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Kära kund,

Grattis till köpet av en kvalitetsprodukt ifrån skantherm.

Som en av de ledande leverantörerna i Tyskland utvecklar skantherm sedan över trettio år kaminer 
med högt ställda krav. Våra kaminer utmärker sig genom modern förbränningsteknik, tillverkning 
med kvalitetsmaterial och genom vacker design.

skantherm-kaminer garanterar en lång livslängd om:

- montaget av eldstaden till skorstenen är fackmannamässigt gjort,
- korrekt handhavande,
- och om riktigt bränsle används.

Med följande viktiga anvisningar, råd och användbara tips, vill vi visa er rätt handhavande av er nya 
kamin. Dessutom vill vi också informera er om miljövänlig uppvärmning och val av rätt bränsle.

Vänligen ta er lite tid och läs noggrant igenom denna broschyr innan kaminen tas i bruk. En mer de-
taljerad information hittar ni i den tekniska specifikation som finns för varje kaminmodell.

Vi önskar er mycket glädje med er nya kamin!

Ert skantherm team 

IN
LE

D
N

IN
G



5

IN
N

EH
Å

LL
SF

Ö
RT

EC
K

N
IN

GInnehållsförteckning

1. Installation av kaminen
 1.1 Byggnadsrättsliga föreskrifter och brandskydd enligt DIN EN 13240
  1.1.1 Golvbelastning
  1.1.2 Golvegenskaper
 1.2 Säkerhetsavstånd till brännbara material
  1.2.1 Säkerhetsavstånd för icke vridbara modeller med bara en 
  främre glasruta.
  1.2.2 Säkerhetsavstånd för vridbara modeller och modeller med tre glasrutor.
  1.2.3 Säkerhetsavstånd från rökrör till brännbara material
 1.3 Tillräcklig förbränningsluft
 1.4 Anslutning till skorstenen
 1.5 Anslutning till skorsten direkt ovanpå kaminen / utlopp genom taket

2. Bränsle
 2.1 Tillåtna bränslen
 2.2 Otillåtna bränslen
 2.3 Bränslemängder
 2.4 Miljövänlig/giftfri förbränning

3. Kaminens luftstyrning
 3.1 Primär-, sekundär- och tertiärluft
 3.2 Reglering av tilluft/förbränningsluft

4. Handhavande av kaminen
 4.1 Vid första eldningen
 4.2 Innan kaminen tänds
 4.3 Upptändningsfasen och driftsfasen
 4.4 Eldning på vår och höst och vid särskild väderlek
 

5. Rengöring och service av kaminen
 5.1 Tömning av asktråget
 5.2 Roster
 5.3 Brännkammarens beklädnad
 5.4 Anslutningsdelar/Rökrör
 5.5 Tätningslister
 5.6 Gångjärn och låsmekanism
 5.7 Stålhöljet
 5.8 Täljsten/sandsten/natursten
 5.9 Glasrutor
 5.10 Skorstenen

6. Utbyte av förslitningsdelar

7. Driftsstörningar och deras möjliga orsaker
 7.1 Driftsstörningar vid uptändning
 7.2 Driftstörningar under eldning/drift

8. Tester

............................................................................................................................6
.....................................6

..........................................................................................................6
........................................................................................................6

...............................................................................7

................................................................................................................7
............7

............................................8
......................................................................................................8

........................................................................................................8
...................................9

....................................................................................................................................................9
......................................................................................................................9
.....................................................................................................................9

.......................................................................................................................9
.................................................................................................10

............................................................................................................................10
.........................................................................................10

......................................................................................11

......................................................................................................................12
................................................................................................................12

..............................................................................................................13
.......................................................................................14

.................................................................17

........................................................................................................18
.............................................................................................................18

......................................................................................................................................18
.................................................................................................18

........................................................................................................18
..........................................................................................................................18

....................................................................................................19
.................................................................................................................................19

..................................................................................................19
.................................................................................................................................19

............................................................................................................................19

......................................................................................................................20

..........................................................................................21
.............................................................................................21

........................................................................................21

......................................................................................................................................................22



6

10-30 cm

10-50 cm

80
-1

40
 c

m

80
-1

40
 c

m

80
-1

40
 c

m

80-140 cm

80-140 cm

10-30 cm

10-30 cm

10-30 cm

10-50 cm

80
-1

40
 c

m

80
-1

40
 c

m

80
-1

40
 c

m

80-140 cm

80-140 cm

10-30 cm

10-30 cm

1. 
IN

ST
A

LL
AT

IO
N

 A
V

 K
A

M
IN

EN 1. Installation av kaminen
Kaminen får enbart anslutas enligt gällande nationella och europeiska normer samt lo-
kala föreskrifter!

Följande byggnadsrättsliga föreskrifter måste beaktas innan er kamin installeras/ställs på 
plats:

För att vara säker på att er kamin ansluts enligt gällande föreskrifter, ska ni innan installationen ta 
kontakt med er sotare. Denne informerar er också om de lokala bestämmelser som gäller och ger er 
även efter en korrekt installation har utförts det nödvändiga intyget som krävs för att er kamin ska få 
tas i bruk. Observera att det är krav på att anmäla att man har en kamin installerad/i bruk i Tyskland/
Sverige.!
Utanför Tyskland och EU gäller ibland andra föreskrifter.

Observera att kaminens vikt inte överskrider golvets maximalt tillåtna belastning. Genom att använda 
en golvplatta av obrännbart material, kan kaminens vikt fördelas över en större yta.

Installera enbart kaminen på en yta av obränn-
bart material som t.ex klinker, glas, stål eller 
sten.
Om golvet är gjort av brännbara material, som 
t.ex träparkett, laminat eller matta, är det krav 
på att kaminen ställs på en golvplatta gjord av 
obrännbart material. Enligt brandskyddsföres-
krifterna i DIN EN 13240 är det möjligt att använ-
da/lägga en skiva av glas framför kaminen. Gol-
vplattan måste vara så pass stor att den framför 
kaminens öpppning når ut minst 50 cm. Vid sidan 
om kaminen måste golplattan nå ut minst 30 cm 
(se bild 1.1).
Om kaminen är vridbar, observera då att kami-
nens öppning då kan vridas i olika lägen. Därför 
måste golvplattan nå ut 50 cm ifrån kaminen i 
dess rörelseområde (se bild 1.2). Utformingen av 
golvplattan kan utformas fritt med hänsyn tagen 
till de föreskrivna säkerhetsavstånden.

Bild. 1.1 I Mått för golvplatta och icke vridbar kamin

Bild 1.2 I Mått för golvplatta med vridbar kamin

1.1 Byggnadsrättsliga föreskrifter och brandskydd enligt DIN EN 13240

1.1.1 Golvbelastning

1.1.2 Golvegenskaper
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Inom det område, framför och bredvid kaminen, som värmestrålning från glasrutan kommer ut, får 
inga brännbara och/eller värmekänsliga material placeras närmare än 80 cm (notera typskylten för 
respektive modell). Avståndet till brännbara material kan sänkas till 40 cm, men enbart om ett värme-
strålningsskydd som är ventilerat på båda sidor finns däremellan. Det bakre (vägg-) avståndet är för 
skantherm-kaminer beroende på typ av kamin 30 cm. Observera även här kaminens typskylt och/eller 
tekniska specifikation.

Säkerhetsavståndet till brännbara material (t.ex 
gardiner, möbler, träpanel) vid sidan om kami-
nen varierar beroende på kaminmodell. Säker-
hetsavståndet är som regel 20 cm. Observera 
även här kaminens typskylt och/eller tekniska 
specifikation.

- Delar av kaminen, särskilt de yttre ytorna, blir heta under drift! Iakttag en viss försiktighet!
- Observera att säkerhetsavstånden till brännbara material som finns angivna på typskylten är 
 brandföreskrifter. Dessa tar inte hänsyn till andra typer av materialförändringar (t.ex missfärgnin 
 gar, sprickor) som kan uppstå av värmepåverkan.
- Observera att det för anslutningsdelar gäller andra minsta avstånd till brännbara material.

VARNINGAR:

1.2 Säkerhetsavstånd till brännbara material
1.2.1 Säkerhetsavstånd för icke vridbara modeller med bara en främre glasruta

Bild 1.3 Säkerhetsavstånd för en kamin med en glasruta

Det bakre (vägg-) avståndet är för skantherm-ka-
miner upp till 30 cm beroende på typ av kamin. 
Observera kaminens typskylt och/eller tekniska 
specifikation.
Vridbara modeller och modeller med tre glas-
rutor får ett strålningsområde som är radiellt 
runt om kaminen. Därför gäller här ett säker-
hetsavstånd till brännbara material (t.ex gardi-
ner, möbler, träpanel) på minst 80 cm i hela stål-
ningsområdet. (observera modellens typskylt), 
(bild 1.4 och bild 1.5).
Avståndet till brännbara material kan sänkas till 
40 cm, men enbart om ett värmestrålningsskydd 
som är ventilerat på båda sidor finns däremellan.

1.2.2 Säkerhetsavstånd för vridbara modeller och modeller med tre glasrutor

Bild 1.4 Säkerhetsavstånd för kaminer med tre glasrutor

Bild 1.5 Säkerhetsavstånd för vridbara kaminer
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EN Vid anslutningsdelar/rökrör gäller enligt DIN V 18160-1 ett säkerhetsavstånd på minst 40 cm till bränn-
bara material (t.ex väggen eller taket). Detta avstånd kan minskas, om anslutningsdelarna/rökröret 
kapslas/isoleras in med eldfast material.

1.2.3 Säkerhetsavstånd från rökrör till brännbara material

1.3 Tillräcklig förbränningsluft

Innan bruk av kaminen måste det säkerställas att en tillräcklig tillförsel av förbrännings-
luft såväl som en allmän ventilation finns.

Med väl tätade fönster och dörrar finns risk, att det inte finns en tillräcklig tillförsel av förbränningsluft 
till kaminen. I så fall påverkas draget i skorstenen och en optimal förbränning i kaminen kan inte ga-
ranteras.

För att tillföra tillräcklig förbränningsluft kan alla 
skantherm-kaminer, tillval, en utrustas med en 
speciell luftadapter. Aluflexslang eller en slang 
i polyamidväv tillför förbränningsluften från ut-
sidan av rummet/uppställningsplatsen (bild 1.6 
och 1.7).

Andra eldstäder och utsug får inte vara i drift i 
samma rum som kaminen. Ett undertryck kan 
då uppstå, som bland annat kan leda till att rök 
kommer ut från kaminen i rummet.

Diskutera platsen för installationen med er lokala sotare och fackbutik.

Abb. 1.6 + 1.7 I Möjligheter för anslutning av extern 
 förbränningsluft

VARNINGAR!
Inloppet för förbränningsluft på kaminen får under inga omständigheter förlutas!

För anslutning till skorstenen gäller i de flesta länder särskilda regler, särskilt när det redan 
finns en eldstad kopplat till skorstenen. Diskutera alltid lösningen/installationen med er lo-
kalt ansvarige sotare.

1.4 Anslutning till skorstenen

Generellt gäller att en kamin ifrån skantherm ska anslutas till en anpassad skorsten med en minsta 
verkningshöjd på 4,5 m. Därtill ska skorstenens diameter överensstämma med rökrörets diameter. Alla 
skantherm-kaminer har en rökrörsanslutning med en diameter på 150 mm. Om skorstenens diameter är 
för liten eller för stor och/eller skorstenshöjden är för låg, kan draget och förbränningen påverkas.

Kaminer ifrån skantherm kan kopplas till skorstenar, där ytterligare eldstäder är anslutna, eftersom alla 
kaminer är testade enligt EN 13240. Det tillåtna antalet kaminer anslutna till skorstenen testar er lokalt 
ansvarige sotare, med hänsyn tagen till DIN-EN 13384 del 1 och 2.

Rökgasspjäll
Vid ett för stort dragförhållande i er skorsten, rekommenderar vi att installera ett rökgasspjäll i rökröret.
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Rökgasspjället reglerar utsuget av rökgaserna och reducerar förbränningshastigheten, utan att störa 
rengöringsflödet för glasrutan.
Vid installation av rökgasspjället skall även en inspektionslucka installeras/tas upp, så att spjället kan 
rengöras regelbundet.

Observera att lacken på en ny kamin innan den första eldningen är mjuk och därför lätt kan 
skadas. Hantera därför alla lackerade kamindelar försiktigt, för att undvika att lackskador 
uppstår.

Trots en grundlig rengöring av kaminen, är det möjligt att blästersand blir kvar i kaminens 
luftkanaler. Om ni under installationen upptäcker att det finns blästersand kvar i kaminen, 
ta bort den direkt.

Kaminen får inte förändras eller byggas om. Om kaminens konstruktion förändras gäller 
inte kaminens typgodkännande längre och CE-märkningen förfaller.

2. Bränsle

Vänligen använd enbart följande tillåtna bränslen till er skantherm-kamin:
- Lufttorkade vedträn med en fukthalt på under 20% (optimalt 15-17%)
- Träbriketter
- Brunkolsbriketter (Beroende på modell)

2.1 Tillåtna bränslen

Det är inte tillåtet att elda avfall, lackerat, plastlaminerat eller tryckimpregnerat trä, hushållssopor, 
stenkol eller brännbara vätskor respektive eldningspastor.
Även fuktig ved med en fukthalt över 20% får inte eldas. Eldning med fuktig ved kan förorsaka att skors-
tenen sotar igen.
Att elda med otillåtna bränslen kan leda till hälsoskadliga och miljöovänliga utsläpp. Dessutom kan 
kemiska reaktioner uppstå i brännkammaren vid höga temperaturer och ofullständig förbränning, vilka 
är skadliga för er, er miljö och kaminen.
Vid bruk av kaminen med otillåtna bränslen upphör alla garantier och garantianspråk att gälla. 

2.2 Otillåtna bränslen

Kaminens värmeeffekt kan styras genom den mängd bränsle som läggs in. Vedens värmevärde påver-
kas mycket av hur mycket fukt det finns kvar i träet. Ju fuktigare veden är, desto sämre är värmevärdet.

2.3 Bränslemängder
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1.5 Anslutning till skorsten ovanpå / Utlopp genom taket
Efter överenskommelse med sotarmästaren, kan skorstenen monteras direkt ovanpå skantherms ka-
miner. Byggnadstekniska förutsättningar för denna lösning är att:

1. Ett kulfång installeras i det befintliga rökröret,
2. Bara en liten last ifrån skorstenen trycker på kaminen.
3. Åtgärder vidtas för att förhindra, att vatten (t.ex regn) kan komma in genom skorstenen i eldstaden.

Beroende på modell kan rökvändarplattan tas ur för att underlätta rengöring.
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en fukthalt under 20%. Med en kamin som har en 
verkningsgrad på 80% är det möjligt att få ut 3,5 
kW/h ur 1,0 kg bok.
Er kamins verkningsgrad kan ni hitta i den te-
kniska specifikationen eller på kaminens typs-
kylt.

Så beräknar ni den maximala vedförbrukningen för er kamin (i exemplet räknat med bok:
Värmevärde för 1 kg kluven bok = 4,0 kW x 0,8 (80% verkningsgrad) = 3,20 kW/h
Maximal vedförbrukning vid nominell värmeeffekt 7 kW = 7 / 3,20 = 2,18 kg/h

För alla kaminer är ett effektområde angivet i den tekniska specifikationen. Det är under en kortare tid 
möjligt att bruka kaminen med en lägre eller en högre effekt än den nominella effekten.
Överskrid i aldrig kaminens maximala värmeeffekt, eftersom det inte kan uteslutas, att överhettningss-
kador som sprickor i t.ex täljsten, natursten och kakel uppstår och att även ståldetaljer kan deformeras. 
För skador som uppstått på grund av överhettning gäller ej garantin.

Träslag 
Lönn
Björk
Bok
Ek
Al
Ask
Gran
Tall
Poppel
Furu

Värmevärde/kg i kWh
4,1
4,3
4,0
4,2
4,1
4,2
4,5
4,4
4,1
4,5

Bild 2.1 I Tabell 1

skantherm-kaminer är gjorda för kontinuerligt bruk. Lägg dock bara in ett lager bränsle i 
kaminen. Den maximala höjden på veden inne i kaminen bör inte vara högre än 30 cm över 
golvet i eldstaden. Därför är det inte möjligt att hålla kaminen i drift under hela natten!

3. Kaminens luftstyrning
Elden behöver syre, annars slocknar den eller förbränns ofullständigt. Syretillförseln till förbränningen 
i brännkammaren kan ske på tre olika sätt och har olika funktioner. Man skiljer mellan primär-, sekun-
där och tertiärluft (som tillval).

En miljövänlig förbränning uppnås om kaminen brukas på rätt sätt och vid val av rätt bränsle.

En hög verkningsgrad med så låga utsläpp av skadliga ämnen som möjligt, uppnås vid höga förbrän-
ningstemperaturer och tillräcklig syretillförsel. Använd enbart ovan nämnda tillåtna bränslen. För att 
reducera utsläppen och för att få en rökfri förbränning, rekommenderar vi att i upptändningsfasen tän-
da uppifrån och ner (se kapitel 4).

2.4 Miljövänlig förbränning

Primärluft:
Primärluften strömmar genom rostret underifrån in i brännkammaren. Primärluften behövs enbart i 
upptändningsfasen av veden och vid eldning av briketter.

3.1 Primär-, sekundär- och tertiärluft
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Reglage för roster (Beroende på modell)

Lufttillförsel/förbränningsluftsstyrning

Lufttillförsel/
förbränningsluftsstyrning

Bild 3.2, variant 1

Varianten som justeras från vänster till höger, 
visar handtagets läge i kombination med en 
symbol hur lufttillförseln är inställd (Bild 3.2).

Vid varianten där handtaget skjuts framåt och 
bakåt, visar symboler på handtagets ovansida 
i vilket läge förbränningsluften är inställd, när 
linjen vid symbolen är kant i kant med dörren 
(bild 3.3)

Bild 3.3, variant 2

Att elda med primärluft under en längre tid, kan 
leda till att en smideseffekt som skadar kaminen 
uppstår. Skador som uppstått på grund av detta 
täcks ej av garantin. Observera därför de rätta 
inställningarna i följande kapitel.

Sekundärluft:
Sekundärluften kommer in ovanifrån och ström-
mar ner utmed glasrutan. Med denna „renspol-
ning“, förblir glasrutan ren ifrån sotpartiklar 
(Obs, renspolningens funktion är begränsad på 
kaminer med tre glasrutor.). Eftersom sekun-
därluft behövs för att tillföra syre till förbrännin-
gen, är den under drift alltid öppen. En reduce-
ring av sekundärluften kommer att förändra 
förbränningen! 

Tertiärluft (beroende på modell)
Tertiärluften kommer in genom en ytterligare öppning på den bakre sidan inne i brännkammaren. Ter-
tiärluften har som uppgift att höja verkningsgraden och reducera utsläpp. Det går inte att reglera den, 
utan är alltid öppen. Skantherm-modeller utan tertiärluft uppfyller ändå de lagstadgade föreskrifterna 
angående utsläpp och verkningsgrad.

Bild 3.1 Förbränningsluft, Tvärsnitt av brännkammaren

skantherms kaminer är utrustade med skjutbart spjäll. Med spjället kan kaminens lufttillförsel enkelt 
regleras. Beroende på modell dras handtaget antingen från höger till vänster (bild 3.2) eller framåt och 
bakåt (bild 3.3) för att justera luftflödet.

3.2 Reglering av tilluft/förbränningsluft
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Framsida Baksida

Tertiärluft (C) 
(Tillval)

Brännkammare

Sekundärluft (B)

Primärluft (A)
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SYMBOLEN „STOR FLAMMA“
Primär- och sekundärluft är fullt öppna (Upptändningsfasen). Nu strömmar den maximala mängden 
förbränningsluft genom både det öppna rostret och utmed glasrutan inuti brännkammaren. Denna in-
ställning behöver enbart användas under de första minuterna när kaminen tänds, för att få en snabb 
antändning och en hög förbränningstemperatur. Att elda med denna inställning under lång tid kan leda 
till att skador på kaminen uppstår.

SYMBOLEN „LITEN FLAMMA“
Sekundärluften är maximalt öppen (Eldningsfasen för ved/träbriketter). Nu strömmar den maximala 
luftmängden förbränningsluft utmed glasrutan inuti brännkammaren. För att få en förbränning med 
låga utsläpp och för att uppnå rätt funktion för renspolningen av glasrutan, ska handtaget stå kvar i 
detta läge efter upptändningsfasen.

Genom att ställa in handtagets lägge mellan symbolen „liten flamma“ och symbolen „systemet stängt“ 
reduceras sekundärluften. Då reduceras hastigheten på förbränningen, men även funktionen för rens-
polningen av glasrutan reduceras.

SYMBOLEN „SYSTEMET STÄNGT“ (INGEN TILLFÖRSEL AV FÖRBRÄNNINGSLUFT)
Om handtaget står i detta läge, kan ingen förbränningsluft strömma in i brännkammaren, förutom 
(beroende på modell) tertiärluft. Denna inställning ska enbart väljas när elden har slocknat helt, annars 
finns det risk att rök tränger ut i rummet.

Det är möjligt att välja mellan fyra olika inställningar:

Följande riktlinjer gäller bara för första gången ni eldar i kaminen. Information om de 
rätta inställningar för tillförsel av förbränningsluft och hur ni lättas tänder kaminen, se 
kapitel 4.2 - 4.3!

4. Handhavande av kaminen
4.1 Vid första eldningen
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Stäng av fläkar för luftutsug. Se upp med ventilationsanläggningar!

Öppna asklådan och kontrollera att den inte innehåller några föremål. Ta ur dessa i så fall. Kontrollera 
även att det inte ligger några främmande föremål i brännkammaren.
Stäng inte dörren helt till kaminen vid den första eldningen, utan låt den bara vara stängd utan att vrida 
om handtaget. Detta ska göras för att inte tätningsbandet till dörren ska fastna i lacken när den härdar. 
Se till att rummet är väl ventilerat vid första eldningen. Vid kaminer som är anslutna till ett externt 
friskluftsintag, se då även till att ventilationen är avstängd.
Vid första eldningen i kaminen kommer pga värmeutvecklingen flyktiga ämnen att frisättas ifrån kami-
nens lack, natursten, tätningsband och smörjämnen. Detta känns igen på en att en speciell lukt uppstår 
och även rökutveckling.
Undvik att komma i kontakt med dessa ämnen. Se därför särskilt noga till att rummet är väl ventilerat, 
genom att öppna dörrar och fönster. Vistas inte nödvändigtvis i samma rum under de första timmarna 
av inbränningen.
I vissa fall kan inbränningen även fortsätta under följande eldningar. Detta händer då lacken inte härdade 
fullständigt vid första eldningstillfället. Notera att även rökrörets lack bränns in.
Lacken är under inbränningen mjuk och kan därför lätt skadas. Se därför under de första eldningstill-
fällena till, att handskas varsamt med alla lackerade kamindelar för att undvika lackskador. Detta 
gäller särskilt vid användning av läderhandsken för att öppna dörren.
Ta er god tid för den första eldningen, minst 4 timmar. Detta för att kaminens nödvändiga driftstempe-
ratur ska uppnås och hinna verka på de lackerade ytorna, som ännu ej brännts in.
Öka vid första eldningstillfället vedmängden jämt och långsamt, eftersom kaminen precis som en bil, 
först måste „köras in“.
I slutet av den första eldningen ska kaminen under minst en timma eldas på full effekt (se datablad 
eller typskylt). Hur ni bestämmer den bränslemängd som behövs för att uppnå full effekt kan ni hitta i 
kapitel 2.3.
Vid upphettning och avkylning av kaminen kan knakande ljud uppstå. Detta är helt normalt och beror på 
utvidgningar i materialet. Det är inga fel som uppstår.

4.
 H

A
N

D
H

AV
A

N
D

E 
AV

 K
A

M
IN

EN

4.2 Innan kaminen tänds

Innan ni tänder kaminen, ska samtliga fläktar för luftutsug (t.ex köksfläkten) stängas av. Detta för att 
förhindra att rökgas ej tränger ut i rummet, på grund av det undertryck som uppstår om utsug är i drift. 
Ta även hänsyn till de föreskrifter som gäller i samband med styrd ventilation (till- och frånluft), ifall en 
sådan anläggning finns.
skantherm-modeller som har ett DIBt-godkännande och därigenom är godkända och certifierade för 
att användas tillsammans med en styrd till- och frånluftsventilation, måste innan eldning kontrolleras 
så att de är täta. Kontrollera utbytbara delar som tätningar, asklåda, låsmekanism, rökrörsanslutningar 
etc.
Öppna rökgasspjället. Detta placeras optimalt i rökröret. Hoppa över detta steg om er kamin saknar ett 
rökgasspjäll.

Brännkammaren och asklådan måste, förutom vid upptändning, påfyllning av bränsle och 
tömning av aska, alltid hållas stängda. Detta för att förhindra att rökgaser tränger ut.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Bild 4.1, variant 1 Bild 4.2, variant 2

Reglage för roster (beroende på modell)
vänster = öppet

Steg 1 (Upptändningsfasen)
Ställ in reglaget för förbränningsluften i läget för primär- och sekundärluft och 
öppna rostret (beroende på modell)!

Steg 2
Lägg in vedträden i brännkammaren och placera tändveden ovanpå vedstapeln. 
Antänd sedan tändveden.
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Ställ in reglaget för förbränningsluften i läget för primär och sekundärluft. Ställ in läget genom att skju-
ta reglaget för förbränningsluften tills den står i läget med symbolen „stor flamma“ (variant 1) eller dra 
ut reglaget tills symbolen är kant i kant med dörrens ytterkant (variant 2). Öppna även rostret (beroende 
på modell) genom att skjuta reglaget för rostret åt vänster (variant 1) eller genom att dra reglaget utåt 
(variant 2). Lufttillförseln för upptändning är nu maximalt öppen.

OBS:
Dra inte ut reglaget fullständigt, utan enbart till symbolen med „Stor flamma“ (bild 4.2).

För att uppnå en förbränning med låga utsläpp och sotfria glasrutor, rekommenderar vi att veden 
antänds och eldas ovanifrån och nedåt under upptändningsfasen.

Till detta behöver ni, förutom normala vedträn, 
även tändved. Den består t.ex av 4-6 torra gran-
stickor med ett tvärsnitt på ca 3 x 3 cm och en 
längd på ca 20 cm. Använd även gärna någon 
form av tändbrikett (bild 4.3). Undvik ved ifrån ek 
under upptändning.

Bild 4.3 Tändved för upptändning

Vedträn 4 - 6 st 
granstickor

Tändbriketter
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Bild 4.8, variant 1 Bild 4.9, variant 2

Reglage för roster (beroende på modell)
höger = stängd

Steg 3 (Driftsfasen)
Ställ in reglaget för förbrännignsluften i läget för sekundärluft. Lägg även in mer 
ved. OBS! Ta hänsyn till kaminens maximala vedmängd!
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Placera först vedträden i brännkammaren. Ta 
hänsyn till kaminens maximala vedmängd (ka-
pitel 2.3). När brännkammaren är tillräckligt 
stor kan veden staplas. Placera sedan tändveden 
ovanpå vedträden. De undre stickorna av tänd-
veden ska ligga på tvären emot de övre vedträ-
den.

I smala eller höga brännkammare ställer ni 
vedträden upprätt mot brännkammarens bakre 
vägg (bild 4.5). I breda brännkammare med ett li-
tet djup placerar ni veden med långsidan framåt 
(bild 4.6). Det är viktigt att det finns ett tillräckligt 
avstånd mellan vedträden. Avståndet ska vara ca 
1 cm.

Tänd sedan trändbriketten och stäng dörren 
(bild 4.7).
Elden vandrar nu långsamt från tändveden nedåt 
till vedträden. Fördelen med denna metod är, att 
man får en rökfri förbränning. Dessutom tar det 
längre tid innan ni behöver lägga in ved på nytt.

TIPS:
För att påskynda upptändningsfasen kan ni låta dörren till kaminen stå på glänt i några 
minuter. På så sätt får elden mera syre. Detta tips gäller inte kaminer som är anslutna för 
drift utan rumsluft (RLU), eftersom korrekt funktion inte då kan garanteras.

Bild 4.4 Placering av tändved

Bild 4.5 Hög brännkammare Bild 4.6 Bred brännkammare

Bild 4.7 Brinnande tändved på vedstapel
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Bild 4.11, variant 1 Bild 4.12, variant 2

Reglage för roster (beroende på modell)
höger = stängd

Steg 4
För att få en långsammare förbränning, skjut reglaget för förbränningsluften till 
läget för förbränningsluft stängd.
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Stäng även rostret (beroende på modell) genom 
att föra reglaget för rostret åt höger (variant 1) 
eller genom att skjuta tillbaka reglaget (variant 
2). I samband med detta kan ni lägga på ytterli-
gare vedträn på den den nästan utbrunna veden 
(bild 4.10). Se till att barken är uppåt och att 
ändarna inte ligger i riktning mot glasrutan. In-
formation om den rätta vedmängden hittar ni i 
kapitel 2. Detta förfarande upprepas sedan när 
veden återigen har brunnit ett tag.

TIPS:
Öppna dörren till kaminen långsamt när ni lägger in ved. Då blir det mindre turbulens i 
kaminen och risken att rök tränger ut i minskar förhindras. Låt dörren stå på glänt några 
sekunder innan ni öppnar dörren helt.

När all ved nästan har brunnit upp, ställer ni in reglaget för förbränningsluften i läget för sekundärluft. 
Skjut reglaget till symbolen med den lilla flamman genom att föra reglaget åt höger (variant 1) eller 
genom att skjuta in reglaget tills symbolen är i höjd med dörrkanten.

För att uppnå en långsammare förbränning kan ni reglera/strypa förbränningsluften och sekundärluf-
ten ytterligare. Reglaget skjuts då ifrån läget med den lilla flamman emot symbolen för lufttillförsel helt 
stängd. Ju längre ni för reglaget i denna riktning, desto mindre sekundärluft kommer in i brännkamma-
ren. Därigenom minskar vedförbrukningen, men renspolningens funktion reduceras, så att glasrutan 
delvis kan sota igen.

Varning:
Stäng aldrig lufttillförseln helt, eftersom bristen på syre då kan förorsaka en rökgasex-
plosion.

Abb. 4.10 I Lägga in ved på nytt
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Bild 4.13, variant 1 Bild 4.14, variant 2

Reglage för roster (beroende på modell)
höger = stängd

Steg 5
Stängt system

TIPS: Om en kamin med extern tilluft inte används under en längre tid t.ex under som-
marmånaderna, så ska reglaget för förbränningsluft ställas in på system stängt. Detta för 
att förhindra att fuktig uteluft tränger in i brännkammaren och förorsakar rost.

För att avsluta eldningen, låt veden förbrännas fullständigt med öppen lufttillförsel. Först därefter ska 
ni stänga lufttillförseln, genom att justera reglage för förbränningsluften till symbolen med den över-
kryssade flamman.

4.4 Eldning vid särskilda väderlekar
Vid särskilda väderlekar, t.ex vid högre utelufttemperaturer, stormbyar, högt eller lågt lufttryck eller 
vid plötsliga temperaturförändringar, kan skorstensdraget förändras. Detta kan göra så att rökgaserna 
inte transporteras ut fulltständigt. Kaminen ska då eldas med en mindre mängd bränsle och med en 
stor tillförsel av primärluft, så att veden brinner snabbare och därigenom stabiliserar skorstensdraget. 
Att innan dess elda 2-3 blad av hushållspapper (ej tidningspapper!) är att rekommendera.
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Töm askan ur asktråget och brännkammaren regelbundet. Vid oregelbunden tömning av asktråget, 
bildas en asktopp i tråget, vilket orsakar slitage på rostret. Det försvårar och kan även förhindra tillför-
seln av primärluft och reducerar kylningen. Rostret kan i detta fall brännas ut eller spricka.
Ta enbart hand om askan när den är kall. För säkerhetsskull, töm alltid askan i en metallbehållare och 
töm den först i soptunnan efter 24 timmar (komposterbart avfall), för att säkerställa att det inte finns 
någon glöd kvar i askan.
För enkel rengöring av kaminen, rekommenderar vi att använda en asksugare (t.ex ifrån märket 
Kärcher). Med hjälp av asksugaren kan man enkelt göra rent kaminen utan att damma och smutsa ner.

5.1 Tömning av asktråget (beroende på modell)

Ni kan göra rent rostret ovanifrån med hjälp av en dammsugare.

5.2 Roster (beroende på modell)

Brännkammaren i er skantherm-kamin är klädd med vermikulit, som skyddar kaminen mot överhett-
ning. Sprickor som uppstår på grund av temperaturförändringar inverkar inte på kaminens funktion och 
är inget fel. Vermikuliten måste först bytas ut när delar av den brutits loss. Eftersom stenarna bara har 
lagts eller ställts på plats, kan man själv enkelt byta ut dem. Kontakta er skantherm-återförsäljare om 
ni har några frågor.

5.3 Brännkammarens beklädnad

Konvektionsutrymmen, rökutgången ovanför rökvändarplattan och rökröret på kaminen ska regöras 
minst en gång om året*. Detta passar bra att göra efter uppvärmningsperioden och efter det att skors-
tenen har sotats.
För att regöra rökutgången: Ta genom att försiktigt lyfta ut den övre vermikulitplattan på brännkamm-
rens bakre vägg och även rökvändarplattan som finns ovanför. Borsta eller sug bort sot- och damma-
vlagringar. Sätt sedan tillbaka rökvändarplattan och vermikulitplattan på den bakre väggen i bränn-
kammaren. Se då till att denna efter att den monterats in ligger an emot brännkammarens bakre vägg.
För att rengöra rökröret/anslutningsdelar: Öppna spjället som befinner sig i rökröret. Rökröret rengörs 
med hjälp av en flexibel borste.

*efter rekommendation ifrån sotaren även oftare.

5.4 Anslutningsdelar/rökrör

Tätningslisterna på dörrar och asktråget består av värmebeständig, asbestfri glasfiber. Se till att tät-
ningslisterna inte skadas av frätande rengöringsmedel.

5.5 Tätningslister

TIPS:
Vi rekommenderar er att alltid lämna kvar några centimeter aska inuti brännkammaren. 
Under upptändningsfasen möjliggör detta en bättre förbränning och en snabbare upptänd-
ning.
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Behandla alla rörliga delar (gångjärn och låsmekanism) minst en gång om året med värmebeständigt 
smörjmedel (t.ex „montage-spray“ av märket „BAL-LISTOL“. Därigenom förlängs livslängden på de rör-
liga delarna.

5.6 Gångjärn och låsmekanism

Ståldelarna på en skantherm-kamin är lackerade med en värmebeständig lack. I vissa fall kan ytrost 
uppstå på enstaka ställen.
Torka enbart av kaminens stålhölje med en torr trasa, eftersom en fuktig trasa kan orsaka rost.
Om ytrost skulle uppstå på stålhöljet, kan stället bearbetas med bättringsfärg på sprayburk ifrån 
skantherm. Sprayfärgen finns att tillgå hos er skantherm-återförsäljare. För rätt handhavande av 
bättringsfärgen, följ instruktionerna i bruksanvisningen.

5.7 Stålhöljet

Använd bara en fuktig trasa med tvålvatten för att göra rent täljsten/sandsten/natursten. Använd inga 
starka/frätande rengöringsmedel. Om hård smuts uppstår, finns ett särskilt stenrengöringsmedel att 
tillgå hos er skantherm-återförsäljare.

5.8 Täljsten/sandsten/natursten

Om lufttillförseln är rätt inställd „spolas“ glasrutorna i kaminen rent, det betyder att sekundärluften 
strömmar över rutan och förhindrar, att sotpartiklar fastnar. Trots detta kan det inte helt uteslutas att 
glasrutan sotar igen, eftersom flera faktorer som t.ex handhavande, draget i kaminen eller kvaliten på 
veden påverkar hur mycket glasrutan sotar igen. En regelbunden rengöring krävs i dessa fall.
Skulle glasrutan i er kamin sota igen, ska ni rengöra den omedelbart så att inte sotpartiklarna bränner 
in i glasrutan. För att göra rent glasrutan använder ni en fuktig hushållstrasa och rent vatten. Vassa 
föremål, lösningsmedel eller skurmedel kan skada glaset.
Genom att använda ved ifrån ek och/eller vid höga förbränningstemperaturer kan vita rester uppstå, 
som inte enkelt går att ta bort. En möjlighet att ta bort dessa rester är att använda ett regöringsmedel 
för ceranglas t.ex av märket Sidol. Se upp så att inte rengöringsmedelet kommer i kontakt med tätnin-
gar och andra ytor, eftersom då dessa skadas.

5.9 Glasrutor

För att förebygga att en skorstensbrand inte uppstår, ska skorstenen rengöras regelbundet av er sotare.

5.10 Skorstenen

Eldstaden måste ses över regelbundet av en yrkesverksam/sotaren!
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Rostret
På skantherm-kaminer med roster lossas först muttern som fäster staget till rostret. Lossa sedan de 
fyra skruvarna i hörnen på rostret. Det tvådelade rostret kan nu tas ut genom brännkammarens öpp-
ning.

Tätningslister
Tätningslisten måste bytas ut när dörren till brännkammaren inte längre är tät eller när tätningslisten 
är sliten. När den gamla tätningslisten tagits bort ska spåret där tätningen satt rengöras ifrån limrester. 
Därefter stryks lim ut i spåret runt om och sedan sätts den nya tätningslisten på plats. Stäng dörren och 
låt den stå stängd under några timmar, så att limmet kan härda (se limmets bruksanvisning!).

Rökvändarplatta
Se information i stycket om rengöring.

Glas
Först släpps skruvarna på den inre ramen som sedan tas bort. Därefter kan det gamla glaset tas ut och 
det nya sättas in. När den inre ramen skruvas tillbaka ska skruvarna dras åt lika hårt och med mycket 
„känsla“ och kryssdras (omväxlande), eftersom det annars är risk att glasrutan på grund av ensidigt 
eller för högt tryck spricker.  Tätningslister på glasrutan ska bytas ut i samband med utbytet.

Brännkammarens beklädnad
Om en vermikulitplatta är utbränd eller har brutits sönder, kan ni genom att ange måtten köpa en en 
utbytesplatta och byta ut den trasiga. För att byta ut plattan behöver ni bara haka ur metallramen som 
ligger på kanten av beklädnaden och sätta in utbytesstenen. Samtliga vermikulitplattor eller utbytess-
tenar och andra reservdelar finns att köpa genom er auktoriserade skantherm-återförsäljare.

Enbart reservdelar som är godkända av skantherm får monteras!
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7. Driftsstörningar och möjliga orsaker

7.1 Driftsstörningar under upptändningsfasen
Problem Orsak Lösning

Veden antänds långsamt / Rök i 
brännkammaren / Elden slock-
nar

Ingen eller för lite förbrän-
ningsluft
För kraftig ved
Fuktig ved (över 20% 
fukt)
Otillräckligt skorstensdrag
Rostret är stängt
Skorstenen är för kort

- 

-
-

-
-
-

Öppna luftsystemet
Använd tunnare vedträn
Använd torr ved
Öppna rökgasspjället, öppna 
dörren och låt den stå på glänt i 
ca 2 min.
Öppna rostret
Kontakta er återförsäljare

- 
-
-
-

-
-

7.2 Driftsstörningar under driftsfasen
Problem Orsak Lösning

Veden brinner upp för fort Lufttillförseln är felinställd
För klena vedträn
Asktråget är inte stängt
Kaminen drar tjuvluft
Rostret är öppet

- 
-
-
-
-

Minska lufttillförseln
Använd kraftigare vedträn
Stäng till asktråget
Kontakta återförsäljaren
Stäng rostret

-
-
-
-
-

Glasrutan sotar igen 
kraftigt

Fuktig ved
Lufttillförseln är felinställd
Skorstensdraget är otillräckligt
För liten vedmängd
Kaminen drar tjuvluft
Rökgasspjället (om det finns) är 
stängt

- 
-
-
-
-
-

Använd torr ved
Ställ in reglage för luft enligt 
bruksanvisningen
Förläng eventuellt skorstenen

Öka vedmängden
Kontakta återförsäljaren
Öppna rökgasspjället

-
-

-

-
-
-

Rök tränger ut i rummet Rökgasspjället (om det finns) 
är stängt
Vinden blåser på skorstenen
Skorstensdiametern är för liten
Lufttillförseln är för liten

Spiskåpan är i drift med stäng
da fönster (skapar ett under-
tryck i rummet)

-
 
-
-
-

-

Öppna rökgasspjället

Sluta elda vid detta tillfället - 
Kontakta återförsäljaren
Ställ in reglage för luft enligt 
bruksanvisningen.
Installera en kontaktbrytare 
för fönster

-

-
-
-

-

I det fall att en skorstensbrand skulle uppstå, sluta genast att elda i kaminen genom att 
ställa in reglaget för förbränningsluft i läget system stängt. Ring genast brandkåren!
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R 8. Tester
Alla skantherms kaminer testas enligt DIN 18891 respektive DIN EN 13240. Testerna genomförs enbart 
av ett godkänt institut. Detta är bland annat Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH i Oberhausen.
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