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Norakaminen är en nyproducerad gjutjärnskamin inspirerad utav den klassiska bergslagskaminen med dess cylindriska typiska karaktär och
toppiga överdel. I Bergslagskaminen cirkulerar den varma luften enligt kakelugnsprincip. Kaminen är en effektiv värmekälla där man snabbt
vill få upp värmen.
Bergslagskaminens geografiska spridning sträckte sig till Örebro län samt angränsande delar av södra Dalarna och östra Värmland. De äldsta
uppgifterna på tillverkning av bergslagskaminer daterar sig till 1581.

Teknisk data
Delar
Kaminbotten med urtag för asklåda
Kaminkropp med gjuten lucka
Roster
Rakt rör med muff
Urrör
Vinkelrör med spjäll & sotlucka
Luftspjäll

Ø mm
500
465
450
200
200
200
75

Asklåda
Gjutgodsets tjocklek

mm
220x400x70
10-25

Vikt komplett ca 280 kg
Specifikation ingående komponenter och material
Bottenplatta, roster i två delar, asklåda, kaminkropp, två raka rör,
u-rör och vinkelrör med spjäll och sotlucka. Materialet är gjutjärn.
Funktionsbeskrivning
Värmer snabbt och effektivt av strålningsvärmen.
Installation
Vid installation måste godkännande från byggnadsnämnd och skorstensfejarmästare.
Kaminen bör placeras på en förslagsvis vitputsad lekastenssockel. Avstånd till tak, fritt
utrymme kring eldstad. Kontrollera hållfasthet på golv bjälklag.
Skötselanvisning
Lätt att göra ren från aska och sot.

Råd om ved
Använd endast torr, helst kluven ved. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte, dålig förbränning, sotoch tjäravlagringar.
Storlek
Diameter
Normalinlägg

30-35 cm
2-9 cm
2,5 kg (björkved max 3.0 kg)

Rekommenderad vedläggning
Varning för varma ytor
Ha barn under uppsikt. Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella och personskador som följd. Avstånd till
brännbara material som kan orsaka brand. Använd handske vid beröring av handtag, spjäll eller reglage.
Dåligt drag
Kontrollera skorsten
Svårt att tända
• Ej torr ved
• Undertryck i huset. Orsak köksfläkt eller
• Mekanisk ventilation. Öppna fönster vid upptändning
• Förbränningsluftspjäll ej öppet
• Tänd papper i sotluckan för att motverka fuktspärr
• Spjället har åkt igen. Kolla låsmuttern till spjället

Sotning
Vid sotning ska skorstensfejarmästare kontaktas.
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