Nyheter

Tips

Vi installerar och monterar
pelletskamin och pelletsskorsten

Dansk VEDnyhet

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.

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

Titanheating i Danmark presenterar denna säsong
flera nya trendiga kaminer för både pellets och ved.

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

aminen på bilden heter
Titan Olivia och är det
senaste tillskottet i Titans stora sortiment.
Olivia kan fås i två versioner,
som traditionell vedkamin eller
som vedkamin med vattenmantel och anslutning till det centrala
värmesystemet.
Ny avancerad teknik med
dubbel förbränning har införts,

det vill säga att kaminen också
förbränner det mesta av rökgaserna.
Kaminen har en kapacitet att
värma 100-180 m2 med anslutning till golvärme som möjlighet.
Kaminen kan fås med eller
utan styrning, cirkulationspump
och övertrycksventiler. Extrautrustning i form av termostatstyrning finns.
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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.
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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.

Alla delar monterade. Nu
återstår att täta takgenomföring, sätta dit väggfästen och
lite skönhetsdetaljer.
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DEN
GOA VÄRMEN
- din värme

›› Bulk
›› Storsäck
›› Småsäck
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