Hekla monteringsinstruktion
135259
Följande detaljer ingår

Antal
2
2
2
1
1
1

Art nr
900007774
900007775
900007777
900007781
900007783
900007776

Pimpstensprodukter
Brännkammarelement
Element helt
Bottenplatta
Element sågat 13cm
Överliggare/spjällelement
Topplatta med hål Ø230

Antal
1
1
2
1
5

Art nr
135299
135245
130771
130759
900007541

Diverse tillbehör
Spjäll
Vedstopp med två stänger
Skorstenslim 5kg
Limspritspåse
Plastkilar

VIKTIGT – VIKTIGT – VIKTIGT
Spjället SKALL placeras centrerat över eldstadsöppningen på så sätt att spjället
understöttas.
Spjället får INTE muras in eller på annat sätt sättas fast. Tillåt ca 15mm marginal till alla
sidor, då spjället utvidgas vid värmepåverkan.

Montering av spjällreglering

Position A

Position B

Placera avståndshållaren ut från centrumhålet på insidan av spjället och fäst med skruv
och mutter.
För spärrarmen genom hålet i avståndshållaren och centrera armens hål mellan lockets
sprinthål. Fäst armen till locket genom att föra sprinten genom både hålet i locket och
hålet i armen.
Spjället är nu helt monterat och klart för användning.
Finns det behov för längre spärrarm kan armen spegelvändas varpå längden på armen
ökar, som visas i Position B. Avståndshållaren monteras på samma sätt oavsett vilken
position du väljer.

Monteringsanvisning

Fig 1. Placera avståndshållaren utifrån
centrumhålet på insidan av spjället och sätt fast
med medföljande Ø6 mm skruv och mutter.

Fig 2. Sätt locket löst på spjället.

Fig 3. För spärrarmen genom hålet i
avståndshållaren och centrera armens Ø6,5mm
hål mellan locket och sprinterhålets Ø6,5.
Lås fast armen i locket genom att föra sprinten
genom båda hålen i locket och hålet i armen.

Fig 4. Spjället är nu färdigmonterat och klar för
användning.

Fig 5. Spjället installeras enligt
monteringsanvisningen. Om det är behov av en
längre arm, kan armen spegelvändas varpå
längden på armen ökar.

VIKTIGT
Spjället skall placeras centrerat över eldstadsöppningen och spjällets bakersta del skall
vila på spisens bakre vägg, då den inte får utsättas för intensiv värme.
Spjället får ej muras in eller på annat sätt sättas fast. Tillåt ca 15mm marginal till alla sidor,
då spjället utvidgas vid värmepåverkan.

Produktbeskrivning
Producent

Typ
Standard
Nominell värmeeffekt
Rökgasens genomsnittstemperatur
Rökgasens mängdeffekt
Minsta drag i skorstenen
Tillförsel av förbränningsluft
Värmeresistens
Effektivitet
Vikt på spis
Material – Spjäll
Material – galler i ventilerad botten
Material – spis
Användning
Storlek: höjd x bredd x djup
Storlek öppning: höjd x bredd
Avstånd till brännbart material
Bränsle
Ändring av spis

Värmeutveckling
Strålningsvärme
Skorstensbrand
Rum där spis är installerad
Sotning
Ventilation
Rengöring

Schiedel Skorstenar AS
Industrivej 23
74770 Karup J.
Danmark
HEKLA
DIN EN 13229: 2005- 10
5,5KW
115°C
115 gram pr. Sekund
10 Pa
Nationella regler skall följas
0,354 m² Kw
36%
285kg
Gjutjärn
Metall
Pimpsten
Inomhus och utomhus eldstad
1540 x 685 x 440mm
540 x 510mm
100mm
Björkved och bokved
Det är inte tillåtet att göra ändringar i
konstruktionen. Detta medför att garanti
uteblir, och kan dessutom orsaka skador på
spis och omgivning. Ändringar får endast
göras efter avtal med producent.
Var uppmärksam på att utsidan på spisen
kan bli varm.
Var uppmärksam på att det uppstår
strålningsvärme från eldstadsöppningen.
Vid skorstensbrand – kontakta brandkåren
Vid undertryck i rummet kan det vara
nödvändigt att installera en rökgasfläkt
Nationella regler skall följas
Nationella regler skall följas
Efter behov

VIKTIGT: LÄS OCH FÖLJ ANVISNINGARNA

Bottenplattan placeras på ett jämnt underlag. Kontrollera
med ett vattenpass och kila eventuellt upp bottenplattan
så att den står plant. Kontrollera under hela byggfasen att
den öppna spisen står plant och använd kilar för att
anpassa om det är nödvändigt. Observera att Hekla har ett
avståndskrav på 100mm till brännbart material.
Blanda limmet enligt beskrivning på limpåsen.
Bottenplattan används om eldstaden skall installeras på ett
brännbart underlag. Applicera lim med medföljande
limspritspåse.

Bottenplatta med galler skall användas vid montering på
brännbart underlag, i annat fall börjar man utan
bottenplatta och lämnar det nedre elementet utan gallret.
Överflödigt lim kan avlägsnas med hjälp av våt pensel eller
våt svamp.

Applicera lim på överkanten av det hela elementet och
montera den övre bottenplattan.

Applicera lim och montera brännkammarelementet.

Applicera lim och montera nästa brännkammarelement.

Applicera lim på toppen av brännkammarelementet
och montera spjällelementet. Den bredare delen på
öppningen av spjällelementet skall vara vänd ner mot
eldstaden.

Placera spjället över öppningen av spjällelementet.
Spjället måste ligga löst ovanpå spjällelementet. Det
får inte användas något lim på spjället då det måste
fungera vid värmepåverkan. Applicera därefter lim på
spjällelementet.

Stora rökkammarelementet monteras, den limmas
igen och det smala rökkammarelementet monteras.
Därefter appliceras lim före monteringen av topplattan
med hål
OBS! Om spisen skall monteras med bakanslutning,
monteras det smala rökkammarelementet först och
därefter elementet med hål till rökutgången.

Topplatta monteras.

Låt spisen stå i 24 timmar för torkning av lim innan
montering av eldfasta stenen kan påbörjas.
De två bakersta raderna av sten i botten läggs löst.
Dessa stenar skall inte limmas.

Sten på bakvägg samt sidor muras upp med eldfast
murbruk/cement. Blanda upp murbruket i mindre
portioner, ca 5kg per blandning, då bruket har en
förmåga att torka fort.

Den yttersta raden sten i botten, där gnistskyddet
placeras, limmas med ett tunt lager med eldfast
murbruk. Placera gnistskyddet i hålen i den yttersta
raden av sten när dessa limmas, härmed säkras rätt
placering av stenen. Överblivet murbruk avlägsnas med
fuktig svamp. Efter murningen av eldfasta teglet skall
murbruket torka minst 48 timmar före första
eldningen.

Bruksanvisning för Heklasspis
Grattis till ditt val av öppen spis. För bästa användning och lång livslängd på din nya spis,
skall följande anvisningar tas hänsyn till.

Nationella regler och Europeiska standarder skall alltid tas hänsyn till. Spisen får inte
användas till förbränning av avfall eller liknande. Använd endast rekommenderat bränsle.
Det som endast rekommenderas som bränsle är björkved eller bokved med en fukthalt på
upp till 15%.
Första eldning i spisen får först göras 48 timmar efter att eldfasta stenarna är inmurade.
Eldafasta stenen muras i spisen med en murslev.
Första upptändningen:
Lägg tunna vedträn och placera tändpåsar i mitten. Säkerställ att spjället är öppet så att
rökgaserna fritt kan passera. Tänd eld på tändpåsarna.

När brasan är tillräckligt antänd, lägg i 2-3 vedträn, som visas på fotot.

När första eldningen görs skall det göras enligt anvisningen här så att inte spisen belastas för
mycket vid första eldning.

Efterföljande eldningar:
Tänd upp i spisen som vid första eldningen. Vänta tills veden är upptänd ordentligt enligt
bilden. Spisen kan nu användas med den mängd ved som man anser är passande – dock
maximalt 3,75kg ved per timme.

Notera:
När eldningen avslutas, får spjället inte stängas så länge det finns glöd i spisen. Om spisen
skall tömmas innan eldning är avslutad bör veden placeras i en stålhink med tillhörande lock
och därefter behandlas som vid borttagning av aska. När askan avlägsnas från spisen bör

askan placeras i en stålhink med tillhörande lock samt på ett underlag av icke brännbart
material. Askan får först forslas bort när det med säkerhet inte finns någon glöd kvar. Spisen
rengörs efter behov.

