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Läs igenom denna bruksanvisning före driftsättning av ugnsanläggningen
och iaktta framför allt säkerhetshänvisningarna.
Monteringen måste utföras av en registrerad fackman, eftersom anläggningens säkerhet och funktionsduglighet beror på en korrekt installation. De
tillämpliga reglerna för montering av kaminer samt föreskrifterna i bygglagen måste iakttas vid monteringen.
För denna eldstad gäller bestämmelserna i föreskriften 1 i BlmSchV (tyska
lagen om immissionsskydd).
Dessutom ska tillämpliga nationella och europeiska normer och lokala föreskrifter iakttas.
Den nationella lagstiftningen för bränngasanordningar ska följas. Lokala
och nationella driftvillkor måste iakttas.
Tekniska ändringar förbehålls!
Förvara denna bruksanvisning väl!
Sopor i ugnen = Gift i trädgården
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ALLMÄNT

Kaminen kan endast fungera korrekt när det tillförs tillräckligt med förbränningsluft. Säkerställ en tillräcklig ventilation redan innan första uppvärmning. Öppna uteluftspjället (valfritt) och håll det öppet under hela förbränningstiden.
I ugnens förbränningsgassamlare är en spjällventil installerad. Med denna
spjällventil kan rökgasvägen stängas kaminen inte värms upp. Öppna spjället innan brasan tänds!
Öppen eld är enligt lagen inte klassificerad som värmeszstem, eftersom de
inte regelbundet och uteslutande kan användas för uppvärmning av bostäder. De är således inte föremål för utsläppskraven i tyska 1.BImSchV (tyska
lagen om emissionsskydd Bundesemissionsschutzverordnung).
Öppna eldstäder får bara användas ibland! Som riktlinjer gäller
här drift under högst åtta dagar per månad för en fem-timmarsperiod (OVG Rheinland -Pfalz från 1991/12/04, 7 B 10342/91, OVG
Rheinland -Pfalz, 30.11.1993, 7 A 12014/92). Beroende på uppställningsplatsen kan tillåtelsen för drift vara ännu mer begränsad
eller tillåtas oftare.
Ureld-kaminerna är typgodkända enligt EN 13229 (EN 16510 del 2).
Om ved med sluten cellstruktur (gran, tall, osv.) används för eldning av den öppna brasan måste gnistskyddet vara stängt.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Första idrifttagning
När ugnen för första gången uppnår sin maximala drifttemperatur härdar ugnsfärgen ut. Detta kan orsaka rök och lukt. Se till att
rummet där ugnen är monterad är tillräckligt ventilerat. Öppna
fönster och dörrar, om nödvändigt, använd en fläkt för att uppnå
en snabbare luftväxling. Vistas under denna period inte i onödan
i de berörda rummen.
Förbränningslufttillförsel
Ugnens konstruktion för förbränningslufttillförseln får inte förändras. Genom regelbunden kontroll ska ugnens funktionsduglighet
säkerställas.
Tillåtna bränslen
Använd endast de bränslen som anges i bruksanvisningen i där
angiven kvalitet och storlek. Andra bränslen är inte tillåtna.
Risk för brännskador
Ugnens ytor blir mycket heta. De får inte vidröras - risk för brännskador! Tala speciellt om detta för barn. Barn ska principiellt hållas borta från den uppvärmda ugnen.
För hantering av ugnen ska de medlevererade redskapen användas!

Brandfara
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Avstånd mot beklädnaden
Föremål av brännbara ämnen får inte placeras på ugnens beklädnader (ytor).
Mellan ugnsbeklädnaden av keramik eller gips och brännbart
material måste ha ett minsta avstånd på 5 cm hållas. Detta avstånd måste vara ventilerat. För ugnsytor av metall måste ett
mycket större avstånd hållas.
Otillåtna bränslen
Använd aldrig ämnen såsom bensin, alkohol osv. som braständare!
Olämpliga bränsletyper, kvaliteter eller kvantiteter kan orsaka
skada.
Avlägsna askan
Askan får först avlägsnas när den är kall och ska sedan svalna
helt i minst 24 timmar i en brandsäker behållare. Brinnande glöd
kan stanna i askan mycket länge.
Skorstensbrand
Larma brandkåren vid brand!
Vid skorstensbrand ska brännbara föremål flyttas bort från skorstenen. Var uppmärksam på gnistor.
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Rengöring och underhåll
Funktionaliteten och säker drift av eldstaden är beroende av regelbunden rengöring och fackkunnigt underhåll.
Utfallande glöd
För att förhindra att glöd faller ut ska glödskyddslisten monteras
vid drift av Ureld-kaminen.
Kaminen får inte lämnas utan tillsyn när den är i drift!
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BRÄNSLE- OCH VÄRMEEFFEKT

Förbränningsprocessen har optimerats vad gäller eldning och emission.
Stöd vår satsning på miljön genom att iaktta följande hänvisningar för miljövänlig uppvärmning: Använd endast torrt, obehandlat vedträ med en fukthalt under 20% eller träbriketter enligt tyska DIN EN 17225-3 storleksklass
A1, längt > 14 cm, diameter 8 cm för uppvärmning.
Fuktigt, nyfällt eller dåligt lagrat trä har ett högt fuktinnehåll, brinner därför
dåligt och avger lite värme. Använd endast torr ved som har lagrats i minst
två år. Du sparar ved eftersom torr ved har ett betydligt högre energivärde.
Som jämförelse: Torr ved har ett energivärde på ca 4 kWh/kgm. Färsk ved
har ett energivärde på endast ca 2 kWh/kg. Dvs att du behöver den dubbla
vedmängden för att få ut samma mängd energi/värme.
Vattenhalt g/kg Ved

Energivärde
kWh/kg

Ved-Merförbrukning%

mycket torr

100

4,5

0

lagrad i 2 år

200

4

15

lagrad i 1 år

350

3

71

färsk ved

500

2,1

153

Vedträn (vänster bild) är det ideala bränslet,
men även träbriketter enligt tyska DIN EN
17225-3, storleksklass A1, längd >14 cm,
diameter >8 cm (höger bild) kan användas.
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Vilken mängd energi köper jag om
jag köper ved per vikt?

500 kg färsk ved

Vattenhalt 50%

500 kg x 2,0 kWh/kg = 1000 kWh

500 kg lagrad ved

Vattenhalt 30%

500 kg x 3,3 kWh/kg = 1650 kWh

500 kg torr ved

Vattenhalt 15%

500 kg x 4,1 kWh/kg = 2050 kWh

Vilken mängd energi köper jag om
jag köper ved per volym (1 rumsmeter = 1 RM)?

1 RM färsk ved

Vattenhalt 50%

1286 kWh

1 RM lagrad ved

Vattenhalt 30%

1518 kWh

1 RM torr ved

Vattenhalt 15%

1550 kWh

Lövved såsom björk eller bok är mycket lämplig att använda vid eldning
med öppen siktruta. Barrved har en fiberstruktur som spricker upp vid förbränning vilket medför att glöd kan spruta ut ur förbränningskammaren.
Lövved binner lugnare.
Värmen som avges till i rummet regleras via vedmängden som läggs på elden och via tiden som går innan du lägger på ny ved.
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Det är fel att reglera värmen genom att minska förbränningslufttillförseln!
Om för lite förbränningsluft tillförs kan bränslets värmepotential inte frigöras fullständigt. Samtidigt försämras utsläppsvärdena på grund av den ofullständiga förbränningen.
Om BRUNNER-kaminen drivs med för mycket ved eller olämpligt bränsle
finns risk för överhettning eller brand! Kaminen får endast användas med
öppnad ruta när den står under tillsyn!
Sopor får inte eldas upp!
Att elda sopor i kaminen = Gift i trädgården!
Använd aldrig flytande bränsle såsom bensin, sprit, tändvätska
osv.
Beakta förbränningsförbudet för avfall!
Använd endast sådana bränslen som rekommenderas i denna
bruksanvisning. Olämpliga bränslen och sådana som inte har rekommenderats av oss får inte eldas.
Bränsletmängder
Öppen spis

Fyllvikt

Längd vedträ

Vedträ omfång

Urfeuer
50/44/66/44

2,0 kg - 4,0 kg

25 cm - 50 cm

20 cm - 30 cm
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HANTERING
Ureld-kaminer får endast drivas i enlighet med tillverkarens specifikationer!

Som bränsle får endast torr, obehandlad brasved med en vattenhalt under
20% eller träbriketter användas.
Veden ska ha lagrats väl ventilerad och under torra förhållanden i minst ett
år.
Särskilt lämplig för användning i eldstaden är lövträd som ek, bok eller
björk.
För att undvika utfallande glöd ska glödskyddslisten alltid användas.
Barrträd har en sluten cellstruktur som brister vid brand och leder till gnistor eller glöd kan flyga ut ur eldstaden. I sådana fall ska det inbyggda gnistskyddet dras ner. Lövträd brinner vanligtvis lugnare.
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Veden placeras kors och tvärs framför
den bakre väggen i mitten av Ureld-kaminen (se Bild). Med en braständare
som placeras under vedtraven (t.ex.
BRUNNER Fidibus) tänds elden snabbt.
När ved läggs på senare, se till att
vedbitarna inte placeras på sidan av
eldstadsöppningen, utan läggs på den
befintliga glödbädden i mitten. Även här
rekommenderas att stapla veden kors
och tvärs.
Om tvärdrag i rummet leder till att rökgas läcker ut från kaminen, kan det
neddragna gnistgallret hjälpa. Gallerstrukturen reducerar den fria tvärsektionsarean med ca 1/3 och "bryter" luftvirvlar som ett vindskyddsnät.
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4.1

GLÖDSKYDDSLIST

4.2

MANÖVRERING AV SPÄRRSPJÄLLET

Montera manöverdelen.
Spärrspjäll i läget stängt.
Stäng spärrspjället först
när förbränningsprocessen är avslutad
helt!
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Spärrvspjäll i läget öppet.
Spärrspjället
ska vara öppet
under förbränningsprocessen!

4.3

STÄNG GNISTGALLRET
För att förhindra att glöd faller ut, ska gnistgallret hållas stängt
under förbränningsprocessen!

14

Bruksanvisning (1.5)

© 2019 Brunner GmbH

Bild. 1: Gnistgaller

Om gnisslande ljud hörs vid användning av gnistgallret, ska
brandskyddsplattorna skjutas
tillbaka.
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ca. 10 mm
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