.

Om din skorsten skulle dömas ut av Skorstensfejarmästaren finns det två metoder för tätning av rökkanaler. Tätning med insatsrör, alternativt att rökkanalen dras
med en tätmassa. Rådfråga Skorstensfejarmästaren om
vilken metod som passar i ditt fall.

Anvisningen kan inte täcka alla typer av installationer
då det finns många olika konstruktioner av öppna spisar. Rådgör därför med återförsäljaren så att du får rätt
material.

Installation
Är du normalt händig och följer dessa anvisningar så kan
du göra installationen själv. Skulle du vilja ha hjälp med
installationen så har våra återförsäljare tillgång till duktiga
installatörer med stor erfarenhet av installation av kassetter i öppna spisar.

Kontrollera också noggrant vid leveransen att produkten
inte är transportskadad och att alla glas är hela.
Tillverkarförsäkran
Tillverkningen av denna produkt har skett i enlighet
med produktens typgodkännandehandling där monterings- och skötselanvisningen ingår som en tillhörande
handling.

Vi önskar dig många sköna stunder
framför din Sverigekassett.

Säkerhetsvarning
Vid eldning blir yta och glas mycket heta och kan vid
beröring orsaka brännskador.
Se också till att hålla angivna säkerhetsavstånd framför
eldstaden så att inte brandrisk uppstår pga värmestrålningen.
Typgodkännande

Lossa denna skruv

Sverigekassetten finns i två storlekar. Båda modellerna är
testade och godkända av SP (Statens Provningsanstalt).
Typgodkännande har utfärdats av SITAC med typgodkännande nr 0189/04.
Därmed uppfyller Sverigekassetten myndigheternas krav
på ett både miljöriktigt som säkert eldande.

Vrid upp
spjället

Under transport är spjället för tillfuftreglering vridet för att undvika att
det skadas i transporten. Skruva bort stoppskruven, vrid upp spjället och
skruva dit stoppskruven igen mellan stoppanvisningarna på spjället. Se
Fig. 1 sidan 10 hur det ska se ut när det är korrekt monterat.

Bygganmälan
Normalt ska du innan du får installera en ny eldstad,
eller gör en väsentlig förändring av en befintlig, göra en
Bygganmälan hos Byggnadsnämnden i din kommun.
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Montering
Läs noggrant igenom hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen.
Kom ihåg att Skorstensfejarmästaren också ska besiktiga din skorsten innan så att den
uppfyller gällande säkerhetskrav.
Kontrollera också följande punkter på kassetten innan du påbörjar monteringen:
1. Att glasen är hela och sitter fast ordentligt
2. Att låsningen av dörrarna fungerar
3. Att dörrarna sluter tätt mot ramen
4. Att gängorna på kilen och anslutningen är oskadade
5. Att röranslutningar passar väl i varandra
6. Att inga synliga skador finns på kassetten
OBS! Alla transportskador skall anmälas till transportbolaget !

Monteringsföljd
Det finns fyra olika sätt som du kan montera Sverigekassetten på. Vilket du väljer beror på hur din öppna spis ser
ut och hur du valt att ansluta kassetten.

1

2

MALL

1

Borsta ren den öppna spisen från
löst sot och smuts. Ta bort spjället
eller spärra det i öppet läge. Måla gärna
det gamla eldutrymmet med en kalkbaserad färg.
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Använd mallen för att kontrollera
hur du ska placera ev stödben och
för att se att du får tillräckligt med utrymme för kassetten. Vi rekommenderar ett
minsta avstånd mellan kassettens översida och den öppna spisen på 50 mm.
Detta för att säkerställa en god luftcirkulation. Finns inte detta utrymme måste ett
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varmluftsgaller sättas in i kåpan, se vid
moment 14 hur detta går till. På sidorna
av kassetten krävs inget min. avstånd,
bara kassetten går fritt in.

Sverigekassetten
Anslutningsalternativ 1. Montering bak/topp med stödben
Detta monteringsförfarande använder du när du ansluter uppåt i en rökgång och där du har tillräckligt med utrymme bakom kassetten. Detta är det enklaste sättet att montera Sverigekassetten på. Starta med moment 1 och 2.

3

3

Skruva dit stödbenet på anslutningen och mät ut höjden enligt bild.

4

4

Gjutjärnsrör nr 3 är försett med en
fläns. Linda fast mineralull med ståltråd ovanför flänsen. Sätt samman rören
med tätmassa i skarvarna. För upp hela
paketet i rökgången och placera stödbenet på markeringen på mallen.

För på tätmassa på anläggningsytan
på anslutningen. Lyft in kassetten
med kilen ditmonterad och för in kassetten så nära anslutningen som möjligt.
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Det är viktigt att en noggrann tätning sker med mineralull vid det
översta röret. Detta för att inget läckage
av luft ska ske upp genom rökgången.
För att undvika en sotficka bör övergången mellan rökgången och översta
röret avfasas med bruk. Detta sker enklast
genom ett arbetshål ovanför isoleringen.
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6

6

5

7

Justera upp höjden på kassetten
tills att den är i nivå med bultarna
på anslutningen. För in kassetten så att
den bottnar mot anslutningen. Använd
medföljande muttrar till att dra fast anslutningen mot kassetten.
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8

8

Det blir en bättre värmespridning
om även ett hål tas upp i kåpan
för ett varmluftsgaller. Se moment nr
14. Installationen måste besiktigas av
Skorstensfejarmästaren innan eldning.

Sverigekassetten
Anslutningsalternativ 2. Montering topp med stödben
Detta anslutningsalternativ använder du när du ska toppansluta kassetten och du har en grund öppen spis där
anslutningsalternativ 1 inte går att använda. Starta med moment 1 och 2.

9

9

Gjutjärnsrör nr 3 är försett med en
fläns. Linda fast mineralull med ståltråd ovanför flänsen. Sätt samman rören
med tätmassa i skarvarna. Fäst stödbenet
på det första gjutjärnsröret. Underkant på
stödbensringen ska linjera rörets kant. För
upp hela paketet i rökgången och placera
stödbenet på markeringen på mallen.
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10

Det är viktigt att en noggrann tätning sker med mineralull vid det
översta röret. Detta för att inget läckage
av luft ska ske upp genom rökgången.
För att undvika en sotficka bör övergången mellan rökgången och översta röret
avfasas med bruk, se moment 5. I detta
fall kan även detta ske underifrån.

12

12

Justera upp höjden på kassetten
tills att den bottnar i det första gjutjärnsröret. Om stödbenet är rätt monterat
skall kassetten nu stå i våg.

11

11

För på tätmassa på insidan av det
första gjutjärnsröret. Lyft in kassetten med kilen ditmonterad och för in kassetten så nära anslutningen som möjligt.

13

13

Det blir en bättre värmespridning
om även ett hål tas upp i kåpan
för ett varmluftsgaller. Se moment nr 14.
Täck eventuellt ovanför och på sidorna av
kassetten med ett täckgaller.
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Sverigekassetten
Anslutningsalternativ 3. Montering topp genom spiskåpan
Detta monteringsförfarande kan användas både som bildserien visar och när du använder bakmonterad toppanslutning, se anslutningsalternativ 1. Om du använder den bakmonterade toppanslutningen skruvar du först fast den på
kassetten innan du ställer kassetten på plats. Starta med moment 1 och 2.

15

14

14

Märk upp var centrum av ventilen
hamnar och borra upp ytterkanterna av hålet.

15

Använd en huggmejsel för att
arbeta upp hålet. Tag till diametern
av hålet så att du får igenom gjutjärnsrören.

17

17

Justera upp höjden på kassetten
tills att den är i våg.

16

16

Lyft in kassetten med kilen ditmonterad och placera kassetten där du
vill ha den. Om höjden på öppningen
medger det kan kilen justeras innan du
lyfter kassetten på plats. Sedan behöver
bara en finjustering ske.

18

18

Montera rören genom öppningen
med nr 3 överst. Täta noggrant
med tätmassa mellan rören och mot kassettens anslutning. Rör nr 3 har en fläns
som mineralullen skall vila mot. Läs vid
moment 10 och 5 om noggrannhet av
tätning och avfasning mot sotficka.
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19

19

Låt gärna Skortensfejarmästaren
besiktiga installationen innan du
sätter igen hålet och monterar ventilen.

Sverigekassetten
Anslutningsalternativ 4. Montering rakt bakåt
Sverigekassetten är anpassad för att även kunna monteras när rökutgången från den öppna spisen går rakt bakåt.

20

22

21

MALL

20

Borsta ren den öppna spisen från
löst sot och smuts. Ta bort ev.
spjäll eller spärra det i öppet läge. Måla
gärna det gamla eldutrymmet med en
kalkbaserad färg.

21

Använd mallen för att kontrollera
att du får tillräckligt med utrymme
runt kassetten. Vi rekommenderar ett
minsta avstånd mellan kassettens översida och den öppna spisen på 50 mm.
Detta för att säkerställa en god luftcirkulation. På sidorna av kassetten krävs inget
min. avstånd, bara kassetten går fritt in.

23

23

Montera dit kilen och lyft in kassetten. Om höjden på öppningen
medger det kan kilen justeras innan du
lyfter kassetten på plats. Sedan behöver
bara en finjustering ske.

22

Montera dit anslutningen på
kassetten, se inringad bild. Täta
noga med tätningsmassa. Montera in en
inmurningsstos i öppningen till rökgången. Kontrollera noggrant mot kassetten
att inmurningsstosen kommer i rätt höjd.

24

24

Justera upp höjden på kassetten
tills att den är i nivå med inmurningsstosen. Lägg tätningsmassa på insidan av inmurningsstosen och tryck kassetten på plats. Var noga med tätningen.
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25

Installationen måste besiktigas av
Skorstensfejarmästaren innan du
får börja elda.

Sverigekassetten
Mått och avstånd
Framför eldstaden måste det vara ett avstånd till brännbar byggnadsdel eller brännbar inredning om minst
1000 mm. Till brännbart innertak gäller samma avstånd från överkant eldstad räknat.

Sverigekassetten I

**

520

515

**

520

Sverigekassetten II

510

**

* Kassetten kan specialbeställas med fast toppanslutning
** Kassetten kan beställas utan sidoglas
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Upptändning och eldning
Först något om funktionen ...

Första brasan

Tilluftsreglage
Förbränningsluften tillförs eldstaden indirekt via en
ventil ovanför dörrarna, se Fig. 1. Dessutom “spolas”
glasen med luft för att förhindra sotbeläggning, stryper
du reglaget för mycket kan du därför få en ökad sotbeläggning. Med tilluftsreglaget reglerar du också hur
mycket värme du vill ha ut av Sverigekassetten.
CB-teknik (Clean Burning)
Sverigekassetten är försedd med CB-teknik och har
en särskild kanal in till brännkammaren med extra förbränningsluft som inte går att reglera. Denna luft tillförs via de små hål som syns i bakkant av eldstaden.
Rökvändarhylla
Rökvändarhyllan av plåt är placerad i brännkammarens överkant, se Fig. 2. Den har som funktion att
sänka temperaturen på rökgaserna innan de går upp i
skorstenen och därigenom får du också ut mer värme
från din eldstad. Vid sotning skall rökvändarhyllan tas
bort. Rökvändarhyllan är en förslitningsdetalj och ingår
inte i garantin.

Vi rekommenderar dig att använda upptändningskud
dar eller motsvarande som din återförsäljare har. Med
hjälp av dessa får du en snabb övertändning av veden
och en renare förbränning. Annars kan du använda
späntved eller hopknycklat tidningspapper. Använd
aldrig tändvätska.Lägg 2-3 upptändningskuddar i
botten av eldstaden, ovanpå dessa lägger du ca 2 kg
finhuggen ved korsvis (som ett timmerhus). Ställ reglage för tilluften fullt öppet. Antänd upptändningskud
darna och låt glasluckorna stå på glänt de första 10-15
minuterna. Detta för att glasen skall förvärmas så att
sotbildning undviks. När du fått en bra glödbädd är
det dags för det första vedinlägget.
Kontinuerlig eldning
Det gäller att få så hög temperatur i eldstaden som
möjligt. Då utnyttjar du kassett och ved maximalt och
får en ren förbränning. På så sätt undviks sotbeläggning i eldstaden och på glas. När du eldar rätt skall
inte röken synas, bara anas som en “dallring” i luften.
När du har en bra glödbädd, efter upptändningsfasen,
kan den egentliga eldningen börja. Rekomenderad
vedmängd per inlägg max 3 kg för den lilla och 3,5
kg för den stora kassetten.
OBS! Det är viktigt att få en snabb övertändning
av veden, stäng inte glasluckan innan veden tagit
sig ordentligt. Pyreldning kan i värsta fall orsaka
en gasantändning som kan skada din eldstad.
När du fyller på ved så ska du öppna luckorna
försiktigt så att du undviker rökutslag. Fyll aldrig
på så länge det brinner bra.
Höga temperaturer
Använd handskar när du ska ta i spjäll och handtag.

Stängt
Fig. 1 Tilluftsreglage

Öppet
Fig. 2 Rökvändarhylla
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Tills sist
✔ Tänk på att handskas med eld och aska med respekt.
✔ Töm aldrig aska i ett brännbart kärl, det kan finnas glödrester i askan i flera dygn.
✔ Låt alltid elden brinna ut av sig själv, släck aldrig med vatten.
✔ Det är förbjudet att elda med tryckimpregnerat eller målat virke, eller spånskivor. Förutom att det kan förorsaka
skador på kassetten så avger sådan eldning giftiga rökgaser. Elda enbart med vanlig ved.

✔ Tänd aldrig brasan med tändvätska eller annan brandfarlig vätska. Använd tidningspapper eller tändkuddar som
finns hos återförsäljaren.

✔ Rätt monterad och rätt skött får du glädje av din Sverigekassett i många år.

Tekniska data
Sverigekassetten I
Vikt:
Effekt max:
Max vedinlägg:
Typgodkännande nr:

Sverigekassetten II

95 kg
10 kW
3 kg
Nr 0189/ 04

120 kg
12 kW
3,5 kg
Nr 0189/ 04

Tillbehör: Stödbenssats (stödben, isolering, tätningsmassa)
Sidor i plåt (när sidoglas inte skall användas)
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Tel 042-12 69 50
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