Installation av
pelletskamin
I ett direktelhus är pelletskaminen den snabba och billiga lösningen till
lägre uppvärmningskostnader. Att det på marknaden också finns en hel
sjö av olika fabrikat gör det till en rolig sak att investera i. Det finns
pelletskaminer för alla smaker. I det här huset valde man en kamin av
modern design som passade husets inredning i övrigt. Kaminen heter
Sandor och kommer från Baxi AB. Observera att visningshuset redan
hade en godkänd skorsten för pelletseldning.
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Värmeprodukter visar ny
italiensk pellets- och spannmålspanna
nor med omvänd förbränning,
keramisk eldstad och självdrag. i
storlekarna 30, 40 och 50 kW.
Särskilt vill man framhålla den
utrymmesnåla panna och ackumulatortankpaketet på 2 * 750
liter som endast upptar bredden
2,15 meter.
Dessutom nyheten pelletsbrännaren Vikingbio. En framåtbrinnande brännare med effekt
mellan 8 - 15 kW. Sluttestas just
nu och skall lämnas in för Pmärkning. Försäljningsstart beräknas till hösten. Brännaren är
utrustad med lysdiodioder som
kan hjälpa kunden att se var
eventuella driftstörningar har
uppstått.
”Arbetshästar” från
EcoTec
Sahlins EcoTec visade upp sina
okänsliga undermatade pelletsbrännare från villa till fastighetsstorlek. Man påpekade att de
också går att elda med barkpellets.
Thermia visade sin integrerade
pelletspanna som nyligen också
kraftfullt visades upp i Österrike
på utställningen i Welz.
Lennart Ljungblom &
Sofie Samuelsson

Bild 1 - Tre dagar efter beställning fanns kaminen på plats i hemmet. Det behövs två stycken ganska starka personer för att hantera en pjäs på nästan 150 kilo, se till att grannarna är bjudna på kaffe
den dagen ni vill ha in kaminen.
Bild 2- Eftersom alla män har ett behov av att veta hur saker och ting ser ut och fungerar så var det
ett ”måste” att plocka bort diverse plåtar och kolla under. Allt var emellertid till belåtenhet.
Bild 3 - Efter att ha läst igenom instruktionsboken två gånger och följt anvisningarna där så var det
bara att bestämma hur kaminen skulle placeras. Ett bra tips är att på ett ungefär ha bestämt plats
och vinkel innan kaminen kommer. Det är ett tungt jobb att flytta runt den nämligen. Se till att ha
en bra golvplåt som går en bit utanför kaminen.
Bild 4 - Efter några minuters funderande över hur displayen fungerade så var det bara att trycka på
knappen och inom loppet av ett par minuter syntes där en liten försiktig låga. Lyckan var gjord.
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Bild 5 - Efter ännu ett par minuter hade
elden blivt stabil och värmen började
sakta sprida sig i huset. Pelletskaminen
är dock inte bara en värmekälla det är
också en ny möbel till vardagsrummet
som ger styrka och temperament till ett
annars ganska slätstruket rum.
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Ett plus för denna modell var att en av
testpersonerna frågade om kaminen
verkligen gick ! Då är det tyst pelletseldning.
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