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Fyringsveiledning HWAM 2600 

Brukerorientering

Du har kjøpt en HWAM 2600 med HWAM® Autopilot™, og derfor har vi 
viktig informasjon til deg.

Bunnen av brennkammeret på HWAM 2600 har en spesiell konstruksjon, 
der risten til askeskuffen er plassert helt foran ved døren. Vi har valgt 
denne konstruksjonen for å få plass til HWAM® Autopilot™ bak ved 
askeskuffen.

Opptenning

Vår erfaring viser at opptenningsresultatet blir best når treet og oppten-
ningsveden trekkes så langt fram mot glassdøren som mulig. Hvis veden 
og opptenningspinnene legges lengst bak i brennkammeret, kan det ha en 
uheldig virkning særlig ved innfyringen. En stor del av forbrenningsluften 
kan passere opp langs ruten uten å komme inn til selve bålet. 

Når det er etablert et godt glødelag, har dette ingen stor betydning, men 
generelt er det en fordel å trekke veden ut mot glasset i døren. Slik kan du 
være sikker på at primærluften har maksimal virkning.

Konstruksjonen i brennkammeret

Den løse risten i bunnen av brennkammeret er konstruert med skråstilte 
lameller som peker inn mot midten av brennkammeret, slik at luften blir 
ført i den retningen. 

Hvis risten har vært demontert ved rengjøringen, er det viktig å være 
oppmerksom på at risten blir satt igjen på riktig måte: slik at lamellene pe-
ker inn mot midten av brennkammeret. Hvis risten monteres motsatt vei, 
blåses luften ut mot glassdøren og ikke inn mot bålet som ønsket.

Hvis du ikke er oppmerksom på dette, kan resultatet bli for langsom opp-
tenning og dårlig forbrenning i visse situasjoner.



3

I ekstreme situasjoner, hvis glødelaget kun ligger helt bakerst i brenn-
kammeret, kan det ved ny innfyring oppstå en forgassing før det kommer 
flammer. Det kan forårsake en såkalt forpuffing (en mindre gasseksplosjon), 
som kan sende ut røyk i rommet.

Når man kjenner til utfordringen og er oppmerksom på den når man fyrer, 
er det ikke noe problem.

Vi ønsker deg riktig god fornøyelse med din HWAM 2600.



www.hwam.com


