Lørenskog 19.12.2018

Schiedel Sirius – problemer med
trekkventil desember 2018
Det viser seg at vi har fått en produksjon som har en feil med trekkventilen på denne
modellen.
Etter å ha kontrollert og forsøkt utbedret noen av disse feilene har vi i samarbeid
med fabrikken besluttet å bytte selve spjeldet på disse ovnene.
Disse delene produseres nå, og er ventet levert til oss rundt midten av januar.
Dessverre rakk vi ikke å få ferdig dette før jul, men vi lover å løse dette snarest mulig
over nyttår. Vi starter med å ringe for å avtale tid for utbedring med det samme
delene har ankommet. De som eventuelt måtte få problemer med dette i julen, bes
sende inn en epost med kontaktinformasjon til post@schiedel.no
Peisovnen kan fint brukes inntil vi får utbedret feilen. Bare påse å ikke legge for mye
brensel pr ilegg da trekken ikke kan reguleres ned. Vedmengde på inntil 1,5 kilo
anbefales.
For å berolige de som er redd for å bruke opp veden sin i julen kan jeg si følgende:
Ved høy temperatur (full trekk) er virkningsgraden i ovnen høy. Når virkningsgraden
er høy, får man mer varme pr kilo ved. Selv om den brenner raskere opp.
Man vil altså få mer varme avgitt totalt, men avgitt i en kortere periode enn man
kanskje ville fått dersom man regulerte ned trekken.
Ved å justere ned trekken tilfører man bålet mindre mengde luft, og dermed synker
temperaturen og virkningsgraden.
Veden brenner over en lengre periode med tid, men avgitt effekt er lavere enn ved
høyere temperatur.
Altså: Fyr oftere og la det heller slukke når det er varmt nok. Dette er bedre for både
lommebok og miljøet.
Vi vil igjen beklage det inntrufne, og ønske dere en riktig varm og God Jul, og et riktig
Godt Nytt År!

