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Grattis till din nya braskamin 
 
Varde Ovne A/S är ett danskt företag som specialiserat sig på funktionella, miljövänliga och 
designade kvalitetskaminer. 
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Tekniska data 

Fuego 1 

Modell Fuego 1 

 

Höjd (mm) 993 

Bredd (mm) 500 

Djup (mm) 405 

Vikt (kg) 125 

Effekt  3–7 W 

Nominell effekt  5 kW 

Uppvärmd yta 30–105 m2 

Verkningsgrad  75 % 
 

Rökgasdata: 5,5 g/sek., 340 °C vid 20 °C, 11 Pa 
 

Brännkammare: (H x B x D):  

260/380 x 200/300 x 260 mm 
 

Rökutgång Ø 15 cm  

(monteringshöjd topp: ~ 98 cm) 
 

Avstånd till ej brännbart material:  

5–10 cm (rekommenderas) 
 

Avstånd till brännbart material:  

Bakom = 20 cm, sidor = 20 cm, framför = 80 cm 
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Modell Fuego 2 

 

Höjd (mm) 885 

Bredd (mm) 500 

Djup (mm) 405 

Vikt (kg) 122 

Effekt  3–7 W 

Nominell effekt  5 kW 

Uppvärmd yta 30–105 m2 

Verkningsgrad  75 % 
 

Rökgasdata: 5,5 g/sek., 340 °C vid 20 °C, 11 Pa 
 

Brännkammare: (H x B x D):  

260/380 x 200/300 x 260 mm 
 

Rökutgång Ø 15 cm  

(monteringshöjd topp: 87 cm) 
 

Avstånd till ej brännbart material:  

5–10 cm (rekommenderas) 
 

Avstånd till brännbart material:  

Bakom = 20 cm, sidor = 20 cm, framför = 80 cm  

Tekniska data 

Fuego 2 
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Modell Fuego 1 täljsten 

 

Höjd (mm) 1014 

Bredd (mm) 520 

Djup (mm) 410 

Vikt (kg) 145 

Effekt  3–7 W 

Nominell effekt  5 kW 

Uppvärmd yta 30–105 m2 

Verkningsgrad  75 % 
 

Rökgasdata: 5,5 g/sek., 340 °C vid 20 °C, 11 Pa 
 

Brännkammare: (H x B x D):  

260/380 x 200/300 x 260 mm 
 

Rökutgång Ø 15 cm  

(monteringshöjd topp: ~ 98 cm) 
 

Avstånd till ej brännbart material:  

5–10 cm (rekommenderas) 
 

Avstånd till brännbart material:  

Bakom = 20 cm, sidor = 20 cm, framför = 80 cm 

Tekniska data 

Fuego 1 täljsten 
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Viktigt! 
Innan du installerar och tänder i din nya Varde 
braskamin första gången, vill vi rekommende-
ra att du först lägger ett par minuter på att läsa 
denna installations- och bruksanvisning. 
 
Besiktning av installationen 
Det är mycket viktigt att installationen besik-
tigas av en auktoriserad sotare innan kaminen 
tas i bruk.  

Gällande regler 
Alla lokala förordningar liksom de som hän-
visar till nationella och europeiska standarder 
ska följas vid installationen. 
 
Korrekt eldning  
Observera att alla Varde braskaminer är slutna 
eldstäder.  

Denna Varde braskamin 
är godkänd enligt: 
Europeisk standard EN 13240 
Tyska Stufe II och norska NS är härmed bevis 
för miljövänliga förbränningsegenskaper. 
 
Kaminerna är avsedda både för intermittent 
förbränning och för anslutning till en gemensam 
rökkanal.  

Professionell installation 

Vi rekommenderar att du rådgör med den 
återförsäljare som du köpt kaminen av eller 
med en annan behörig installatör, då det kan 
finnas specifika faktorer som man måste ta 
hänsyn till vid installationen. 
Du bör även be att få de regler som gäller för 
placering av braskaminer, och du ska själv-
klart också följa dem.  

Anmälningsplikt 

Du har anmälningsplikt gentemot den lokala sotaren. 

Fram till installationen ska braskaminen förvaras på en torr och tempererad plats.  
Kaminen tål inte fukt. 
Tänk på att en ev. befintlig skorsten inte nödvändigtvis är tillräckligt effektiv för en ny, modern 
braskamin.  

EG-försäkran om överensstämmelse 
 
TILLVERKARE 
Namn  Varde Ovne A/S  
Adress Kongevej 246, DK-6510 Gram, Danmark 
 
Kaminkontroll 
Namn RWE Power AG 
Adress Dürner Strasse 92, 50226 Frechen, Germany 
 
 Anmält organ: 1427 
 
Produkt Varde Fuego 1, 2  
Produkttyp Fuego 
Typbeteckning Braskamin, avsedd för intermittent förbränning 
Standard Byggprodukt (89/106/EC) tillämpad standard EN 13240 
Användning Uppvärmning 
av bostad 
Bränsle Ved 
Särskilda villkor Inga 
 
CE-märkning 
Utfärdad 2012 
Nominell effekt 5 kW 
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Golvmaterial 
Om braskaminen ska stå på ett golv som är brännbart, ska detta naturligtvis täckas med ett icke
-brännbart material som t.ex. en stålskiva, en glasskiva, klinker eller konstskiffer. Golvplattan 
ska sträcka sig minst 15 cm utanför kaminens sidor och minst 30 cm framför.  
Vi rekommenderar dock 50 cm framför. 
Golvkonstruktionen ska även kunna bära kaminens + ev. skorstenens totala vikt. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Installationsavstånd 
 
Om väggen inte är brännbar får kaminen placeras på ett avstånd från denna på minst 5–10cm 
för att möjliggöra rengöring bakom kaminen. 
Åtkomst till sotlucka ska säkerställas. 
För korrekt förbränning krävs ständig tillförsel av nytt syre. 
Det är därför viktigt att du sörjer för detta. Det gör du lämpligast genom att installera 1 eller 2 
ventilationsventiler i det rum där braskaminen ska placeras (en i varje sida av rummet).  
 
 
Placering av kaminer i förhållande till brännbart material. 
Följande minimiavstånd från rökrörets ytterkant till brännbart material ska alltid upprätthållas. 
Byggnormerna föreskriver ett avstånd för horisontella rökrör på 225 mm och för vertikala rökrör 
på 225 mm. 

Vikt  Stålkamin 
Med 

täljsten 

Varde Fuego 1 125 kg 145 kg 

Varde Fuego 2  122 kg - 

Kaminen ska enligt gällande regler ha följan-
de minimiavstånd till brännbara väggar och 
material: 
 
Vid sidorna: 20 cm 
 
Bakom: 20 cm 
 
Möbleringsavstånd: 80 cm 

A 200 mm C 200 mm 

B 300 mm D 800 mm 

Varde Fuego  



 8 

Skorstenen 
Skorstenen som används ska alltid ha en diameter på minst 15 cm. Det motsvarar en öppning 
på 175 cm2. Kom ihåg att göra den tillräckligt hög så att dragförhållandena blir bra och så att 
röken inte besvärar dina grannar.  
 
Vi rekommenderar att du förser skorstenen med ett spjäll så att draget kan regleras. 
Det kan särskilt behövas de dagar då det blåser kraftigt. 
Observera att spjället inte ska kunna stängas helt. Det ska alltid finnas minst 20 cm² fri passage 
genom skorstenen. 
Vid nominell drift har kaminen testats med ett rökgasmassflöde på 5,5 g/sek. och med en rök-
gastemperatur på 340 °C vid en rumstemperatur på 20 °C. 
 
Varde braskaminer är alltid försedda med en rökledarplatta. Den ser till att rökens väg till skor-
stenen blir så lång som möjligt. På så vis kommer rökens värme att avges i din bostad i stället 
för utomhus. Rökledarplattan ligger löst i kaminens brännkammare, och du bör kontrollera att 
plattan ligger inskjuten ända in till brännkammarens bakre platta.  
 
Dragförhållanden 
Fråga din sotare hur du får bästa möjliga drag från din skorsten. 
 
Skorstenshöjd 
Kontakta eventuellt din sotare som kan hjälpa dig med rätt höjd. 
 
Anslut- ning av rökrör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om ny rökmuff, artikelnr: 134 
 

På din kamin finns den nya rökmuffen i gjutjärn från Varde Ovne monterad. 
Rökmuffen är avsedd för standardrökrör med en invändig diameter på 150 mm. 
 

Om det finns en stålskorsten direkt på kaminen, kan du själv göra ett kondensavlopp:  

Utmärkning av 
kondensavlopp.  

Ett kondensavlopp har skapats.  Slå hål med en mejsel eller 
liknande.  
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Friskluftstillförsel 
Du måste se till att det kommer in tillräckligt med 
friskluft i det rum där braskaminen ska monteras. 
Det kan du göra genom att t.ex. sätta in ventilati-
onsgaller i väggarna. Dessa luftgaller ska inte 
kunna blockeras. 
Den luftmängd som går åt vid förbränningen är ca 
14 m³/tim.  

Tertiärluften 
är en konstant tillförd luftmängd som bi-
drar till att kaminens förbränning blir ännu 
renare så att bl.a. mängden tjära och sot 
reduceras till ett absolut minimum. 
Vid optimal förbränning märker du att glas 
och brännkammare är helt rena och att 
den återstående mängden aska är mini-
mal. 
 
Överhettning 
Överhettning uppstår om du fyller på för 
mycket ved i kaminen eller om förbrännin-
gen får för mycket luft.  

Spjäll för förbrän-
ningsluft 
Vrid spjället åt 
höger för att öppna 
för luften.  

Förbränningsluft 
Förvärmd luft till förbränningen 
(sekundärluft). Denna kan anpassas i varje 
enskilt fall. 
Högt skorstensdrag kräver mindre tillförsel 
av förbränningsluft.  

Spjäll för förbrän-
ningsluft 
Vrid spjället åt vän-
ster för att stänga 
för luften.  

Maxhöjd för ved 
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Så fungerar det 

Skakrosten 
Skakrosten ligger i botten av 
brännkammaren. När du 
skjuter det nedersta handta-
get 1 fram och tillbaka i sid-
led åker askan ned i ask-

Skakrosten handtag 1 
Skakrosten manövreras med 
det nedersta handtaget.  

Tändningsluft 
Upptändning av din Varde 
braskamin 
För alla lufttillförselhandtag 
(1, 2 & 3) helt åt höger. 
Kaminen är nu i tänd-
ningsläge. 
När elden tagit sig ska du 
justera kaminen genom att 
först föra handtag 1 helt åt 
vänster. 
Vänta tills elden brinner 
jämnt, för därefter handtag 
2 helt åt vänster. 
Kaminen står nu i driftläge. 
I driftläge reglerar du elden/
värmen med hjälp av hand-
tag 3. 
Mot höger öppnar du för 
luften och mot vänster stän-
ger du för luften.  

Spjäll för förbränningsluft 
Vrid spjället åt höger för att 
öppna för luften.  

3 

2 

1 

2 

1 
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1. Skakrost  
2. Vedhinder  
3. Vermikulitbeklädnad 
4. Asklåda 
5. Gjutjärnsdörr 
6. Topplatta i gjutjärn 
7. Blindplatta av gjutjärn 
8. Airbox-sats (tillbehör) 
9. Handtag för förbränningsluft 
10. Handtag för tändningsluft 
11. Handtag för skakrost 
12. Sockel 

 

Fuego 

1 2 

3 

11 

9 

10 

7 

4 

5 

8 

6 

12 
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Vermikulit 
 
Plattorna i brännkammaren kallas vermikulitplattor och dessa slits med tiden. Samma sak 
gäller för övrigt för rökledarplattan.  
Skulle du råka lägga in ett vedträ med sådan kraft i kaminen att en platta spricker, har det in-
gen betydelse för förbränningen.  
Du behöver inte byta plattorna förrän sprickan blir ca 0,5 cm bred. 
 
Vermikulit 
Ett särskilt brandsäkert material som liknar spånskiva. Plattorna isolerar och skyddar kaminen 
mot slitage. Vermikulit + rökledarplatta omfattas inte av garantin. 
Vermikulit är ett mycket poröst material och ska hanteras med varsamhet.  
Vid påfyllning ska du använda handske när du lägger in vedträn. 
 
Endast originalreservdelar från Varde Ovne A/S får användas. 

 
Så byter du vermikulitbeklädnaden 
 
 
1. Lyft upp rökledarplattan något och luta den nedre/bakre änden framåt och ta ned den. 
2. Lyft upp vänster sidoplatta något och vrid den utåt. 
3. Lyft upp höger sidoplatta något och vrid den utåt. 
4. Lyft upp den bakre plattan och ta ut den ur kaminen. 
 
Montering – följ punkt 4 och fortsätt mot punkt 1. 

2 

1 

3 

4 

Vermikulitset  
Artikelnr: 100318 
 
1. Rökledarplatta 
2. Vänster sidoplatta 
3. Höger sidoplatta 
4. Bakre platta 
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Den nya braskaminen 
När du tänder i braskaminen första gången 
kommer lacken att härdas upp, vilket betyder 
att det kommer att ryka från kaminen och 
lukta bränt – denna lukt försvinner dock vid 
kraftig vädring. Vi rekommenderar därför att 
du skapar tvärdrag genom att öppna dörrar 
och fönster. 
Under härdningsprocessen blir lacken mjuk 
och ömtålig, så undvik därför att vidröra de 
lackade ytorna. Vi rekommenderar också att 
du med jämna mellanrum under de första 
timmarna öppnar och stänger luckan så att 

Vilket trä är bäst? 
Generellt sett är bok det bästa träslaget att 
elda med. Den brinner jämnt och ger inte my-
cket rök samtidigt som askan är ren och tar 
mycket lite plats. Ask, lönn och björk är 
utmärkta alternativ.  

 
 
Hur stora bitar kan man använda? 
Vedträn med en diameter på över 10 cm bör 
klyvas. Vedträna ska vara 20–25 cm långa. 
Om en större mängd ved används än som an-
ges i tabellen längst ned på sidan, utsätts kami-
nen för mer värme än den är konstruerad för, 
vilket i sin tur leder till högre skorstenstempe-
ratur och lägre verkningsgrad.  
Detta kan skada skorstenen och kaminen sam-
tidigt som garantin upphör att gälla.  

Tändved 
Längd: 20–25 cm 
Storlek: 3 x 3 cm 
Normal mängd: 10–15 pinnar (ca 1 kg)  
 
Vedträn 
Längd: 25–30 cm 
Diameter: max. 10 cm 
Normal mängd: 3–4 vedträn (ca 2 kg)  

Inläggning-
smängd 

[kg] 

Tändningsluft 
[%] 

Förbränningsluft 
[%] 

Nominell 
effekt 
[kW] 

Skorstens-
drag 
[Pa] 

Verknings-
grad 

[≥ i %] 

Påfyllningsinter-
vall vid nominell 

effekt 
[minuter] 

1,2 0 (stängd) ca 80 (nästan 
öppen) 

5,0 12 75 ca 45 

För att uppnå nominell värmeeffekt ska du följa dessa rekommendationer: 

Det här kan du elda med 
Denna Varde braskamin är godkänd och 
testad för eldning med ved. Eldning får bara 
ske med torr ved som högst innehåller 21 % 
vatten och som storleksmässigt är anpassad 
efter brännkammarens storlek. Att elda med 
fuktig ved innebär både kraftig tjärbildning, 
miljöföroreningar och dålig bränsleekonomi. 
Nyhuggen ved innehåller cirka 60–70 % vat-
ten, vilket gör den helt olämplig att elda med. 
Du ska räkna med att nyhuggen ved ska stå 
staplad för torkning under ett tak med öppna 
sidor i minst ett år innan den kan används för 
eldning.  
 
Det här ska du inte använda – tänk på 
miljön! 
Använd heller aldrig giftigt trä så som limträ, 
spånskivor, målat eller impregnerat trä. Vid 
eldning av dessa helt olämpliga material 
förändras kaminens förbränningsegenskaper, 
vilket påverkar kaminens effekt och kan resul-
tera i överhettning av kaminen varvid garantin 
upphör att gälla. Dessutom ger eldning med 
sådana material en mycket obehaglig rök med 
extremt höga föroreningsnivåer. 
 
Top-down-tändning 
 
Lägg inte in mer ved 
på höjden än vad som 
anges på sidan 11.  
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Så tänder och eldar du i braskaminen 
När du tänder i braskaminen första gången kommer lacken att härdas upp, vilket betyder att det 
kommer att ryka från kaminen och lukta bränt – denna lukt försvinner dock vid kraftig vädring. 
Vi rekommenderar därför att du skapar tvärdrag genom att öppna dörrar och fönster. 
Under härdningsprocessen blir lacken mjuk och ömtålig, så undvik därför att vidröra de lackade 
ytorna. Vi rekommenderar också att du med jämna mellanrum under de första timmarna öppnar 
och stänger luckan så att luckans tätning inte klibbar fast i lacken. 
Använd aldrig brandfarliga vätskor som sprit eller bensin när du tänder! 
Vi rekommenderar att du använder en så kallad ”top-down”-tändning, dvs. att du antänder ve-
den högst upp i brännkammaren i stället för i botten. Detta sätt att tända på är det mest mil-
jövänliga. Samtidigt blir luckans glas inte smutsigt lika lätt. 
Lägg 4 mindre vedträn i kors på brännkammarens bottenplatta (ca 1,5–2 kg), och lägg dem så 
att det är lite luft mellan dem. 
Ovanpå lägger du 8–12 mindre träpinnar i kors (0,5–1 kg), högst upp och inne mellan pinnarna 
lägger du sedan 2–3 tändblock. 
Det är enklast att tända om det ligger ett tunt lager aska i botten på kaminen.  
 
Innan du tänder ska du öppna skakrosten genom att dra det lilla handtaget under brännkam-
maren helt åt höger. Handtaget därunder drar du också åt höger för att öppna för tändnings-
luften. Även spjället för förbränningsluften ovanför luckan ska dras åt höger – du har nu även 
öppnat helt för förbränningsluften. 
 
När elden brinner fint får du inte glömma att stänga för tändningsluften och skakrosten igen, 
eftersom kamin och skorsten annars kan bli överhettade och garantin därmed upphör att gälla. 
 
När tändveden brunnit ned till glöd, rekommenderar vi att du öppnar luckan en aning i några 
sekunder för att utjämna undertrycket i brännkammaren innan du öppnar luckan helt.  
Lägg in 3–4 vedträn i kors på glöderna (ca 2 kg) och stäng luckan igen. För att få en snabb 
antändning kan du en kort stund öppna för tändningsluften – kom bara ihåg att stänga igen när 
elden tagit sig. 
Därefter kan förbränningsluften ställas in utifrån värmebehovet. 
Kom ihåg att inte stänga så mycket för luften att elden slocknar – det ska alltid vara klara lågor. 
I de allra flesta fall kommer du dock att själv bli tvungen att hitta fram till den bästa inställnin-
gen av förbränningsluften, eftersom t.ex. skorstensdrag, skorstenshöjd och vedens kvalitet är 
av stor betydelse för hur just din kamin ska ställas in på bästa sätt.  
 
Om kaminens nominella värmeeffekt blir för stor i förhållande till värmebehovet, kan du minska 
värmeeffekten på följande sätt: 
Lägg på en mindre mängd ved än normalt, t.ex. 1,2–1,3 kg, och mycket gärna i form av 
3–4 mindre vedträn. Ge full lufttillförsel så att veden antänds ordentligt, därefter kan  
du minska förbränningsluften, kanske ned till ca 60 %. Du får dock aldrig stänga så mycket för 
luften att elden slocknar – det ska alltid vara klara lågor. 
Med denna metod är det – beroende på skorstensdrag, vedens kvalitet osv. – möjligt att sänka 
kaminens värmeeffekt från nominellt 5 kW ned till kanske 3–3,5 kW. 
 
Tänk på att det kan leda till dålig förbränning om du justerar ned  
förbränningsluften för mycket, vilket resulterar i sämre verkningsgrad och  
förhöjda utsläppsvärden i röken (ökad förorening). 
 
Om du undrar varför kaminen har två rader av små hål genom brännkammarens bakre vägg, så 
är dessa hål en viktig del av vårt förbränningssystem. Vi kallar dessa luftkanaler för 
”tertiärluft”, och de gör att kaminens förbränning blir ännu renare. 
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Underhåll 
 
Som allt annat du använder i din vardag ska även braskaminen naturligtvis underhållas.  
Du bör endast rengöra kaminen när den är kall. Torka av utsidan med en torr trasa och rengör 
den regelbundet invändigt. Själva brännkammaren ska rengöras från aska, sot och tjärrester. 
Du bör även ta ut rökledarplattan, då smuts och sot brukar samlas på baksidan av denna, samt 
kontrollera att det är fri passage genom rökrör och skorsten. Du bör också undersöka tätningar-
na i luckan och asklådan för slitage. Om dessa är otäta ska de bytas. Kom även ihåg att smörja 
luckans gångjärn vid behov. 
 
Glasruta 
För rengöring av rutan ska Vardes glasrengöringsmedel användas, vilket kan fås på alla bygg-
marknader som är återförsäljare för Varde Ovne.  
 
Asklådan ska tömmas med jämna mellanrum, något som du utan problem kan göra i hus-
hållssoporna. Men du måste naturligtvis vara säker på att det inte finns några glöder kvar i 
askan. 
Om det är något du undrar när det gäller rengöring eller underhåll, kan du kontakta din  
sotare eller den återförsäljare som du köpt kaminen av. 
 
I synnerhet efter en längre period då kaminen inte använts ska du innan du tänder kontrollera 
att det inte finns något som täpper till rökrör eller skorsten. 
 
Braskaminens lackade yta kan slitas ned på utsatta ställen om kaminen utsätts för överhett-
ning. Detta går dock att åtgärda med en speciell Senotherm®-färg på sprejburk, som du kan 
köpa hos din återförsäljare. 
 
Plattorna i brännkammaren kallas vermikulitplattor och dessa slits med tiden. Samma sak 
gäller för övrigt för rökvändarplattan.  
Skulle du råka lägga in ett vedträ med sådan kraft i kaminen att en platta spricker, har det in-
gen betydelse för förbränningen.  
Du behöver inte byta plattorna förrän sprickan blir ca 0,5 cm bred. 
 
Endast originalreservdelar från Varde Ovne A/S får användas. 
 
Luckan har fjäderstängning som drar igen luckan. I vissa länder är detta ett krav från myndighe-
ternas sida. Fjädern sitter på gångjärnssidan och kan monteras av om du inte vill att luckan ska 
vara fjäderbelastad. 
 
 
Inga obehöriga ändringar får utföras på braskaminen. 
 
Eftersom kaminens alla utvändiga delar blir mycket varma då den används, ska 
nödvändig försiktighet iakttas.  
 
 
 
 
 
 
 
VIKTIGT! 
Skorstensbrand 
I händelse av skorstensbrand ska du göra följande: 
Stäng all lufttillförsel på braskaminen och ring 112. 
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Så åtgärdar du fel 
 
Rök tränger ut i rummet: 

• Dåligt drag i skorstenen. 

• Kontrollera att rökröret eller skorstenen inte är igensatt.  

• Kontrollera att skorstenshöjden är rätt i förhållande till omgivningarna. 
 
Glaset och/eller skorstenen sotar: 

• Veden är för fuktig. 

• Förbränningen får inte tillräckligt med förbränningsluft (sekundärluft). 

• Du har stängt för tidigt för tändningsluften när du satte fyr. 

• Det ska hela tiden vara klara lågor i brännkammaren. 
 
Kaminen värmer inte: 

• Veden är för fuktig (energin går åt till att torka veden) eller för dålig. 

• Kontrollera rökvändarplattans placering (fri passage för röken). 

• Inte tillräcklig tillförsel av förbränningsluft (sekundärluft). 
 
Förbränningen blir för våldsam: 

• Tätningarna i luckan eller asklådan har blivit otäta (ska bytas). 

• För kraftigt drag i skorstenen (montera ett spjäll i skorstenen). 

• Kontrollera att tändningsluften är strypt. 
 
Skakrosten sitter fast: 

• Undersök om det sitter några träbitar, spik eller liknande i kläm. 

• Kontrollera att dragstången sitter korrekt.  

Om återvinning 
 
Emballage 
Av hänsyn till miljön bör emballaget bortforslas tillsammans med hus-
hållssoporna. Emballaget kan återanvändas till 100 %. 
 
 
Keramiskt glas 
Keramiskt glas ska lämnas in på den lokala återvinningsstationen och sorteras tillsammans med 
keramik och porslin, varefter det skickas till deponi. 
 
Vermikulit 
Vermikulitplattor från kaminen ska lämnas till den lokala återvinningsstationen, varefter de skick-
as till deponi. 
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Reservdelssats 
 
 
Skulle du någon gång behöva reservdelar till din kamin, finner du nedan en översikt över urva-
let.  
 
 
Vermikulitset, artikelnr: 100318 
 
Glas med färg, artikelnr: 100282 
 
Glas utan färg, artikelnr: 100283 
 
Tätningar till dörr, artikelnr: 100351 
  
Handtag, artikelnr: 100414 
 
Dörr (svart), artikelnr: 100411 
 
Dörr (grå), artikelnr: 100412 
 
Skakrost, artikelnr: 100471 
 
Asklåda (svart), artikelnr: 100413 
 
Glasfjädrar med skruvar, artikelnr: 100359 
 
Vedhinder, artikelnr: 100477 
 
Luckfjäder, artikelnr: 100240 
 
Airbox-sats, artikelnr: 100671 
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Friskluftstillförsel 
Du måste se till att det kommer in tillräckligt med friskluft i det rum där braskaminen ska mon-
teras. Det kan du göra genom att t.ex. sätta in ventilationsgaller i väggarna. Dessa luftgaller ska 
inte kunna blockeras. 
 
 
Tillförsel av förbränningsluft (tillbehör) 
Vid installation av braskamin i ett rum ökas kraven på rummets luftförsörjning. Luften kan 
tillföras indirekt via en ventil i ytterväggen eller via en kanal utifrån som ansluts till muffen på 
kaminens undersida. Den luftmängd som går åt vid förbränningen är ca 14 m³/tim.  
 
Muffen har en utvändig diameter på 63 mm. För rör på över 1 m ska rördiametern ökas till 100 
mm och en motsvarande större väggventil väljas. 
 
 
Installationsmöjligheter 

Indirekt via yttervägg  Via yttervägg 

Via yttervägg och grund Via yttervägg och krypgrund 
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Montering av airbox-sats (tillbehör) 
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Kongevej 246, 6510 Gram, Danmark, tel. +45 7482 0003, vardeovne.dk 

 
Garantibevis 
 
Alla braskaminer från Varde genomgår en noggrann kvalitets-
kontroll, och vi sätter en ära i att leverera en konsekvent kvalitetspro-
dukt varje gång. Trots detta kan det förekomma fabrikationsfel, på 
vilka vi ger 5 års garanti. 
 
 
Garantin omfattar inte: 
· Förslitningsdelar såsom vermikulit i brännkammaren, rökledarplatta, 

glas, tätningar, gjutjärnsbotten eller skakrost. 
 
· Skador till följd av felaktig användning som t.ex. överhettning, fel-

aktig anslutning, bristande eller felaktigt underhåll m.m.  
(se denna bruksanvisning). 

· Skador som orsakats av yttre påverkan av fysisk art. 
· Transportkostnader i samband med ev. garantireparation. 
· Montering/demontering vid garantireparation. 
· Ersättning för eventuella följdskador, bl.a. skador på andra föremål. 
 
Garantivillkor: 
Denna bruksanvisning gäller som garantibevis och först efter att ned-
anstående fyllts i: återförsäljarens stämpel, modell, registreringsnum-
mer samt inköpsdatum (ev. faktura). Vid ev. reklamation ska du – 

med detta garantibevis – vända 
dig till den återförsäljare som 
levererat kaminen. 

Modell:  

Reg.nr:  

Inköpsdatum:  

Återförsäljarens stämpel och sig-
natur 


