Guiden för pelletskaminköparen

Vi installerar och monterar
pelletskamin och pelletsskorsten

N

edanstående bilder visar installation av en
kamin i ett hus med
befintlig skorsten. Den andra
serien beskriver installation av
en skorsten till en flyttad kamin.
Sören Granstrand från
Energiknippet i Södertälje har
just sågat ett hål i husväggen.
Skorstenen Pellet Vent kommer
från Ezy Energi och är
utvecklad för pelletskaminer och
har inner diametern 76 mm.
Hålet behöver dock vara 185 mm.
Tre dagar efter beställning fanns
kaminen på plats i hemmet.
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Efter att ha läst igenom
instruktions boken och följt
anvisningarna där så var
det bara att bestämma hur
kaminen skulle vinklas.

Sen var det bara att trycka på
knappen och bestämma
temperaturen. Inom loppet av ett
par minuter syntes där en liten
försiktig låga och den sköna
värmen började spridas.
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Äntligen stående raklång. Nu
gäller det att se till att skorstenen
riktas lodrätt. Det som sticker ut
nedtill är luckorna för horisontell
och vertikal rensning. De har
bajonettfäste.

foton: Lennart Ljungblom

Plåtarna tog bort för att
kontrollera att allt var i sin
ordning och för att män alltid
måste se vad som finns under.

Här monteras utsidans
beklädnadsplåt med stos som
fixerar rökröret inne i det
ditsatta schaktröret som har
30 mm isolering på utsidan.

Sista chansen att söka bidrag?!

D

u kan få bidrag om du helt eller delvis konverterar från
elvärme till annan individuell uppvärmning. Observera
dock att tiden för ansökning om bidrag börjar närma sig sitt
slut, kontakta din Länsstyrelse eller Boverket. För att få bidrag till en
fullständig konvertering skall du gå över från elvärme till uppvärmning
med till exempel biobränsle, olja eller gas. För att få bidrag till delkonvertering kan du installera till exempel en pelletskamin, flispanna
eller värmepump.
Huset skall användas som permanentbostad, du får inte bidrag till
fritidshus. För att få bidrag till fullständig konvertering måste distributionssystemet täcka effektbehovet i alla husets delar. Det enda undantaget är om du har någon enstaka otillgänglig elradiator t ex i ett
förråd eller vindsutrymme. För att få bidrag till delkonvertering måste
den kompletterande värmekällan vara effektstyrd och ha en kontinuerlig värmetillförsel, tex pelletskamin eller värmepump. För att få bidraget måste den också täcka halva husets effektbehov för rumsuppvärmning.
Beloppen
Gör du en fullständig konvertering kan du få bidrag med 20 000 kronor per lägenhet för ett nytt distributionssystem. Gör du en delkonvertering kan du få ett bidrag med 8 000 kronor per lägenhet om du
installerar ett kompletterande distributionssystem. Det finns även
bidragsmöjligheter för skorsten. Om du har frågor angående bidragen skall du vända dig till Länsstyrelsen. Du kan hitta information
och ansökningsblanketter på internet: www.boverket.se
Före konvertering
• Som första steg bör man fundera igenom husets energianvändning
och lista möjliga åtgärder för att minska energiförbrukning.
• Kontakta kommunen och kontrollera vilka regler som gäller.
• Kontrollera också med skorstensfejarmästaren.
• Kontakta flera leverantörer av utrustning och be om förslag för
just ditt hus. Då kan du enkelt jämföra för- och nackdelar.
• Kontakta flera bränsleleverantörer. Fråga om pris, kvalité, mini
mimängder och eventuella långtidsavtal. Fråga också om det finns
möjlighet att själv hämta pellets vid behov.
• Du kan installera kaminen själv men om du känner dig osäker bör
du anlita en fackman som med säkerhet vet vad han gör.
När kaminen är på plats
• Upprätta en rutin. Välj en dag i veckan då du går igenom pellets
kaminen ordentligt. Dammsug behållaren, gör rent förbränning
skoppen och ta bort eventuell sot på glaset. Du kommer att få anvisningar med kaminen om hur du skall sköta din nya värmekälla
för att få mesta möjliga glädje av den.
• Gör aldrig ingrepp i kaminens konstruktion. Om du har funderingar skall du kontakta säljaren eller tillverkaren direkt.
• Läs alltid instruktionsboken och följ anvisningarna noga.

Eldabutikerna samverkande
butiker för brasvärme

E

ldabutikerna består av 26
medlemsföretag runt om i
landet. Butikerna saluför de ledande märkena inom kaminer,
kakelugnar och spisar. Ytterligare uppgifter kan man hitta på
www. eldabutiken. se.

Alla delar monterade. Nu
återstår att täta takgenomföring, sätta dit väggfästen och
lite skönhetsdetaljer.
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