
KINGFIRE-PARAT
Monterings - og bruksanvisning

TEKNISKE DATA

PEISMODUL
L x B x H: 550 x 550 x 2623mm
Vekt: ca. 750kg

VARMEINNSATS
Nominell varmeeffekt: 3 -7kw
Virkningsgrad: >84%
Frontplate (H x B): 1301 x 450mm
Frontfarge: koksgrå
Luftegitter: koksgrå

TEKNISKE MERKNADER
- Testet og godkjent av SINTEF NBL
- Tilluftsystem med forvarmet sekundærluft
- Innsats i stål med ildfast stein
- Primær- og sekundærluft er regulerbar

hver for seg
- Brendsel: tre- og trebriketter
- Utbyttbar innsats
- Kan benyttes selv med undertrykk i boligen
- DINplus testet hos Tuv i Tyskland
- Kun 5g/kg partikkelutslipp

(Lovpålagte + krav er 10g/kg)
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Forord

Meget god utnyttelse av brenselet samt enkel
justering av tilluft sørger for riktig oppvarming av
rommet. Primærluften blir tilført ildstedet via vår
unike Solid Vent skorstein med integrert tilluftkanal.

Riktig oppstilling, håndtering og vedlikehold er viktig
for en problemfri drift og lang levetid. Les derfor
denne monteringsanvisningen nøye for å få maksimal
glede av peisovnen.

Ta godt vare på denne anvisningen, slik at du kan
hente den frem igjen om nødvendig.

Skulle eventuelle skader oppdages, dokumenteres
disse umiddelbart til leverandøren og senest 7 dager
etter at varene er mottatt. Skader som meldes inn
senere enn 7 dager etter leveringsdato vil ikke
automatisk bli dekket av leverandør.

Forskrifter som skal følges

• Lokale byggeforskrifter.

• Peisovnen har en teknisk godkjenning for romluft
uavhengig drift, primær og sekundær luft.

KINGFIRE er bygget i kombinasjon med vår Schiedel
Solid Vent skorstein, som er et romluft uavhengig
system. Det betyr at ovnen i hovedsak skal benyttes
med lukket dør. Dette systemet sørger for problemfri
fyring uavhengig av ventilasjonsanlegget i boligen. 

Ved brennbare gulv må det benyttes ett
varmebestandig underlag. Dette må dekke 30cm foran
døråpning og 30cm på sidene.

I stråle retningen fra peisåpningen skal det være
105cm fra dør til brennbart materiale.

Minimum avstand til brennbart materiale er 5cm på
sidene og i bakkant. 

Vær oppmerksom på at veggen der ovnen settes opp,
kan nå en temperatur opp til 85°C, og dette kan føre til
at lyse tapeter eller lignende kan få fargeendring. 

Godkjennelse

Kingfire er testet og godkjent av Sintef nbl.
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Ubrennbart
materiale

30cm

30cm

30cm



Transportbeskyttelse / beskyttelse i
byggefasen

Fjerning av transportbeskyttelsen

1. Fjern begge pakningsbåndene og åpne den nedre
lastestroppen.

2. For å forhindre skader, hold fast transportbeskyttel-
sen, og åpne forsiktig den øverste lastestroppen.

Før første gang bruk

Ta ut bruksanvisningen fra brennkammeret. Les
anvisningen nøye og gjør deg kjent med detaljene.
Tilbehør som hanske, luftrist, askerist og dørhåndtak,
ligger i tilluftsåpningen. Sjekk om alt er der og legg
det til side for senere bruk.

KINGFIRE-tilbehør:
- Hanske
- Luftspyler
- Askerist
- Håndtakssett
- Askeristgrep
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Beskyttes
mot fuktighet!

KINGFIRE-elementet blir levert med en diffusjonså-
pen fuktighetsbeskyttelse. Denne beskyttelsen skal
midlertidig fjernes for kontroll av produktet. 

VIKTIG! KINGFIRE-elementet må beskyttes mot
fuktighet i hele byggeperioden. Ved å ikke ta
hensyn til dette kan uopprettelige skader oppstå
på innsatsen.

Transportbeskyttelsen gir ingen beskyttelse
mot byggmessig fukt. For å forhindre  rust eller
korrosjon på innsatsen, må man foreta en
byggmessig fuktighetsbeskyttelse også i den
løpende byggefasen. Sjekk derfor at ingen
fuktighet kan oppstå mellom transportbeskyttel-
sen og innsatsen.



Montering av askerist

VIKTIG: Ta ut tørrposen og legg den inn igjen på
toppen av askeristen. La posen ligge der som
fuktbeskyttelse frem til første fyring.

1. Fordypelsen i askeristen (A) må passe inn i tappen
på (B).

Montering av luftspyler

1. Luftspyler settes inn på skrå bak de innvendige
brennplatene.

2. Ferdigmontert luftspyler
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Åpne tillufstluken i bunn

Tilluftluken åpnes fra høyre
side.

Anvisning:
Området rundt tilluftsåpning
må ikke dekkes til eller
benyttes som lagringsrom.

Dørlås

1. Låsehengselet skyves opp når døren er delvis åpnet
og skyves tilbake når døren står maksimalt åpnet.

2. Bilde av åpen dør i låst posisjon.

Anvisning: Ovnen skal kun brukes med lukket dør.

A B



Ovnslakk

• Lukten som oppstår når fordampingen av
beskyttelseslakken inntrer, forsvinner etter
noen timers bruk av ovnen. (Luft tilstrekkelig).

• Peisovnen er belagt med en temperaturbestandig
lakk, som oppnår endelig styrke først etter den første
oppvarmingen. Sett derfor ikke noe inntil ovnen eller
imot overflaten, da lakken kan bli skadet.

• Lukk ovnsdøren, slik at opptenningsmaterialet kan ta
skikkelig fyr.

• Så snart opptenningsmaterialet brenner godt, legges
i ca 3kg ved og etter fyring 2 ganger med ca 3kg ved,
oppnår lakken sin endelige styrke.

• Vær oppmerksom på at den varmebestandige
ovnslakken ikke gir korrosjonsbeskyttelse.
Det kan dermed oppstå korrosjon ved for mye
fuktig rengjøring av ovnen, eller ved montering
i fuktige rom.
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Innsetting av konveksjonsluftgitter

Anvisning: Transportforpakningen gir ingen
fuktbeskyttelse. For å forhindre rust og korrosjon
må det foretas en byggmessig fuktbeskyttelse, spesielt
i bygningsfasen. Sikre deg at det ikke kan oppstå
fuktighet mellom forpakning og konveksjonsluftgitter.

1. Grønt forpakningsbånd klippes over og
forpakningen fjernes. Pass på at lakken ikke
bli skadet.

VIKTIG: Fare for skade! Trebeskyttelsen og
konveksjonsgitteret kan falle ned.

2. Sett konveksjonsgitteret inn i ovnskappen.

Anvisning: I tilfelle det er
nødvendig, bøyes klemmene
forsiktig etter, for å sikre
tilstrekkelig feste av
konveksjonsgitteret.

VIKTIG: Konveksjonsåpningen må ikke forandres.
Vær oppmerksom på avstandskravet til brennbart
materiale.

300mm

250 mm avstand
til brennbart

Brennbart

dekke



Innstilling av forbrenningsluftventil

Betjeningsspak på “0” = alle ventiler lukket

Betjeningsspak på “I” = sekundærluftventil helt åpen/
primærluftventil helt lukket

Betjeningsspak på “II” = sekundærluftventil helt åpen/
primærluftventil helt åpen

Innstilling av forbrenningsluft

Betjeningsspak:

“II” Oppfyring

“I” Normal drift

“0” Stengt

• Da sekundærluften også virker inn på glassrenheten,
skal betjeningsspaken settes i stilling “I” ved
forbrenning. 

• Når ovnen ikke er i bruk, stilles betjeningsspaken i
posisjon “0” for å forhindre nedkjøling av rommet
ovnen står i.

• Primærluft = Luft fra oppstillings rommet

• Sekundærluft = Luft fra pipa
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Brensel

Følgende brensel er tillatt:

• Ved:
Maksimal lengde: 33cm
Volum: ca.30cm

• Vedbriketter:
Maksimal lengde: 20cm
Volum: 9,5cm

Kløvd ved oppnår en fuktighet på 10% til 15% etter 2
til 3 års lagring ute i det fri (kun tildekket ovenfra) og
er da best egnet til å fyre med.

Nykløvd trevirke har veldig høy fuktighet og brenner
derfor dårlig. I tillegg belaster det miljøet. Den høye
kondens- og tjæredannelsen kan føre til soting av
både peisovn og pipe.

I diagrammet under kan man se at forbruket er nesten
dobbelt så høyt ved bruk av nykløvd ved (varmeverdi
2,3kWh/kg) sammenlignet med tørr ved (varmeverdi
4,3kWh/kg).

Ved bruk av tørr brensel oppnås optimal forbrenning
og miljøvennlig bruk. Ved å legge inn passe mengde
ved, unngår man unødvendig høy varmestråling. En
renere forbrenning gjenkjennes ved at den ildfaste
steinen i ovnen forblir lys.

Det skal ikke fyres med følgende brensel i peisovnen:

• Fuktig treverk (behandlet med for eksempel maling,
beis, grunning, impregnering)

• Sagflis, spon, slipestøv

• Bark- og sponplateavfall

• Kullgrus

• Annet avfall

• Papir og papp (foruten til opptenning)

• Halm

Ved eventuell pipebrann skal brannvesen kontaktes
umiddelbart. Etter en pipebrannn skal ildsted og pipe
kontrolleres for eventuelle skader og forsikringssels-
kapet kontaktes ved behov for utbedringer.



Minsteavstand til brennbart materiale
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Spesielle anvisninger

Ved vesentlig eller vedvarende overbelastning av
peisovnen, slik som bruk av annen brensel enn tillatt,
bortfaller garantien fra produsent.

• Peisovnen skal kun driftes/brukes med lukket dør.

• Ta ikke ut varm aske. Asken lagres kun i brannsikker
beholder.

• VIKTIG: Overflaten blir varm. Benytt alltid vedlagte
hanske ved betjening.

• Bruk aldri sprit, bensin eller annet brannfarlig stoff
til opptenning.

• Forholdsreglene for tilgang av forbrenningsluft må
ikke endres.

• Det er ikke tillatt å gjøre endringer på peisovnen.

• Konveksjonsluftåpningen på innsatsen og i
betongkappen skal ikke endres.

• Døren lukkes, slik at opptenningsmaterialet kan ta
god fyr.

• Når opptenningsmaterialet har tatt god fyr,
etterlegges ovnen 2 ganger (2 avbrenninger)
med ca. 3kg ved, slik at den temperaturbestandige
lakken får sin endelige fasthet/styrke.

265mm

140mm

520mm

135mm

368mm

1195mm

400mm

260mm

250mm fra
luftgitter til
brennbart

1050mm fra
glass til
brennbart

50mm 50mm

50mm

Brennbart

dekke

50mm

50 mm luftespalte
som kan tettes
med ubrennbar
isolasjon

Luftespalte
på minimum
50 mm

Isolasjon
maks 400 mm
over dekke

Lu
fte

sp
al

te

Lu
fte

sp
al

te

2623 mm



Anvisning for skorsteinsfeieren
Rengjøring skjer ved bruk av stålkost
fra toppen av pipa. Kingfire leveres
med kulefanger.

Bilde av kulefangeren i overgang ildsted/avgass kanal.

Betjening av askerist

• Med betjeningsspaken kan askeristen åpnes eller
lukkes, og ved å trekke spaken frem og tilbake,
skyves asken ned i askeskuffen.

• Primærluften kan kun komme inn i brennkammeret
når risten står i åpen stilling.

Håndtaket festes inn på betjeningsspaken, trekk så
askeskuffen ut.

Rengjøring

• Øvre brennplate
Rengjøres etter behov, men minst 1 gang i året.

Ved rengjøring av og over brennplaten løftes den
opp i forkant og heves mot toppen av brennkammeret.
Bærejernet foran fjernes og platen tas ut av
brennkammeret. Innsetting skjer i motsatt rekkefølge.

• Peisinnsatsen
Rengjøres etter behov men minst 1 gang i året.
Bruk gjerne aske støvsuger.

• Varmluftgitter
Rengjøres etter behov.

• Keramikkplatene, kledning,
dekorflater og pyntelister
Etter behov - bruk en fuktig klut. Ingen skarpe eller
sandholdige rengjøringsmidler må brukes.

• Forgyllede dekorflater og pyntelister
Etter behov - bruk kun mildt såpevann og myk klut,
tørk forsiktig av. Ikke polér!
Ikke bruk skurevaskemiddel.

• Vær oppmerksom på at den varmebestandige lakken
ikke gir korrosjonsbeskyttelse. Det kan dermed
oppstå korrosjon ved for fuktig rengjøring av ovnen
eller ved innbygging i fuktige rom.
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Fyring

• Legg kun i den mengden brensel, som tilsvarer
varmebehovet.

Nominell varmeavgivelse Makismalt tillatte
7kW: varmeytelse:
Maks. 1,8kg kløvd ved Maks. 3kg kløvd ved
Maks. 1,6kg trebriketter Maks. 3kg trebriketter

• Ved ilegg åpnes ovnsdøren
forsiktig og sakte, for å
unngå at røyk og sot
kommer ut i rommet.

• Askeskuffen tømmes regelmessig og rett tid.
Ellers kan tilluften blokkeres og skader oppstå.

• Askeskuffen tas kun ut ved tømming. Ved bruk
av ovnen skal askeskuffen alltid være lukket.

• Askeskuffen og området rundt den, rengjøres
regelmessig med for eksempel kost og aske
støvsuger.

VIKTIG: Ovnen og asken må være avkjølt.

Rent glass

Sekundærluften er nødvendig for å rengjøre glasset
og samtidig oppnå en miljøvennlig forbrenning.
Sekundærluften strømmer ned gjennom ovnen foran
glasset og det oppstår en ekstra forbrenning som
hjelper til med å holde glasset rent.

Glassets klarhet er avhengig av 6 ting:

1. God pipetrekk

2. Tørr og egnet brensel

3. Riktig mengde brensel

4. Riktig betjening

5. Innstilling av ventilene

6. Bruk av luftspyler

Først og fremst må skorsteinen forsyne ovnens glass
med sekundærluft. Ved dette komplette systemet er
skorsteinen optimalt tilpasset ovnen. Kun værmessige
forhold kan virke inn.

Til rengjøring av glasset anbefaler vi å fukte et stykke
avispapir og putte dette i asken som ligger i ovnen.
Rengjør glasset med dette og tørk deretter av med en
lett fuktig klut/papir. Alternativt, benyttes glassrens.

Garanti - reservedeler

Det er ikke tillatt å bruke annet enn produsentens
originale reservedeler. Ombygging eller forandring
av KINGFIRE eller medfølgende skorstein, fører til
at alle garantikrav bortfaller.
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Forblending o.I

Frontdeksel flyttes

Frontdekselet kan forskyves frem (for eksempel ved
bruk av skifer på overflaten) maksimalt 15mm.

Justeringen skjer alltid i følgende rekkefølge.
Ved montering unngå skader i lakken.

1. Ta ut begge fjærspennene på dørboltene
i tilluftåpningen.

2. Ta ut boltene og gitteret. Pass på at delene
settes tilbake i samme rekkefølge.

3. Dørlukker i dør trykkes ned og henges ut.

4. Fjærspenner fra dørboltene i dør trekkes ut. Dør
kan først fjernes etter at deksel for luftregulator
er demontert. 

5. Dekselet til luftregulatoren trykkes lett oppover og
tas ut.

6. Dør kan nå tas ut. Vær oppmerksom for å unngå
skade på glass og lakk.

7. Alle skruer i rammen kan nå lett løsnes, og rammen
kan forskyves i den ønskede posisjon.

Etterjustering av innsatsen

Skulle det være nødvendig kan innsatsen
etterjusteres.

1. Festeskrue A løsnes.

2. Etterjustering foretas med de 4 skruene merket B.

3. Til slutt skrues festeskrue A godt fast.
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Schiedel Skorsteiner AS, Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog
T +47 21 05 92 00, F +47 21 05 92 01, post@schiedel.no, www.schiedel.no

Kontrollskjema

Det er montert et ildsted:

av type KINGFIRE:..............................................................

på eiendommen til:............................................................

Adresse: ..............................................................................

Postadresse: .......................................................................

G.nr.:...............Br.nr.:................Telefon: .............................

Følgende ble kontrollert under installasjonen:

Kontrollpunkter Ja Nei

Er ildstedet montert etter
gjeldende monteringsanvisning? [  ] [  ]

Kontrollert avstand fra luftgitter til tak? [  ] [  ]

Kontrollert avstand til brennbart materialet? [  ] [  ]

Kontrollert avstand til tak? [  ] [  ]

Er det plate av ubrennbart materiale
foran ildstedet? [  ] [  ]

Tåler gulvet vekten av ildsted? [  ] [  ]

Er det feiemuligheter? [  ] [  ]

Er ildstedet sikret tilstrekkelig tilførsel
av forbrenningsluft? [  ] [  ]

Har skorsteien passende dimensjon? [  ] [  ]

Er skorsteinen kontrollert? [  ] [  ]

Finnes monteringsanvisningen
på byggeplass? [  ] [  ]

Installert:

Sted.........................................Dato....................................

.............................................................................................
Eiers og evt. installatørs signatur

Kontroll-erklæring

Installasjonen er kontrollert ved hjelp av: Ja Nei

Utfylt sjekkliste [  ] [  ]

Visuell kontroll [  ] [  ]

Røykpatron [  ] [  ]

Videokamera [  ] [  ]

Annet:

.............................................................................................

.............................................................................................

Installasjonen er kontrollert og funnet i orden:

Sted.........................................Dato....................................

.............................................................................................
Kontrollør

NB! Det er et myndighetskrav at kontrollerklæring
finnes, og at eier skal melde fra til kommunen
(feiervesenet) når det er installert nytt ildsted
eller foretatt andre vesentlige endringer ved
fyringsanlegget. Sørg for at dette skjemaet blir utfylt.
Ta godt vare på dette sammen med monterings –
bruksanvisningen da dette er et verdipapir for boligen.

Kopi av denne siden sendes til feiervesenet i din
kommune for registrering.


