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Inledning

Bäste användare, när du valde att köpa denna eldstad från Dovre valde du en kvalitetsprodukt. Denna produkt ingår 
i den nya generationen av energieffektiva och miljövänliga eldstäder. Dessa eldstäder ger optimal användning av såväl 
strålnings- som konvektionsvärmen.

 något fel på din produkt så kan du alltid få hjälp hos din återförsäljare.

I denna anvisning läser du hur du monterar, använder och sköter din eldstad. Önskar du mer information eller tek-
niska data eller om det uppstår problem under monteringen, bör du först kontakta din återförsäljare. 
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InledningSense

Mottagning av gods
När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant 
kontrollerar så att godset inte är transportskadat. 
Anmäl omedelbart skador till fraktbolaget.

Bygganmälan
Innan du får göra en ny installation av eldstad och 
uppförande av skorsten krävs att en Bygganmälan görs 
till din byggnadsnämnd. Närmare anvisning och råd får 
du om du vänder dig till Byggnadskontoret i din kom-
mun.

CE-märkning
Innebär att tillverkaren eller importören intygar att 
produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso- miljö 
och säkerhetskrav. Det är också ett handelsmärke som 
gör att produkten kan säljas fritt över nationsgränserna 
inom EU.

Besiktning
Ett gott råd om du avser att göra en installation till 
befintlig skorsten är att du innan du påbörjar installa-
tionen kontaktar Skorstensfejarmästaren för en besikt-
ning. Han kan också ge dig nödvändiga rekommenda-
tioner vid eventuellt behov av renovering. Efter att du 
installerat din eldstad måste installationen besiktigas av 
Skorstensfejarmästaren innan du får börja elda.

Rökkanal
Vid toppanslutning rekommenderar vi V25 och V50 
sektionsskorsten med en rostfri och syrafast innerman-
tel. Läs noggrant igenom skorstenstillverkarens mon-
teringsinstruktioner. Rökkanalens diameter skall minst 
vara 150 mm och vi rekommenderar inte en rökkanal-
slängd understigande 4 m räknat från kaminens anslut-
ning. Tänk på att skarpa böjar och sidodragningar 
påverkar rökkanalens drag. 

Bärande underlag
En gjutjärnskamin väger inte mer än att den normalt 
kan placeras på vanligt golvbjälklag. Kontakta bygg-
nadsnämnden i din kommun om du är osäker.

Brännbar och icke brännbar vägg
Sense är CE-godkänd för att placeras 300 mm från 

(tillval) kan detta avstånd minskas till 100 mm. Vid 
placering mot en icke brännbar vägg (brandvägg) gäl-

plåt (tillval) kan detta avstånd minskas till 20 mm. Se 
skiss på sid 20.

Eldstadsplan
Eldstadsplanets funktion är att skydda golv och bränn-
bart material framför kaminen från utsprättande glöd. 
Generellt gäller att eldstadsplanet skall sträcka sig 
minst 300 mm framför eldstaden och minst 100 mm 
utanför kaminens båda sidor. Ett eldstadsplan kan 
bestå av 0,7 mm stålplåt, glasplan, klinker, natursten 
etc. Kaminen är godkänd för att placeras direkt på ett 
brännbart underlag. 

En felaktigt installerad kamin kan orsaka 
brand!! Läs därför noggrant igenom hela 
monteringsanvisningen innan du påbörjar 
installationen. De flesta av våra återförsäl-
jare har duktiga installatörer som kan hjälpa 
dig med installationen. 



3

Anslutning till befintlig/murad skorstenSense

Förberedelse
Innan du påbörjar ditt ingrepp i rökkanalen är det viktigt att du låtit Skorstensfejarmästaren besiktiga din kanal. 
Detta för att du skall vara säker på att den är tät och rätt dimensionerad för din kamin.

Om du ska ansluta till en elementskorsten följer du tillverkarens instruktioner.

Gör din anslutning i följande ordningsföljd:
1. 
Avstånd cc golv och centrum håltagning framgår av måttskissen. Avser du att ansluta från toppen av kaminen med en 
90° alternativt 45° anslutning in i rökkanalen får du mäta upp detta mått på plats.

2. Använd gärna en slagborrmaskin och betongborr att borra ett antal hål runt den markering du gjort. Finjustera 
sedan med en huggmejsel.

3. -
ningsstos i väggen. Stosen skall inte gå in i själva rökkanalen.

4.  För in anslutningsröret i inmurningsstosen och trä anslutningen över insatsens stos, täta med tätningsmassa mellan 
stos och rör. Anslutningsröret skall inte gå in i själva rökkanalen, kapa vid behov. Dreva mellan anslutningsröret och 
inmurningsstosen med tätningsgarn. Stryk extra tätningsmassa över skarvar.

5. Viktigt! Om din anslutningssats innehåller en täckring som skall täcka hålet i rökkanalen så trär du över den innan 
du ansluter kaminen. 

6. Kontakta Skorstenfejarmästaren för en besiktning. 



4

Allmänna säkerhetsråd och anvisningarSense

SÄKERHET
OBS: Alla säkerhetsregler måste följas noggrant.

Läs noggrant denna anvisning om montering, 
skötsel och underhåll innan du tar eldstaden i 
bruk.

Eldstaden måste monteras i enlighet med de regler 
som gäller i ditt land.

Alla lokala föreskrifter och bestämmelser i natio-
nella och europeiska standarder måste efterföljas 
vid monteringen.

Vi rekommenderar att en auktoriserad montör 
utför monteringen. Denne känner till gällande 
bestämmelser och föreskrifter.

Eldstaden är konstruerad för uppvärmning. Alla 
ytor, också glasen och anslutningsröret, kan blir 
mycket varma (över 100°C)! Använd ett kallt 
handtag eller en värmebeständig handske.

Se till att eldstaden är tillräckligt avskärmad för 
ofrivillig beröring.

Säkerhetsavstånd till brännbart material måste 
följas noggrant.

Lägg inte gardiner, kläder, tvätt eller annat bränn-
bart material på eller i närheten av eldstaden.

Använd inte brandfarliga eller explosiva ämnen 
nära eldstaden när den används.

Förhindra sotbrand genom regelbunden sotning 
av skorstenen. Elda aldrig med eldstadens dörr 
öppen.

Vid sotbrand: Stäng luftspjället och ring brand-
kåren.

Om eldstadens glas är spräckt eller har en 
spricka, måste det bytas ut innan du får elda igen.

Se till att det finns tillräcklig ventilation i rummet 
där eldstaden är placerad. Vid otillräcklig ventila-
tion blir det en ofullständig förbränning, som kan 
orsaka att giftiga gaser kan komma ut i rummet. 
Läs mer i anvisningen om ventilation.

än diametern på eldstaden anslutning.

ningar.

Skorsten
Skorsten är nödvänding för:

 Den varma luften i skorstenen är lättare än luften   
 ute och stiger därför.

En skorsten som inte fungerar bra kan förorsaka rökut-
slag i rummet när eldstadens dörr öppnas. Skador pga 
rökutslag omfattas inte av garantin.

 Anslut inte flera eldstäder till samma skorstenspipa  
 om inte detta är tillåtet enligt lokala eller nationella  
 bestämmelser.

Rådgör med din montör eller återförsäljare om skor-
sten.

Skorstenen måste uppfylla följande krav:

 
 tillräckligt drag.

 Idealet är 15 - 23 Pa drag/undertryck vid normal   
 belastning av eldstaden. 

 eldstadens rökstos. Krökar och horisontella delar av  
 skorstenen försvårar flödet av rökgaser och kan   
 leda till en kraftigare sotbeläggning.

 detta kan orsaka att rökgaserna kyls av och draget   
 försämras.

 rörsstosen på eldstaden.

 eldstäder eller ventiler muras igen. (Hål i element-  
 skorstenar tätas enligt producentens anvisning).

 läckage orsakar sämre drag.

 Bredare delar och framför allt avsmalnande delar   
 försvårar flödet av rökgaserna.

 inte minskar utloppet på rökröret eller förhindrar   
 rökgaserna.

 
 befinner sig i ett område som störs av byggnader,   
 träd eller andra hinder.

 skorstenshöjd beräknas från eldstadens stos till  
 toppen av utvändig skorsten.

MONTERINGSVILLKOR

Generellt

 skorsten

 munen om vad som gäller i ditt område.

 element skorsten eller stålskorsten med en   
 min. aria om 177 cm2 som motsvarar  
 150 mm Ø.
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Allmänna säkerhetsråd och anvisningarSense

Skydda ett brännbart golv med en brandsäker 
golvplatta av plåt eller glas. Se anvisning för 
avstånd till brännbart material.

Se till så att du har tillräckligt avstånd till bränn-
bart material  som träväggar och möbler. 

Anslutningsröret utstrålar också värme. Se till att 
ha tillräckligt avstånd eller skydd mellan anslut-

från oisolerat rökrör till brännbart material hori-
sontellt är 300 mm.

En matta får inte ligga närmare elden än 80 cm. 

Skydda ett brännbart golv framför eldstaden med 
ett brandsäkert golvplan mot aska och glöd som 
kan falla ur eldstaden. Golvplanet måste uppfylla 
de nationella standarden.

Se anvisning för golvplan avseende mått.

För övriga krav gällande brandsäkerhet: Se 
avsnitt om "Avstånd till brännbart material".

Ventilation i rummet
Eldstaden kräver luft (syre) för att uppnå en bra för-
bränning. Eldstaden tar luft till förbränningen från 
rummet där den är placerad via sitt luftspjäll.

 Vid otillräcklig ventilation blir förbränningen ofull-  
 ständig med risk för att giftiga gaser kan komma ut  
 i rummet. 

En tumregel är att lufttillförseln skall vara 5,5 cm2/kW. 
Det krävs extra tillförsel av luft i följande fall:

 ventilationssystem eller nära ett kök med köksfläkt.

Extra tillförsel av förbränningsluft kan fås genom att 
en ytterväggsventil monteras.

Se till att annan utrustning som förbrukar luft, som 
köksfläkt, badrumsfläkt etc har egen tillgång till frisk-
luft. Stäng i annat fall av denna utrustning när du eldar.

 Du kan också ansluta friskluft direkt till eldstaden,  
 det är den förberedd för. Då behövs ingen extra till- 
 försel av luft till rummet.

Golv och väggar
Golvet som eldstaden ska placeras på måste ha tillräck-
lig bärighet, se avsnitt om tekniska data för vikt.
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MonteringsanvisningSense

Produktbeskrivning

09-20021-009

1

5 4

3

2

09-20021-010

1

2

3

5 4

09-20021-011

1

2

3

MONTERING

Generella förberedelser 
Innan du påbörjar monteringen bör du kontrollera 
att kaminen inte är skadad och att alla glas är hela. 
Kontrollera även att tillbehörskartongen finns med.

Följande skall omedelbart kontrolleras efter leverans:

 
 och fel. 

 Kontrolleras inte dessa punkter före installation   
 så kan garantin bortfalla på de punkter som   
 beskrivs ovan.

Sense är monterat mot pallen från undersidan, se ned-
andstående figur.

Dörrstängning
Eldstaden monteras med monterat dörrhandtag. 
Dörren öppnas genom att handtaget (4) trycks in. 
Handtaget kan bli mycket varmt under eldning, 
använd därför handsken som följer med när dörren 
ska öppnas.

1. Anslutningsstos

2. Dörr

3. Sidoglas

4. Dörrhandtag

5. Luftreglage

 Om du upptäcker en (transport) skada eller fel så   
 ska inte eldstaden tas i bruk. Kontakta din återför-  
 säljare eller leverantör.

 brännplattor, roster och asklåda) innan du påbörjar  
 installationen.
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MonteringsanvisningSense

09-20021-012

09-20021-013

01

02

03 04

05

06

07

08 09

10

11

12

 Genom att ta ur de demonterbara delarna blir det   
 lättare att flytta eldstaden och att undgå skador. 

 Var uppmärksam på hur och var delarna var  
 monterade så att de kan monteras tillbaka på  
 rätt sätt.

1. Öppna dörren: se nästa figur (012).

2. Ta ur de eldfasta brännplattorna.

 a. Ta först ur rökhyllan (9).

     Rökhyllan är fäst på översidan med ett metall-  
     clips för att undgå transportskador. 

 b. Ta ur brännplattorna (10), (11), (7) och (8) på   
     sidorna och baktill.

 c. Ta ur vedstoppen på baksidan (2) och (3),  
     sidorna (4), (5) och front (6).

 d. Ta ur rostret och asklådan (1) och (12).

 Eldfasta inre brännplattor av Vermiculit har låg  
 vikt och är som regel ockrafärgat vid leverans.   
 Vermiculit isolerar brännkammaren så att förbrän-  
 ningen blir bättre.

 Lösa invändiga delar

01 rosterbotten

02 brännjärn rygg, höger

03 brännjärn rygg, vänster

04 brännjärn höger sida

05 brännjärn vänster sida

06 vedstopp

07 vermiculit rygg, höger

08 vermiculit rygg, vänster

09 rökhylla

10 vermiculit sida, höger

11  vermiculit sida, vänster

12 asklåda

Förberedelse för anslutning till skorsten
Vid anslutning till skorsten kan man välja att ansluta 
eldstaden uppåt eller bakåt.

En strålskyddsplåt (tillval) kan också monteras. Genom 
att montera en strålskyddsplåt kan avståndet till 
brännbar vägg minskas. Se avsnittet med "Avstånd till 
brännbart material". Vid anslutning bakåt måste det 
utstansade delen på strålskyddsplåten tas bort. Detta 
görs enklast med hjälp av en avbitare (1), se nästa figur 
(014).
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Monteringsanvisning Sense

09-20021-014

1

1 2

09-20021-023

3
4

09-20021-016

2

1

09-20021-015

2

1

Montera strålskyddsplåt

 hylsor (2) på kaminens bakstycke. 

2. Passa dit strålskyddsplåten (3) och skruva fast  

Anslutning bakåt
För anslutning bakåt måste stosen flyttas. Stosen fäs-

1. Ta bort rökhyllan. 

2. Skruva loss stosen och lyft bort den.

 Kontrollera att tätningen på kontaktytan inte är  
 skadad. Byt i så fall tätningen.

3. Placera dit stosen vriden 180° i förhållande till  
 hur den satt innan, se nästa figur (016).

5. Sätt tillbaka rökhyllan.

Anslutning topp
Eldstaden levereras som standard med stosen monte-
rad för toppanslutning, se följande figur (015).
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EldningsinstruktionSense

09-20021-017

1

Förberedelse för direktanslutning av  
förbränningsluft
Förbränningsluft kan tillföras brännkammaren direkt 
eller indirekt. I de flesta fall fungerar eldstaden 
utmärkt med indirekt tillförsel av förbränningsluft 
via ventiler monterade i yttervägg. I nyare, tätare hus 
kan det vara nödvändigt att tillföra förbrännings-

anslutning undviker du också risken för kallras.

I vissa fall är det ett krav att förbränningsluften 
ansluts direkt in till brännkammaren, t ex i passiv-

-
tillförsel kan ledas in genom en kanal lagd i golvet 
eller genom yttervägg. 

Tilluftskanalen skall kondensisoleras i varmt utrym-
me. 

Lufttillförseln har en diameter av 100 mm. Om ett 
rakt slätt rör används kan det ha en längd om max 
12 m. För varje krök måste den totala längden mins-
kas med 1 m. 

Lufttilförsel genom väggen

1. Ta upp ett hål i väggen för anslutningen  

2. Anslutningen för tilluft skall monteras lufttätt  
 mot väggen.

Placering och anslutning
1. Placera eldstaden på plats, i våg och på jämnt  
 underlag, se nästa figur (017).

2. Eldstaden skall monteras lufttätt mot skorstenen.

 Följ skorstenstillverkarens anvisning.

3. Om direktanslutning av tilluft skall göras så  
 ansluts den till stosen för friskluft på kaminen.

4. Sätt tillbaka alla delarna i brännkammaren i  
 omvänd ordning som dom togs ur.

 Eldstaden får aldrig eldas utan de invändiga  
 vermiculit plattorna.

ELDNINGSINSTRUKTION

Eldning första gången 
Elda i några timmar första gången du eldar. Detta för 
att den värmebeständiga lacken ska härda. Det kan 
uppstå lite rök och lukt vid denna första eldning. Se 
därför till att ventilera rummet genom att t ex öppna 
ett fönster.

Bränsle 
Denna eldstad är enbart avsedd för att eldas med 

Använd inte annat bränsle då det kan allvarligt skada 
eldstaden. 

Det är inte tillåtet att använda följande bränsle då 
det förorenar naturen och då det i hög grad föro-
renar eldstad och skorsten vilket kan förorsaka en 

 nerat trä, plywood, spånskivor eller drivved.
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EldningsinstruktionSense

09-20021-018

CBA

Ved 

eller fruktträd. Denna ved brinner långsammare och 
med lugnare lågor. Barrträd har ett högre innehåll av 
sav, brinner snabbare och ger mer gnistor.

Det betyder att veden bör ha torkat i 2 år.

medan den är färsk. Färsk ved är lättare att klyva 
och torkar bättre. Veden skall lagras under tak men 
öppet så att vinden kommer åt.

därför att det mesta av energin går åt till att driva ut 
fukten. Det ger mycket rök och sotbeläggning på eld-
stadens inre ytor  och i skorstenen. Fukten som kon-
denserar i eldstaden kan läcka ut genom sprickor och 
ge upphov till svarta fläckar på golvet. Fukten kan 
också ge upphov till Kreosot i skorstenen. Kreosot är 
mycket eldfängt och kan orsaka sotbrand.

UPPTÄNDNING
Du kan kontrollera om det är tillräckligt drag i skor-
stenen genom att tända på lite hopknycklat papper 
ovanför rökhyllan. När skorstenen är kall är det ofta 
för dåligt drag i skorstenen så att rök kommer ut 
i rummet. Tänder du upp i eldstaden som beskrivs 
nedan undviker du detta problem 

1. Lägg två lager av ved på kryss över varandra.

2. På toppen av veden läggs två lager med upptänd-
ningsved i kryss över varandra.

3. Lägg en eller flera upptändningskuddar i det 
översta lagret av upptändningsveden och tänd på. Se 
nästa figur (011).

se figur 018.

 Luftspjället är öppet när det är utdraget (tre  
 prickar är synligt). Luftspjället är stängt när det  
 är helt intryckt.

5. Låt upptändnings veden brinna ner till glödande 
kol. Därefter kan du fylla på med mer ved och reg-

C:

ooo Primärluft (upptändning) öppen 
oo Sekundärluft (luftspolning glas) öppen 
o Efterförbränningsluft öppen

B:

oo Sekundärluft (luftspolning glas) öppen 
o Efterförbränningsluft öppen

A:

o Efterförbränningsluft öppen 
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EldningsinstruktionSense

ELDNING MED VED
Nu går du vidare med kontinuerlig eldning efter att 
ha följt anvisningen för upptändning:

1. Öppna långsamt eldstadens dörr.

2. Fördela glödbädden jämnt över rosterbotten.

3.  Lägg några vedklabbar på glöden.

4. Stäng eldstadens dörr.

5. Stäng den primära luften och låt den sekundära  
 lufttillförseln vara öppen.

 Fyll eldstaden till max en tredjedel.

REGLERING AV 
FÖRBRÄNNINGSLUFT

nästa figur (019).

Produkten har ett spjäll som reglerar både den pri-
mära och den sekundära luften. Om spjället är fullt 
utdraget är både den primära och den sekundära 
lufttillförseln öppen. Efter hand som spjället skjuts in 
stängs först den primära lufttillförseln och sedan den 
sekundära. Om spjället skjuts in helt kommer ändå 
en liten öppning att finnas som sörjer för luft till 
efterförbränningen under rökhyllan.

Luftigt inlägg

Kompakt inlägg

att syre lättare kommer till. Använd luftigt inlägg 
om du skall elda en kort stund.

därför att syret bara kommer åt en del av veden. 
Använd kompakt inlägg när du vill att det ska 
brinna längre.

Primärluftspjället reglerar luften under rostret (1).

Sekundärluftspjället reglerar luften som spolar gla-
set (air-wash)(2).

Under rökhyllan, i bakväggen, finns permanenta 
luftöppningar (3) som sörjer för efterförbränningen.

09-20021-019

1

2

3
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EldningsinstruktionSense

Råd 
 Elda aldrig med öppen dörr.

 Elda kraftigare i eldstaden med jämna mellanrum

 Om du eldar en längre tid med svag värme kan 
det lagras tjära och kreosot i skorstenen. Tjära och 
kreosot är mycket brännbart. Om det lagras mycket 
av detta kan det orsaka en sotbrand vid en plötsligt 
förhöjd temperatur. Genom att med jämna mellan-
rum elda kraftigare försvinner eventuella belägg av 
tjära och kreosot. 

Dessutom kan det uppstå tjärbeläggning på bränn-
kammarens ytor om man eldar med för låg tempera-
tur.

När man har en högre utetemperatur är det därför 
bättre att elda ordentligt i eldstaden ett par timmar i 
stället för att elda länge med låg temperatur.

 Sekundärluften tillför förbränningsluft och sörjer  
 samtidigt för spolning av glaset för att minska  
 sotbeläggning

 därluften inte räcker till eller om du vill få fart på  
 elden.

 
 mycket ved på en gång.

SLÄCKA ELDEN
Om man släcker ner brinnande ved genom att strypa 
lufttillförseln frigörs skadliga ämnen. Låt därför all-
tid elden brinna ut av sig själv. När elden har slock-
nat helt kan man stänga till lufttillförseln helt.

TÖMNING AV ASKA
Efter eldning med ved blir det relativt lite aska kvar. 
Låt ett tunt lager aska ligga kvar i botten, det ger en 
bra isolering för rostret och bidrar till en bättre för-
bränning. 

Lufttillförseln genom rostret får däremot inte block-
eras och aska får inte lagras bakom den inre bränn-
plattan av gjutjärn. Tag därför bort överskottet av 
aska regelbundet.

1. Öppna eldstadens dörr.

2. Använd askrakan till att skrapa överflödig aska  
 genom rostret ner i asklådan.

3. Ta ut asklådan, använd handsken, och töm askan  
 i ett obrännbart kärl. Glöd kan finnas kvar länge  
 i aska.

4. Sätt tillbaka asklådan och stäng dörren.

09-20021-020

1 2

Problem lösning 
Se avsnittet om "Felsökning" för att lösa problem som 
eventuellt kan uppstå när du använder din eldstad.
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Skötsel & underhållSense

UNDERHÅLL
Följ anvisningarna i deta kapitel för att hålla eldsta-
den i gott skick.

Skorsten 
Installation av en ny eldstad måste alltid anmälas. 
Därefter kommer sotning att ske regelbundet beroen-
de på hur ofta du eldar. Du kan också numera begära 

-
ter sotningen till en skorstensfejare så rekomenderar 
vi att du sotar själv någon gång emellan, beroende på 
hur ofta du eldar.

Om du installerar eldstaden till en befintlig skorsten 
och är osäker på skorstenens kvalitet så bör du först, 
innan installationen, kontrollera den. Då kontaktar 
du skorstensfejarmästaren för en kontroll.  

 

Rengöring och övrigt regelmässigt 
underhåll 
 Rengör inte eldstaden när den fortfarande är  
 varm.

 inte luddar.

Efter eldningssäsongen är slut kan eldstaden rengöras 
grundligt invändigt.

 tering och montering av brännplattor.

 brännkammaren och rökrörets inre ytor.   
 Sotbeläggning isolerar brännkammaren och  
 minskar effekten (1 till 2 mm sotbeläggning gör  
 60 - 80°C på yttemperaturen).

Kontoll av brännplattor

Brännplattor är förbrukningsdelar som är utsatt för 
slitage. Kontrollera dom med jämna mellanrum och 
byt ut vid behov. 

 tering och montering av brännplattor.

 Det kan uppstå krackelering/sprickor i vermiculit- 
 plattorna, men det minskar inte deras funktion  
 eller påverkar säkerheten.

 Brännplattor av gjutjärn håller länge om du regel- 
 mässigt tar bort aska som kan ansamlas bakom  
 dom. Om man inte tar bort den askan minskar  
 värmeavgivningen till omgivningen från gjutjärns- 
 plattan och den kan deformeras och spricka.

 Eldstaden får aldrig användas utan de inre  
 brännplattorna/vermiculiten.

Rengöring av glas

Om glaset är grundligt rengjort håller det sig rent 
längre. Rengör glasen så här:

1. Ta bort damm och löst sot med en torr trasa.

2. Glasen bör torkas av efter varje användning.  
 Ta bort sot på glaset: Din återförsäljare har 
 special medel för att ta bort sotbeläggning. Torka  
 rent med en torr trasa.

 putsmedel för glas. 

 medel till glaset.

 Om glaset har sprickor eller är spräckt måste det  
 bytas innan eldstaden tas i bruk igen.

 Undvik att det rinner rengöringsmedel ner mellan  
 glaset och dörren av gjutjärn.

Underhåll av en emaljerad eldstad

Rengör aldrig en eldstad medan den är varm. Det 
bästa är att rengöra den emaljerade ytan med mjuk 
grönsåpa och ljummet vatten. Använd så lite vatten 
som möjligt och torka snabbt av ytan med en torr 
trasa för att undvika rostangrepp. Använd aldrig stål-
ull eller Svinto eller annat slipmedel. Placera aldrig 
ett kokkärl direkt på den emaljerade ytan. Använd i 
sådana fall ett mellanlägg för att undgå skador.

Smörjning

Även om gjutjärn är lite självsmörjande så bör de 
rörliga delarna smörjas regelbundet.

 
 handtag och reglage) med ett värmefast fett som  
 du kan köpa hos din återförsäljare eller special- 
 butiker.
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Skötsel & underhållSense

Efterbehandling av lackskador

Små lackskador kan repareras med värmebeständig 
sprayfärg som kan beställas hos din återförsäljare.

Efterbehandling av emaljerade ytor

Emaljering är en hantverksprocess som innebär att 
det kan uppstå mindre färgskiftningar och skador 
på eldstaden. Alla eldstäder kontrolleras visuellt på 
fabriken. Det innebär att en kontrollant gör en kort 
överblick av ytan på eldstaden från 1 meters håll. 
Eventuella skador som inte syns under denna kon-
troll räknas som OK. Till eldstaden levereras med en 
värmebeständig bättringsfärg som kan användas till 
efterbehandling av mindre (transport-) skador. För på 
färgen i tunna skikt och låt eldstaden torka väl innan 
användning.

 förändringar då den kan förändras i färg när  
 eldstaden används. När eldstaden svalnat återtar  
 emaljen sin ursprungliga färg.

 det uppstå hårfina sprickor i den. Detta är helt  
 normalt och påverkar inte funktionen på  
 eldstaden.

 Se till så att inte eldstaden blir överbelastad. Vid  
 överbelastning blir yttemperaturen extremt hög  
 och det kan uppstå permanent skada på emaljen.

Kontroll av tätning

 Packningen slits och bör bytas i tid.

 sprickor i skarvar tätas med ungskitt.

 Tillåt ungskittet att härda ordentligt innan eld- 
 staden används igen. Annars expanderar fuktig- 
 heten i kittet och ett nytt läckage kan ske.

Justering av dörrens låsning

Kontrollera att dörren låser ordentligt. Om nödvän-
digt kan låsningen av dörren ställas tätare eller lösare 
genom att ändra avståndet mellan dörren och godset.

Gör så här:

1. Öppna dörren. Låstappen (2) syns nu och är  
 åtkomlig.

2. Ta bort skruvarna (1) som håller låstappen på  
 plats.

3. Genom att ta bort mellandelen (3) bakom lås- 
 tappen (2) sluter dörren tätare. Läggs en extra  
 mellandel till sluter dörren lösare.

4. Skruva fast låstappen igen och stäng dörren.

09-20021-024

123

09-20021-025

1

2

3

Skifta glas

 Om eldstadens glas är spräckt eller sprucket måste   
 glaset bytas ut innan eldstaden används igen.

För att skifta sidoglaset måste först samtliga paneler 
på insidan och luftledaren tas bort. Luftledaren är fäst 

 
Gör så här:

1. Skruva bort de två glasfästena (1) och (2) och ta ur  
 glaset (3), se fig 025.

2.  Kontrollera att tätningen är hel, byt om nöd- 
 vändigt ut glastätningen.

3. Sätt dit det nya glaset i falsen och skruva fast.
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ReservdelarSense

09-20021-013

01

02

03 04

05

06

07

08 09

10

11

12

Nr Art.nr Beteckning Antal
01 03.66544-002 rosterbotten 1

02 03.77429.002 brännjärn rygg, höger 1

03 03.77428.000 brännjärn rygg, vänster 1

04 03.77425.002 brännjärn höger sida 1

05 03.77424.002 brännjärn vänster sida 1

06 03.77423.002 vedstopp 1

07 03.77523.000 vermiculit rygg, höger 1

08 03.77522.000 vermiculit rygg, vänster 1

Nr Art.nr Beteckning Antal 
09 03.76181.000 rökhylla 1

10 03.77525.000 vermiculit höger sida 1

11 03.77524.002 vermiculit vänster sida 1

12 03.05216.000 asklåda 1



16

Tekniska dataSense

Modell Sense

Nominell effekt 4,9 kW

Rökstos (diameter) 150 mm

Vikt 105 kg / 125 kg

Bränsle Ved

Max vedlängd 30 cm

Rökgasflöde 4,5 g/s

Rökgastemperatur mätt i mätsektionen 247 °C

Temperatur mätt vid uttaget på kaminen 317 °C

Minimum skorstensdrag 15 Pa

CO-utsläpp (13 % O

2

) 0,18 %

NOx-utsläpp (13 % O

2

) 81 mg/Nm³

CnHm-utsläpp (13 % O

2

) 173 mg/Nm³

Partickelutsläpp 21 mg/Nm³

Partickelutsläpp i förhållande till NS3058-NS3059 2,87 gr/kg

Verkningsgrad 79,5 %

PRESTANDA DEKLARATION

1.  Unik identifikationskod för produkten:

 Sense 4,9 kW

2.  Typ-, parti- eller serienummer: 

 Unikt serienummer

3.  Avsedd användning av byggprodukt, i enlighet med den tillämpliga harmoniserande tekniska specifikationen, som  
 bestäms av tillverkaren:

 Eldstad eldad med fast bränsle utan produktion av varmvatten i enlighet med EN 13240

4.  Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress till fabrikanten: 

 Dovre N.V. Nijverheidsstraat 18 2381 Weelde Belgium.

5.  Om aktuellt, namn och kontaktadress till fullmaktshavare: 

 -

6.  Systemet eller systemen för bedömning och verifiering av prestandan för byggprodukt som avses i bilaga V: 

 System 3

7.  Om prestanda deklarationen avser en byggprodukt som faller under den harmoniserande normen : 

 Instansen KVBG, registrerat under nummer 2013, har på uppdrag utfört ett typgodkännande under

 system 3 och levererat en testrapport nr H20130113.
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Prestanda deklarationSense

Den harmoniserande normen EN 13240:2001/A2 ;2004/AC :2007

Grundläggande egenskaper Resultat

Brandsäkerhet

Eldbeständighet A1

Avstånd till brännbart material Se uppställningsvillkor sidan 20,21

Risk för utfallade glöd Uppfyller kraven

CO emmision CO: 0,18% (13%O

2

)

Yttemperatur Uppfyller kraven

Rengöring Uppfyller kraven

Rökgastemperatur vid nominell effekt 247 °C

Mekanisk motstånd (vikt uppburet av skorsten) Ej testat

Nominell effekt 4,9 kW

Verkningsgrad 79,5 %

01/10/2013 Weelde

Tom Gehem

CEO

8.  Om prestanda deklarationen avser en byggprodukt som det gjorts en europeisk, tekniskt omdöme om: 

 -

9.  Angivet resultat:

På grund av fortlöpande produktutveckling förbehåller vi oss rätten till att ändra specifikationerna i denna anvisning 
utan föregående meddelande.

 
Ekslingan1, Väla Norra 
254 67 Helsingborg

www.spismiljo.se

10. Utförandet av den produkt som beskrivs i punkt 1 och 2 uppfyller prestandakraven som anges i punkt 9.

 Denna prestanda deklararion lämnas med exklusivt ansvar för tillverkaren som är angiven i punkt 4:
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MåttSense
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MåttSense
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Avstånd till brännbart materialSense
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09-20021-022

 Brännbar vägg Infälld brandvägg Utanpåliggande brandvägg
 med strålskyddsplåt

1 Brännbart material

2 Obrännbart material 100 mm

OBS! Följ anvisning från tillverkare vid anslutning till stålskorsten eller elementskorsten. Om det är osäkert vilken typ 
av skorsten som eldstaden skall anslutas till är elementskorstenar typmärkta på insidan av sotningsluckan. Stålskorstenar 
är som regel alltid märkta på varje delkomponent. Väggen bakom ett oisolerat rökrör måste skyddas om avståndet mel-
lan rökrör och brännbar vägg understiger 300 mm. 

Minimimått i mm med strålskyddsplåt (tillval)
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Avstånd till brännbart materialSense
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09-20021-021

 Brännbar vägg Infälld brandvägg Utanpåliggande brandvägg
 utan strålskyddsplåt

1 Brännbart material

2 Obrännbart material 100 mm

OBS! Följ anvisning från tillverkare vid anslutning till stålskorsten eller elementskorsten. Om det är osäkert vilken typ 
av skorsten som eldstaden skall anslutas till är elementskorstenar typmärkta på insidan av sotningsluckan. Stålskorstenar 
är som regel alltid märkta på varje delkomponent. Väggen bakom ett oisolerat rökrör måste skyddas om avståndet mel-
lan rökrör och brännbar vägg understiger 300 mm. 

Minimimått i mm utan strålskyddsplåt (tillval)
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Avstånd till brännbart materialSense

Mått för obrännbart golvplan

09-20021-030

BB

A

Minimimått till obrännbart golv

A (mm) B (mm)

Sverige 300 100



23

FelsökningSense

Felsökning

Problem

Brasan tar sig inte

För dålig värme

Det ryker in vid påfyllning av ved

Det brinner för häftigt, svårt att reglera brasan

Sotbeläggning på glas

möjlig orsak möjlig lösning

För dåligt drag

En kall skorsten ger ofta dåligt drag. Följ instruktionerna

för upptändning i kapitlet ”Användning”, öppna ett fönster.

För fuktig ved Använd ved med max 17% fukthalt.

För stor ved

Använd finhuggen upptändningsved med en omkrets av

cirka 3 cm, max vedlängd 30 cm.

Veden är fel ilagd

Lägg i veden så att det kan strömma tillräckligt med luft

mellan vedträden (löst ilägg, se ”Eldning med ved”) 

För dåligt drag i skorstenen

Kontrollera att skorstenen uppfyller följande: Minst 4 meters

höjd, korrekt diameter, rätt isolerad, slät invändigt, inte för

många krökar, inget hinder (fågelbon, för mycket sotbelägg),

lufttät (utan sprickor).

Skorstenens läge/höjd fel

Tillräcklig höjd över taket, inget hinder i närheten.

Lufreglering felinställd Öppna lufttillförseln helt.

Eldstadens anslutning till skorstenen

är felaktig

Anslutningen måste vara lufttät.

Undertryck i rummet där eldstaden

är placerad

Slå av köksfläkten

Otillräcklig tillförsel av 

förbränningsluft

Sörj för tillräcklig tillförsel av friskluft, använd om möjligt

direkt tillförsel av förbränningsluft utifrån.

Ogynnsamma väderförhållanden?-

Inversion (omvänd luftström i 

skorstenen pga hög utetemp.),

extrem vindhastighet

Vid inversion avrådes använding av eldstaden. Montera ev

skorstenshatt/ballerina på skorstenen.

Drag i rummet där eldstaden står

Undvik drag i rummet, eldstaden bör inte placeras i 

närheten av en dörr eller varmluftskanaler.

Eldflammor berör glaset

Se till så att veden inte ligger för nära glaset. Stäng till den 

primära lufttillförseln ännu mer.

Eldstaden läcker luft

Kontrollera tätningen till eldstadens dörr samt eldstadens 

skarvar.
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Scandinavisk Spismiljö AB

Ekslingan 1, Väla Norra  

254 67 Helsingborg 

Tel 042-12 69 50 

Fax 042-12 69 40 

www.spismiljo.se


