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BranschNytt

C

amina är en av många
leverantörerna av se
kundära värmekällor i
Sverige idag. I och med fusionen
med Exergon och Svenska Kakelugnar skapades ett av de bredaste sortimenten i landet bestående av braskaminer, kakelugnar, gjutjärnskaminer, kassetter/
insatser, murspisar, vedspisar och
kökspannor. De är ett gott exempel på den satsning som sker
på design och funktion. Camina
pratar mycket om ytmaterial och
ser funktionen som självklar,
huvudprodukterna är typgodkända och miljögodkända. Såväl
den som söker trivseleldning som
den som främst vill ha energifunktionen bör finna ett flertal
alternativ att kunna välja ifrån..

Första Pmärkta
vedkaminen

Vi har ställt några frågor om P-märkningen
och marknaden till Björn Valentin från
NIBE Brasvärme
Varför P-märka?
Under de senaste 20 åren har
debatten om vedeldade lokaleldstäder pågått.
Trots att alla produkter som
säljs idag är miljögodkända, finns
det kommuner och personer i föreskrivande led som ställer högre
krav än miljögodkännande. Vi
tror att detta tankesätt kan bli
vanligt under de närmaste åren.
Vi ser det därför som naturligt
att vi som marknadsledare också
tar initiativet genom att vara
först med P-märkning. Självklart
kommer flera av våra kollegor i
branschen att också försöka få
sina produkter P-märkta.

Hur gick det till?

Missa inte dessa
hemsidor om du
vill veta mer.
www.keddy.se
www.camina.se
eldabutiken.se
www.nibe.se
www.hansforsman.se
www.narvells.se

SP, Sveriges Provningsinstitut,
har noggranna regler för hur
provningen skall ske.
Svårigheten är att få goda miljövärden i både höga och låga effektlägen, men det har vi klarat
tack vare en nyutvecklad förbränningsteknik.

och i vilken mängd luften tillförs
är avgörande.
Dessutom är det mycket viktigt att kunna vidmakthålla en
hög temperatur i själva brännkammaren. Tre av våra brännkammare klarade P-märkningen
utan förändringar, medan den
fjärde fick lov att ändras beträffande lufttillförseln.

Vad tycker konsumenten?
P-märkningen ger såväl en miljö som en kvalitetsgaranti. Det
underlättar konsumentens val av
braskamin. Utbudet av kaminer
idag är stort och det är lätt att
lockas av enkla kaminer av låg
kvalitet.
Men jag tror att dagens konsumenter tänker sunt. De vill kunna köpa en eventuell reservdel
om 5 eller 10 år, de vill kunna
elda miljövänligt, de vill ha rena
glasrutor och de inser att inte
bara priset är avgörande.

Nibe Contura 650

Med braskaminerna Contura
600, Contura 400 och Handöl
10 samt Handöls spiskassett är
det fullt möjligt att elda så lite
som 1 kg ved i timmen, mot
normalt 2,5 kg per timme och
ändå ha extremt låga utsläpp.
– Det gäller att ha optimal
förbränning, framförallt att
säkerställa en hög temperatur
inne i brännkammaren
framhåller företaget
utom saknar skorsten.
Paketlösningen med en golvplåt, braskamin och ett färdigt
skorstenspaket är, tycker vi, en
idealisk lösning.
Idag finns dessutom många
olika braskaminer med ”kläder”
av täljsten, kakel eller betong
som gör att variationerna blir
stora.
Lätta eldstäder har flera fördelar framför tunga, anser jag. De
avger värme snabbt, de sprider
värmen i flera rum, de går att effektreglera och de ger stort trivselvärde. Och de har en fullt acceptabel avsvalningstid.

Har försäljningen ökat
eller minskat?
I år har marknadsföringen av

Hur ser marknaden ut för braskaminer varit mer intensiv
braskaminerna?
än tidigare och vi tror att det

Vilka förändringar krävdes Marknaden för braskaminer har kommer att hjälpa till att öka efunder många år legat på en hög terfrågan totalt sett.
i tekniken?
För att klara P-märkningen ställs
hårda krav på produkterna framför allt när det gäller lufttillförseln. Var den sker , hur den sker

och stabil nivå. Braskaminen och
den lätta stålskorstenen passar
bra in i normala svenska hus,
som ofta har träbjälklag och dess-
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– Jag bedömer att 2002 blir ett
bättre år än de senaste avslutar
Björn Valentin.
Sofie Samuelsson
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Som man eldar ...
VÄRMECENTRALER

BRÄNNARE

FLISHUGGAR

PANNOR
Som man eldar...
...får man värme!

Kopplingsklara, flyttbara
med brännare, panna
och skorsten.

För briketter, säd,
pellets, flis, spån.
Effekt: 20 - 480 kW

Traktorburna
och
manuella

Stokerpannor
Vedpannor
Varmluftspannor

Måsgatan 15
932 31 Skelleftehamn
Tel: 0910-346 00
Fax: 0910-337 45
info@energiteknik.net

PROFILBILD

Brännare
för
pellets,
spån och
fliseldning!

Telefon
0278-63 64 30
Reg. mellan 0171-533 40
Reg. syd
0451-910 95
info@naturenergi.se
www.naturenergi.se

Mer än 50 års erfarenhet!

En riktig skorsten av pimpsten
ISOKERN DM tillverkas av pimpsten från
vulkanen Hekla på Island. Modulerna är
falsade och limmas enkelt samman.
Mantlar och foder skiljs åt av en
isolerande luftspalt.
Skorstenen är typgodkänd för att montera
direkt mot brännbart material.

Kungsgatan 6B • 411 19 Göteborg • 031-17 68 30 • www.isokern.se
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