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Installationsvejledning		
ansk

Generelt
Installationen af din HWAM brændeovn skal altid overholde Bygningsreglementet og lokale
byggebestemmelser. Det er altid en fordel at tage skorstensfejermesteren med på råd, inden
du monterer brændeovnen. Efter installationen skal skorstensfejeren godkende installationen,
inden brændeovnen tages i brug. Kontakt din lokale HWAM-forhandler for videre råd og
vejledning i forbindelse med montering. Se HWAM-forhandleroversigt på www.hwam.com
under ’Kontakt’, ’Find forhandler’.
Installation af brændeovnen skal udføres som anvist i denne brugsvejledning og skal foretages
af en kvalificeret montør. Emballage fra din HWAM brændeovn skal håndteres i henhold til
de lokale regler for affaldshåndtering.
Krav til rummet
Der skal altid kunne tilføres frisk forbrændingsluft til det rum, hvor brændeovnen skal opstilles. Brændeovnen bruger ca. 12-16 m3 luft pr. time. Et oplukkeligt vindue eller en regulerbar
luftventil anses for tilstrækkelig, men man kan også tilslutte et HWAM friskluftsystem til
brændeovnen. Den regulerbare luftventil/luftrist må ikke kunne blokeres.
Friskluftsystem (købes separat)
HWAM 3310 og HWAM 3320 kan tilsluttes et friskluftsystem. Hvis der tilsluttes friskluftsystemet på brændeovnen, er der følgende muligheder:
1) Brændeovnen hænger på væggen:
Friskluftsystemet tilsluttes nederst på bagsiden af brændeovnen.
2) Brændeovnen står på en sokkel:
Friskluftsystemet tilsluttes enten nederst på bagsiden af brændeovnen, eller på bagsiden af
soklen.
Vær venligst opmærksom på, at hullet (D4) dækkes af medfølgende tætningsplade i tilslutningskittet til friskluftsystemet.
Bærende underlag
Før brændeovnen opstilles, skal man sikre sig, at underlaget kan bære brændeovnens og skorstenens vægt. Skorstenens vægt skal udregnes efter dimension og højde.
Tekniske data
Model

Vægt

Højde

Bredde

Dybde

HWAM 3310 u/sokkel

92 kg

74,1 cm

58,7 cm

43,9 cm

HWAM 3310 m/sokkel

107 kg

98,0 cm

63,1 cm

44,2 cm

HWAM 3320 u/sokkel

95 kg

74,2 cm

59,2 cm

45,9 cm

HWAM 3320 m/sokkel

110kg

98,2 cm

63,6 cm

45,9 cm

Brændeovnen er hovedsageligt produceret af pladejern.
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Prøvningsresultater ved
nominel prøve EN 13240

HWAM 3310

HWAM 3320

Nominel varmeydelse

5,0 kW

5,0 kW

Røgtemperatur

264ºC

264ºC

Røggasmasseflow

7,4 g/s

7,4 g/s

Virkningsgrad

80,8%

80,8%

Afstand til brændbart materiale, tegning A
Din HWAM brændeovn skal altid opstilles på et ikke brændbart underlag. Hvis den opstilles på et trægulv eller lignende, skal gulvet dækkes med et ikke brændbart materiale 30 cm
foran brændeovnen og 15 cm til hver side fra brændeovnens indfyringsåbning.
N.B. HWAM 3310 og HWAM 3320 skal altid monteres på væg eller sokkel.
Min. afstande:
1. Til muret væg bag
1. Til brændbar væg bag
2. Til muret væg side
2. Til brændbar væg side
3. Til muret væg side, opstilling i hjørne
3. Til brændbar væg side, opstilling i hjørne
4. Møbleringsafstand foran
5. Brandsikkert areal foran, bredde

10 cm*
15 cm
10 cm
25 cm
10 cm
15 cm
80 cm
69 cm

Ved montage på væg skal brændeovnen hænge min. 24 cm over brændbart gulv. Dette gælder
også selv om der placeres en gulvplade på gulvet.
Vær påmærksom på, at ikke alt glas er varmebestandigt. Derfor skal en glasvæg i nogle tilfælde
betragtes som en brændbar væg, så kontakt din lokale skorstensfejer eller glasleverandør
for afstand til glas.
Vær opmærksom på evt. regler for afstand mellem væg og røgrør.
*Afstand til muret væg er fastsat af hensyn til servicering af automatikken.
HWAM 3310 / HWAM 3320 med vægbeslag kan monteres på muret væg, men det betyder,
at brændeovnen skal tages ned, for at automatikken kan serviceres.
Krav til skorsten og røgrør
Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og røgen ikke generer.
Som hovedregel opnås tilfredsstillende trækforhold, såfremt skorstenen er 4 m over ovnen
og samtidig er ført mindst 80 cm over tagrygningen. Placeres skorstenen ved husets sider
bør toppen af skorstenen altid være højere end husets tagryg eller tagets højeste punkt.Vær
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opmærksom på evt. nationale og lokale bestemmelser med hensyn til placering af skorstene
i forbindelse med stråtag.
Brændeovnen kræver et træk på mindst 12 Pa.
Skorstenen skal have en minimumslysning svarende til Ø150 mm.
Skorstenslysningen bør dog altid minimum svare til brændeovnens afgangsstuds.
Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem.
Røgrør og skorsten skal altid være egnede til brug for brændeovne. Spørg din HWAM
forhandler for yderligere information.

Placering af løsdele
Inden brændeovnen tages i brug, skal man sikre sig, at alle løsdele er på plads, tegning B.
1. Røghylden skal ligge på bagpladen og på de skrå sideplader.
2. Røgledepladen skal være sikret i kroge i toppen af brændeovnen og hælde skråt bagud.
For at komme til røgledepladen skal røghylden tages af. Se under vedligeholdelse.
3. Aftagelig bagplade, der skjuler automatikken, skal altid være monteret.
4. Dækplade over rysterist. Bruges hvis ekstra lang brændtid ønskes.
Placering af brændeovnen på sokkel, tegning D
Placer soklen med den åbne side fremad, der hvor brændeovnen skal stå. Placer brændeovnen oven på soklen således at de 2 tapper (1) i toppen af soklen passer op i de 2 huller
(2) i bunden af brændeovnen. Hvis friskluftsystem ikke skal tilsluttes, skal den runde plade
(5) bag på brændeovnen knækkes af.
Ved placering af brændeovnen på væg se vejledningen der kommer med vægbeslaget.
Tilslutning til skorsten, tegning C
HWAM 3310 og HWAM 3320 leveres med topafgang eller bagudgang efter ønske. Den kan
monteres med en godkendt stålskorsten eller tilsluttes en muret skorsten.
Vær omhyggelig med at kontrollere, at skorstenen er tæt, og at der ikke forekommer falsk
træk ved afdækningsplade ved afblændet røgafgang, renselem og rørsamlinger. Bemærk at
knæk på røgrør samt vandret føring af røgrør reducerer effekten af skorstenstrækket.
Tegning C viser lodret snit i røgkanalen.
1. Stålskorsten
2. Fullformrør. Passer indvendigt i brændeovnens røgrørsstuds.
3. Mur
4. Indmuret bøsning. Passer til fullformrør
5. Vægroset. Skjuler reparation omkring murbøsning
6. Samling. Tætnes med pakningssnor
7. HWAM brændeovnens røgkanaler
8. Reguleringsspjæld i fullformrør
9. Renselem
9

Skorstenen
Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for brændeovnens funktion. Skorstenstrækket giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra brændeovnen,
suger luft gennem spjældet til det såkaldte rudeskyl, der holder ruden fri for sod og suger
luft ind gennem primært og sekundært spjæld til forbrændingen.
Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inden i skorstenen og uden for skorstenen. Jo højere temperaturen er inden i skorstenen, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det
er derfor altafgørende, at skorstenen bliver varmet godt igennem, før man lukker ned for
spjældene og begrænser forbrændingen i brændeovnen (en muret skorsten er længere tid
om at blive gennemvarm end en stålskorsten). På dage hvor der pga. vejr- og vindforhold
er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at få varmet skorstenen op så hurtigt som
muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra
optændingsblok osv.
Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret.
Der er mulighed for tilslutning af flere anordninger til samme skorsten. De gældende regler
herfor skal imidlertid først undersøges. Spørg den lokale skorstensfejer om mulighederne
for din skorsten.
Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig
skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt.
Skorstensfejning
For at forebygge risiko for skorstensbrand skal skorstenen renses årligt. Røgrør og røgkammeret over røgledepladen af stål skal renses samtidig med skorstenen. Såfremt skorstenens
højde umuliggør rensning oppefra, skal der monteres renselem.
I tilfælde af skorstensbrand lukkes samtlige spjæld og brandvæsen kontaktes. Før videre
ibrugtagning kontrolleres skorstenen af skorstensfejeren.

Fyringsvejledning – træ
Første gang der fyres i brændeovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes
til varmen. Den lak, brændeovnen er lakeret med, hærder ved første indfyring. Lågen skal
derfor åbnes meget forsigtigt, da der ellers er risiko for at pakningerne hænger fast i lakken.
Desuden vil lakken give nogle lugtgener første gang, der fyres. Sørg derfor for god udluftning
i rummet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at handsken der følger med brændeovnen,
godt kan slide malingen af, når lakken ikke er hærdet tilstrækkelig. Pas derfor altid på ikke
at berøre selve lågen før efter de første 2-3 indfyringer.
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Værd at vide om brændsel:
Tilladte brændselstyper
Brændeovnen er kun EN-godkendt til fyring med træ. Det anbefales at bruge tørt kløvet
træ med et vandindhold på maks. 20%. Fyring med vådt træ giver både sod, miljøgener og
en dårlig brændselsøkonomi.
Anbefalede træsorter
Alle slags træ, f. eks. birk, bøg, eg, elm, ask, nåletræ og frugttræ, kan anvendes som brændsel i
din brændeovn. Den store forskel ligger ikke i brændværdien, men i træarternes forskellige
vægt pr. m3. Da bøg vejer mere pr. m3 træ end f. eks. rødgran, så skal der mere rødgran til
før man får den samme mængde varme, som bøg giver.
Forbudte brændselstyper
Det er forbudt at fyre med følgende:
• Tryksager
• Spånplader
• Plast
• Gummi
• Flydende brændsler
• Affald såsom mælkekartoner
• Lakeret, malet eller imprægneret træ.
• Fossile brændsler
Årsagen til at du ikke må fyre med ovenstående er, at de ved forbrænding udvikler sundhedsog miljøskadelige stoffer. Stofferne kan også skade din brændeovn og skorsten, hvorved
garantien på produkterne bortfalder.
Opbevaring af træ
Vandindholdet på maks. 20% opnås ved at opbevare træet minimum 1 år, helst 2 år, udendørs
under halvtag.Træ, der opbevares indendørs, har tendens til at blive for tørt og afbrænde for
hurtigt, dog kan optændingsbrænde med fordel opbevares indendørs et par dage før brug.
Anbefalede dimensioner
Brændets dimensioner er vigtige for en god forbrænding. Dimensionerne bør være som
følger:
Brændetype

Længde i cm

Diameter i cm

Optændingsbrænde (fint kløvet)

25-33

2-5

Kløvet brænde

25-33

7-9

Betjening af lågen
For at modvirke et skævt træk på lågens løftemekanisme skal lågen altid åbnes og lukkes
ved at holde midt på håndtaget.
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Bemærk, at det er vigtigt, at håndtaget ikke slippes, mens lågen åbnes eller lukkes. Falder
lågen i af sig selv, kan det skade glasset.
Regulering af ovn, tegning E
Regulering af primærluft (kommer op igennem risten i brændeovnen). Reguleringsknappen
(1) drejes mod uret for minimum luft og med uret for maximum luft.
Optænding, tegning E
Reguleringsknappen (1) drejes til maximum med uret (max. primær luft). Læg kløvede
optændingspinde svarende til ca. 2-3 stk. træ (omkring 2 kg) ind i brændeovnen. Læg 2
stk. optændingsblokke ned imellem de øverste lag optændingspinde. Antænd derpå og lad
ilden stille brede sig. Under indfyringen kan der dannes kondens på indersiden af glasset.
Til afhjælpning af dette – løft lågen ca. 5 cm og hold den i denne position til glasset igen er
klart (ca. 30 sek.). Når der er god ild i alle optændingspindene, stilles reguleringsknappen
(1) i midterposition.
Hvis ilden kvæles, når der reguleres, sættes reguleringsknappen i max position igen til ilden
har bedre fat. Drej atter reguleringsknappen til midterpositionen.
Lad optændingspindene brænde helt ud, til der ikke er flere synlige flammer. Derefter kan
der foretages påfyring.
Vigtigt! Studsen til askesuget må ikke åbnes i optændingsfasen og skal altid være lukket,
når brændeovnen anvendes, ellers vil den automatiske luftregulering blive ødelagt. Lågen må
kun åbnes ved optænding, genindfyring og rengøring.
Påfyring, tegning E
Når der ikke er flere synlige gule flammer, og et tilpas glødelag er opnået, kan der indfyres
på ny. Der er et tilpas glødelag når træstykkerne falder fra hinanden, og gløderne lyser ved
rysteristen.
Læg 2 - 3 stykker nyt brænde, op til 1 kg pr. stk., ind i brændeovnen. Der skal ikke reguleres
yderligere på brændeovnen, det klarer automatikken. Temperaturen kan dog reguleres op
eller ned med reguleringsknappen (1). Drejes den mod minimum (mod uret), formindskes
forbrændingen, og brændetiden forlænges. Drejes den mod maksimum (med uret), øges
forbrændingen, og brændetiden forkortes. Vent med hver ny indfyring, til glødelaget igen
er tilpas lavt.
Under forbrænding vil brændeovnens udvendige flader blive varme, og der skal
udvises fornøden forsigtighed.
Fyring med kul, briketter og energikoks
HWAM 3310 og HWAM 3320 er ikke konstrueret til fyring med kul og energikoks. Der
kan dog fyres med træbriketter, som placeres på gløderne fra træet. Reguleringsknappen
drejes til maksimum til træbriketterne er godt i glød.
Briketter afgiver megen varme. Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge.
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Vær opmærksom på, at fyring med andre brændselstyper end træ kan medføre en forøget
risiko for tilsodet rude.

Generelt om fyring		
Hurtig eller kraftig varme
Hurtig eller kraftig varme opnås, hvis der afbrændes mange, men små stykker brænde.
Maksimal afbrænding
Der må pr. time maksimalt fyres med:
Træ: 2,5 kg
Briketter: 2,0 kg
Typisk indfyringsinterval ved nominel ydelse
Træ: 65 min Briketter: 65 min
Overstiges denne grænse, er brændeovnen ikke længere omfattet af fabriksgarantien da
brændeovnen kan ødelægges på grund af for høj varme. Brændeovnen er godkendt til
intermitterende brug (periodevis brug).
Lang brændtid
Lang brændtid opnås, hvis der afbrændes få (mindst 2), men meget store stykker træ, og der
samtidig reguleres ned med reguleringsknappen. Den langsomste forbrænding opnås ved at
dreje reguleringsknappen til minimum mod uret.Ved denne indstilling er der helt lukket for
primær luften, hvilket betyder, at der efter indfyring manuelt skal tilføres forbrændingsluft.
Dette sker ved at dreje reguleringsknappen til max og efter ca. 5 min. langsomt dreje den
mod minimum igen, mens der holdes øje med at flammerne ikke går ud. Ved langsom forbrænding kan det være svært at holde ruden ren.
Den medfølgende dækplade er også med til at øge brændtiden, tegning C1. Det anbefales at
dækpladen altid anvendes. Dækpladen (1) anbringes oven på rysteristen. Dækpladen er løftet
ca. 8 mm over risten, så den primære forbrændingsluft fordeles jævnt i brændkammerets bund.
For svag fyring
Er de ildfaste materialer i brændkammeret „sorte“ efter en indfyring, forurener brændeovnen,
og automatikken fungerer ikke optimalt. Der skal derfor åbnes med reguleringsknappen.
Der kan desuden være behov for, at der afbrændes en større mængde træ.
Brændselstyper
Det anbefales at bruge birke- eller bøgetræ, der har været kløvet og opbevaret mindst 1
år udendørs under tag. Træ, der opbevares indendørs har tendens til at blive for tørt og
afbrænde for hurtigt.
Briketter afgiver megen varme.Visse typer udvider sig kraftigt med en ukontrollerbar forbrænding til følge.
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Sådan opnår du den bedste forbrænding
• Brug rent og tørt træ.
Vådt træ giver dårlig forbrænding, meget røg og sod. Derudover vil varmen gå til tørring
af træet, i stedet for til opvarmning af rummet.
• Fyr lidt ad gangen.
Du opnår den bedste forbrænding ved at fyre tit og lidt ad gangen. Hvis du lægger for
meget brænde i på én gang, går der for lang tid, før temperaturen bliver så høj, at du opnår
en god forbrænding.
• Sørg for den rigtige mængde luft.
Du skal også sørge for, at der er rigeligt med luft – især i starten – så temperaturen i
brændeovnen hurtigt kommer højt op. Så bliver de gasser og partikler, der frigives under
afbrændingen, nemlig brændt af. Ellers sætter de sig som sod i skorstenen (med risiko
for skorstensbrand) eller slipper uforbrændte ud i miljøet. Forkert mængde lufttilførsel
medfører dårlig forbrænding og dårlig virkningsgrad.
• Fyr ikke over om natten
Du bør ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have
gløder om morgenen. Gør du det, udsender brændeovnen store mængder sundhedsskadelig
røg, og din skorsten udsættes for unødig meget sod med risiko for skorstensbrand.
HWAM 3310 og HWAM 3320 er kun EN 13240-godkendt til fyring med træ.
Det er forbudt at fyre med spånplader, lakeret, malet eller imprægneret træ,
plast samt gummi.

Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af brændeovnen bør kun foretages, når den er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum.
Tømning af askepotte, tegning E
HWAM 3310 og HWAM 3320 er forsynet med studs til udsugning af aske fra askepotten.
Dækplade (hvis i brug) over rysterist fjernes. Åbn askelugen forneden på brændeovnen.
Hjulet (2) under brændeovnen drejes én omgang i pilens retning, hvorved asken fra brændkammeret rystes ned i askepotten og samtidig fejes imod studsåbningen (kan evt. gentages
hvis potten er meget fuld). Hætten på studsen (3) fjernes, slangen til askespanden sættes på
studsen og der tændes for motoren/støvsugeren.
N.B. Asken skal være helt kold før den fjernes fra brændeovnen!
Vær opmærksom på, at der kan være gløder i asken op til 24 timer efter, at ilden i brændeovnen er gået ud!
Rengøring
Det er nemmest at støvsuge brændeovnen udvendigt med et lille mundstykke med bløde
børster. Du kan også tørre brændeovnen af med en tør, blød klud eller en blød støvekost. Men
husk, kun på en kold brændeovn. Brug ikke vand, sprit eller nogen form for rengøringsmiddel, da det beskadiger lakken.
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Én gang om året bør brændeovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for
aske og sod.
Serviceeftersyn
Mindst hvert andet år bør brændeovnen gennemgå et grundigt forebyggende serviceeftersyn.
Serviceeftersynet omfatter bl.a:
• Grundig rengøring af brændeovnen
• Kontrol af lågehejs og evt. smøring med kobberfedt
• Kontrol af fjeder i automatik og evt. udskiftning
• Kontrol af pakninger. Pakninger udskiftes, hvis de ikke er hele og bløde.
• Kontrol af fjeder til kædetræk. Kontroller at trækket i kæderne er ens i begge sider og at
lågen lukker tæt hele vejen rundt.
• Kontrol af varmeisolerende materiale samt evt. udskiftning
• Kontrol af bund/rysterist
Eftersyn skal foretages af en kvalificeret montør. Brug kun originale reservedele.
Rensning
Før fejning skal reguleringsknappen drejes til minimum for at undgå, at der kommer sod og
aske ud i automatikken.
Tegning B
Røgledeplade (1) tages ud. Skub pladen frem og løft den op og lidt til siden.Vip den ene side
ned, pladen er nu fri og kan tages ud af brændkammeret. Jernrøgledepladen (2) tages ud.
Transportsikringen (5) rettes ud. Pladen løftes fri af krogene (6) og kan derefter tages ud.
Isolering
Brændkammerets effektive men porøse isolering kan med tiden blive slidt og beskadiget.
Hvis bagpladen revner, kan det medføre, at den sekundære luft fordeles forkert i brændkammeret, og den bør derfor udskiftes. Det betyder ikke noget for brændeovnens effektivitet,
at sidepladerne revner.
Sideplader og røghylde bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige
tykkelse.
Automatik (Tegning G)
Bagpladen løftes af. Følerarmens udgangspunkt ved kold ovn kontrolleres. Udgangspunkt ved
kold ovn er ca. 10° over vandret. Den skal være letgående og fjedrende, når man skubber til
den, uanset om ovnen er kold eller varm.Ved stigende eller faldende temperatur må den ikke
flytte sig i sæt. Spjældpladerne skal være tørre og rene og glide uhindret inden i hinanden.
Reguleringsstænger og skydespjæld skal eventuelt smøres med WD40 (aldrig olie).
Låge/glas
Kontroller at luftspalterne i lågerammen er fri for aske og sodpartikler. Er glaslågen tilsodet,
kan den let rengøres med fugtig køkkenrulle dyppet i aske. Glasset bør rengøres med verti15

kale bevægelser (op og ned). Tør efter med et stykke tørt køkkenrulle. Kontroller jævnligt
at pakninger i låge er hele og bløde. Hvis ikke bør de udskiftes. Brug kun originale pakninger.
En gang om året kontrollers at glasset ikke har bevæget sig sideværts. Fra fabrikken er
glasset spændt fast til lågen så hårdt som muligt, dog uden at glasset sprænger ved temperatursvingningerne.
Glasset kan skubbes tilbage til midten af brændeovnen ved forsigtigt at løsne de to clips der
holder glasset fast til lågen.
Lågehejs, tegning F
Mekanismen til lågehejs består af et kædetræk, som er placeret på hver side af brændeovnen
og en fjeder, som sidder under brændeovnen. Hvis lågen kører trægt kan dette afhjælpes
ved at smøre kædehjulenes bøsninger (1) og lågehængsler (2) med kobberfedt (vi anbefaler
at denne skal kunne tåle 1100º C). Dette bør gøres en gang om året. Kører lågen stadig
for trægt, kan fjederen til lågehejset løsnes en smule. Hvis lågen kører for let er fjederen
blevet for løs.
Fjederen kan løsnes eller spændes på følgende måde:
Tag den løse sideplade på venstre side af brændeovnen (set forfra) af ved at løfte siden op
og ud. Sørg for at lågen til brændkammeret (3) er lukket. Det med brændeovnen leverede
spændeværktøj (4) sættes på tandhjulet (5). Skal fjederen spændes så lågen lukker langsommere (eller bliver i stand til at holde sig selv oppe i helt åben tilstand), drejes tandhjulet (5)
lidt med uret. Det gøres ved at dreje spændeværktøjet (4) mod uret. Skal fjederen løsnes så
lågen lukker hurtigere (eller ikke længere kan holde sig selv åben i helt åben tilstand), løftes
låsepalen (6) og tandhjulet (5) drejes lidt mod uret. Dette gøres ved at dreje spændeværktøjet
(4) med uret. VIGTIGT! Mens låsepalen løftes skal du holde godt fast i spændeværktøjets
(4) håndtag, da der overføres en stor vægt og kraft, idet låsepalen løftes.
Efter hver justering afprøves om den ønskede effekt på lågelukningen er opnået. Er det ikke
tilfældet gentages handlingen. Kører lågen for let eller er fjederen blevet løsnet anbefales
det, at man ved første test af virkningen holder fast i håndtaget for at sikre, at lågen ikke er
blevet for løs og lågen dermed kan falde for hurtigt i med risiko for glasskade til følge.
N.B. Du bør altid lade en fagmand justere, smøre og reparere disse dele.
Overfladen
Normalt er det ikke nødvendigt at efterbehandle overfladen. Eventuelle lakskader kan dog
udbedres med Senothermspray.
Garanti
Ved manglende vedligeholdelse bortfalder garantien!
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Driftsforstyrrelser
Ruden soder til
• Træet er for fugtigt. Fyr kun med brænde, der er lagret min. 12 måneder under halvtag og
med max.20% fugtighed.
• Lågens pakning kan være utæt.
Røg ud i stuen, når lågen åbnes
• Spjældet i skorstenen kan være lukket. Åbn spjældet.
• Manglende træk i skorsten. Se afsnit om skorsten eller kontakt skorstensfejer.
• Renselem utæt eller faldet ud. Udskift eller montér renselem.
• Åbn aldrig lågen, så længe der er flammer i brændet.
Løbsk forbrænding
• Pakning i lågen utæt. Monter ny pakning.
• Hvis der er for kraftigt træk i skorstenen, kan det være nødvendigt at dreje brændeovnens
reguleringsknap mod minimum.
• Når brændeovnen ikke er i brug, lukkes alle spjæld.
Ved driftsforstyrrelser, som du ikke selv kan afhjælpe, bedes du henvende dig, hvor du har
købt brændeovnen.
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Svensk
Installationsanvisning		
Allmänt
Installationen av din braskamin från HWAM ska alltid uppfylla kraven i Boverkets byggregler
och lokala byggföreskrifter. Det är alltid en fördel att rådfråga sotaren innan du installerar
braskaminen. Kontakta en behörig installatör. Efter installationen ska skorstensfejarmästeren
godkänna installationen före eldning. Se HWAM-återförsäljare på www.hwam.com under
"kontakt", "find forhandler".
Installation av braskaminen ska utföras enligt denna bruksanvisning av en behörig montör.
Förpackningsmaterial från din HWAM-braskamin ska bortskaffas enligt de lokala reglerna
för avfallshantering.
Lokalkrav
Det ska alltid vara möjligt att leda in ren förbränningsluft i det rum som braskaminen ska
placeras i. Braskaminen förbruker ca. 12-16 m3 luft pr. time. Ett fönster som kan öppnas
eller en reglerbar luftningsventil anses vara tillräckligt, men du kan även ansluta ett HWAM
friskluftssystem till braskaminen. Luftventilen/luftrostret ska placeras så att den/det inte
kan blockeras.
Friskluftssystem (köps separat)
HWAM 3310 och HWAM 3320 kan anslutas till ett friskluftssystem. Om du ansluter friskluftssystemet till braskaminen har du följande möjligheter:
1) Braskaminen hänger på väggen: Friskluftssystemet ansluts nedtill på braskaminens baksida.
2) Braskaminen står på en sockel: Friskluftssystemet ansluts antingen nedtill på braskaminens
baksida eller på sockelns baksida.
Observera att hålet (D4) ska täckas över med tätningsskivan som medföljer i friskluftssystemets anslutningssats.
Bärande underlag
Innan braskaminen ställs på plats måste du försäkra dig om att underlaget kan bära braskaminens och skorstenens vikt. Skorstenens vikt räknas ut efter dimension och höjd.
Tekniska data
Model

Vikt

Höjd

Bredd

Djup

HWAM 3310 utan sockel

92 kg

74,1 cm

58,7 cm

43,9 cm

107 kg

98,0 cm

63,1 cm

44,2 cm

HWAM 3320 utan sockel

95 kg

74,2 cm

59,2 cm

45,9 cm

HWAM 3320 m/sokkel

110kg

98,2 cm

63,6 cm

45,9 cm

HWAM 3310 m/sokkel
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Provresultat vid
nominell provning
enligt EN 13240

HWAM 3310

HWAM 3320

Nominell värmeeffekt

5,0 kW

5,0 kW

Röktemperatur

264ºC

264ºC

Rökgasflöde

7,4 g/s

7,4 g/s

Verkningsgrad

80,8%

80,8%

Avstånd till brännbart material, ritning A
Du ska alltid placera din braskamin från HWAM på ett brandsäkert underlag.
OBS: HWAM 3310 och HWAM 3320 ska alltid monteras på vägg eller sockel.
Minsta avstånd:
1. Till murad vägg bakom
1. Till brännbar vägg bakom
2. Till murad vägg bredvid
2. Till brännbar vägg bredvid
3. Till murad vägg bredvid, hörnplacering
3. Till brännbar vägg bredvid, hörnplacering
4. Möbleringsavstånd framför

10 cm*
15 cm
10 cm
25 cm
10 cm
25 cm
80 cm

Braskaminen hänges minst 24   cm ovanför brännbar golv. Detta gäller även om der placeras
en golvplatta under braskaminen.
Observera att det inte är allt glas som är värmebeständigt. Därför måste en glasvägg i vissa
fall betraktas som brännbar vägg. Kontakta sotaren eller glastillverkaren för information
om avstånd till glas.
Var uppmärksam på eventuella regler för avstånd mellan vägg och rökrör.
*Avståndet till murad vägg är obligatoriskt för att det ska vara möjligt att underhålla automatiken.
HWAM 3310/3320 med väggbeslag kan monteras på murad vägg, men det innebär att braskaminen måste tas ned från väggen vid underhåll av automatiken. För brandmur av murverk
skall det vara luftat utrymme mellan brandvägg och brännbar byggnadsdel.
Krav på skorsten och rökrör
Skorstenen ska vara så pass hög att det uppstår tillräckligt drag och att röken inte stör.
Vanligtvis får man bra drag om skorstenen befinner sig 4 m ovanför kaminen och minst 80
cm ovanför taknocken. Om skorstenen placeras vid en av husets sidor bör skorstenens
topp alltid befinna sig högre upp än taknocken eller takets högsta punkt. Följ ev. nationella
och lokala föreskrifter för placering av skorstenar på hus med halmtak.
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Braskaminen behöver ett drag på minst 12 Pa.
Skorstenen måste ha en minsta öppning motsvarande Ø 150 mm.
Skorstensöppningen bör emellertid alltid minst motsvara braskaminens utloppsstos.
Skorstenen ska vara försedd med en lättåtkomlig renslucka.
Rökröret och skorstenen ska alltid vara avsedda för användning på braskaminer. Be din
HWAM-återförsäljare om närmare information.

Placering av lösa delar		
Innan braskaminen tas i bruk ska du försäkra dig om att alla lösa delar är på plats, ritning B.
1. Rökhyllan ska ligga på ryggplåten och de snedställda sidoplåtarna.
2. Baffelskivan ska vara fäst i krokar högst upp i braskaminen och luta bakåt. För att du ska
kunna komma åt baffelskivan måste du först ta av rökhyllan. Se under Underhåll.
3. Avtagbar ryggplåt som döljer automatiken. Ska alltid vara monterad.
4. Täckplåt över roster. Används om du vill ha extra lång brinntid.
Placering av braskamin på sockel, ritning D
Placera sockeln där braskaminen ska stå. Se till att den öppna sidan pekar framåt. Ställ braskaminen
på sockeln, så att de 2 tapparna (1) på sockelns översida går upp i de 2 hålen (2) på braskaminens undersida och så att gejden (3) går in i hålet (4) vid bakkanten på braskaminens undersida.
Kontrollera alltid noga att skorstenen är tät och att det inte förekommer falskt drag vid täckplåten
vid tillsluten rökutgång, renslucka och rörskarvar. Observera att böjda rökrör och horisontell
dragning av rökrör minskar skorstensdragets effekt.
Anslutning till skorsten, ritning C
HWAM 3310 och HWAM 3320 levereras med rökutgång upptill eller baktill efter önskemål.
Den kan monteras med en godkänd stålskorsten eller anslutas till en murad skorsten.
Ritning C visar lodrätt tvärsnitt i rökkanalen.
1. Stålskorsten.
2. Knärör. Passar invändigt i braskaminens rökrörsstos.
3. Vägg.
4. Murstos. Passar till knärör.
5. Väggrosett. Döljer reparation runt murstos.
6. Skarv. Tätas med tätningsband.
7. HWAM-kaminens rökkanaler.
8. Reglerspjäll i knärör.
9. Renslucka.
Skorstenen
Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget skapar
ett undertryck i braskaminen. Undertrycket avlägsnar röken från braskaminen, suger luft
genom spjället till den så kallade glasspolningen som håller glasrutan fri från sot och suger
in luft till förbränningen genom primär- och sekundärspjället.
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Skorstensdraget bildas av skillnaden mellan temperaturen inne i och utanför skorstenen. Ju
högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Därför är det
ytterst viktigt att skorstenen värms upp ordentligt innan du stänger spjällen och därmed
begränsar förbränningen i braskaminen (det tar längre tid för en murad skorsten att värmas
upp än för en stålskorsten). De dagar då det är dåligt drag i skorstenen på grund av väder
och vind är det mycket viktigt att värma upp skorstenen så snabbt som möjligt. Det gäller
att snabbt få fart på brasan. Spänta veden extra fint, använd ett extra tändblock etc. Om
du inte har använt braskaminen på länge är det viktigt att kontrollera att skorstensröret
inte har täppts till.
Det går att ansluta flera kaminer till samma skorsten, men kontrollera först vilka regler
som gäller.
En bra skorsten kan fungera dåligt om den används fel. Och en dålig skorsten kan fungera
bra om den används rätt.
Skorstenssotning
För att förebygga risken för skorstensbrand ska skorstenen sotas en gång om året. Rökröret
och rökkammaren ovanför baffelskivan av stål ska sotas samtidigt som skorstenen. Om det
inte går att sota skorstenen uppifrån på grund av dess höjd ska en renslucka monteras.
I händelse av brand ska du stänga samtliga spjäll och larma brandkåren. Innan du börjar
använda braskaminen igen ska skorstenen kontrolleras av en sotare.

Eldningsanvisningar – ved		
Första gången du eldar i braskaminen ska du elda försiktigt, så att alla material hinner anpassa
sig till värmen. Lacken som braskaminen är lackerad med härdar vid den första eldningen.
Därför ska du öppna luckan och asklådan mycket försiktigt eftersom det annars finns risk
för att packningarna fastnar i lacken. Lacken kan dessutom orsaka dålig lukt vid den första
eldningen. Se därför till att det är bra ventilation i rummet. Det är viktigt att vara uppmärksam
på att handsken som medföljer tillsammans med kaminen kan slita bort färgen när lacken inte
har härdats tillräckligt. Undvik att beröra själva dörren tills efter de 2-3 första eldningar.
Bra att veta om bränsle:
Tillåtna bränsletyper
Braskaminen är EN-godkendt för eldning med trä. Det rekommenderas att du använder torrt
klyvet trä med en fuktighet på max. 20%. Eldning med vått trä ger både sot, miljöpåverkan
och dålig bränsleekonomi.
Rekommenderade träsorter
Alla slags trä, T.ex. björk, bok, ek, alm, ask, barrträ och fruktträ, kan användas som bränsle i
din braskamin. Den stora skillnaden ligger inte i storleken utan i energivärdet, trädarternas
olika vikt per m3. Då bok väger mer per m3 trä än t.ex. gran så ska man elda med mer gran
för att få samma mängd värme som bok.
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Förbjudna bränsletyper
Det är förbjudet att elda med följande:
• Spånskivor
• Plast
• Gummi
• Flytande bränsletyper
• Skräp som mjölkkartonger
• Lackerat, målat eller impregnerat trä.
• Fossila bränslen
Orsaken att du inte får elda med ovananstående är att de vid förbränning utvecklar sundhets
och miljöskadliga ämnen. Ämnena kan även skada din braskamin och skorsten, i detta tillfälle
bortfaller garantin på produkterna.
Förvaring av trä
Fuktighetsgraden på max. 20% uppnås genom att förvara veden i minimum 1 år, helst 2 år,
utomhus under tak.Trä som förvaras inomhus har en tendens till att bli för torrt och brinner
därför för snabbt dock kan tändved med fördel förvaras inomhus ett par dagar innan användning.
Rekommenderade dimensioner
Vedens dimensioner är viktiga för en bra förbränning. Dimensionerna bör vare följande:
Bränsletyp

Längd i cm

Diameter i cm

Tändved (fint kluven)

25-33

2-5

Kluven ved

25-33

7-9

Användning av luckan
För att förhindra att luckans lyftmekanism dras snett måste du alltid hålla mitt på handtaget
när du öppnar och stänger den.
Obs! Släpp inte handtaget medan luckan öppnas eller stängs. Om luckan slår igen av sig själv
kan glaset skadas.
Reglering av braskamin, ritning E
Reglering av primärluft (kommer upp genom gallret i kaminen).Vrid reglerknappen (1) moturs
för minsta luftflöde och medurs för största luftflöde.
Tändning, ritning E
Vrid reglerknappen (1) medurs till max. (max. primärluft).
Lägg in späntved motsvarande 2–3 vedträn (ca 2 kg) i braskaminen. Lägg två tändblock mellan de översta lagren späntved. Tänd sedan på och låt elden sprida sig långsamt. I början av
eldningen kan det bildas kondens på glasets insida. Du kan åtgärda det genom att lyfta luckan
ungefär 5 cm och hålla kvar den i detta läge tills kondensen har försvunnit (efter ca 30 sek.).
När alla späntstickorna tagit fyr rejält ställer du reglerknappen (1) i mittläget.
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Om elden slocknar när du minskar primärluften vrider du tillbaks reglerknappen till max. läget
och låter den stå kvar tills elden tagit sig igen.Vrid tillbaks reglerknappen till mittläget.
Låt späntveden brinna ner helt tills det inte syns några lågor. Sedan kan du lägga på mer ved.
Viktigt! Du får inte öppna stosen till asksugaren under tändningsfasen och den ska alltid vara
stängd när braskaminen används. Annars förstörs den automatiska luftregleringen. Luckan
får bara öppnas under tändning, påfyllning av ved och rengöring.
Påfyllning av ved, ritning E
Du kan lägga på mer ved när det inte längre syns några gula lågor och det finns tillräckligt
med glöd. Glöden är tillräcklig när späntveden faller ned och glöden lyser vid rostret.
Lägg in 2-3 vedträn, upp till 1 kg per styck, i braskaminen. Du behöver inte ändra regleringen
av braskaminen mer för det sköter automatiken. Men du kan höja eller sänka temperaturen
med reglerknappen (1). Om du vrider den moturs mot min. minskar förbränningen och brinntiden förlängs. Om du vrider den medurs mot max. ökar förbränningen och brinntiden förkortas.
Vänta alltid med att lägga på mer ved tills glödbädden blivit lagom liten igen.
Under förbränningen blir braskaminen mycket varm på utsidan.Var därför alltid
försiktig i närheten av braskaminen.
Eldning med kol, briketter och energikoks
HWAM 3310 och HWAM 3320 är inte avsedda för eldning med kol och energikoks. Du
kan elda med träbriketter som du lägger på glöden från veden.Vrid reglerknappen till max.
och låt den stå kvar där tills träbriketterna glöder bra.
Observera att eldning med andra bränsletyper än ved kan leda till att rutan sotas igen.

Allmänt om eldning		
Snabb eller kraftig värme
Snabb eller kraftig värme får du om du eldar med många, men små vedträn.
Maximal eldning
Max. tillåten eldning
Ved: 2,5 kg
Briketter: 2,0 kg
Normalt påfyllningsintervall vid nominell effekt
Ved: 65 min
Briketter: 65 min
Om du överskrider dessa värden täcks braskaminen inte längre av fabriksgarantin eftersom
den kan förstöras av för hög värme. Kaminen är godkänd för intermitterande förbränning
(periodvis användning).
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Lång brinntid
Lång brinntid får du om du eldar med få (minst två), men mycket stora vedträn och samtidigt
minskar primärluften med reglerknappen. Du får den långsammaste förbränningen genom att
vrida reglerknappen motsols till läget min.Vid denna inställning är primärluften helt avstängd,
vilket innebär att det måste tillföras förbränningsluft manuellt efter att brasan tänts. Det
gör du genom att vrida reglerknappen till max. och efter ca 5 minuter sakta vrida den mot
min. igen medan du håller ett öga på brasan så att den inte slocknar. Det kan vara svårt att
hålla rutan ren vid långsam förbränning.
Den medföljande täckplåten medverkar också till att brinntiden förlängs, ritning C1. Det rekommenderas att täckplattan alltid används. Placera täckplåten (1) ovanför rostret.Täckplåten befinner
sig ca 8 mm ovanför rostret, så att primärluften fördelas jämnt på brännkammarens botten.
För dålig eldning
Om de eldfasta materialen i brännkammaren är ”svarta” efter en eldning smutsar braskaminen
ned och automatiken fungerar inte optimalt. Därför måste du öppna för primärluften med
reglerknappen. Det kan dessutom vara nödvändigt att elda med en större mängd ved.
Bränsletyper
Vi rekommenderar kluven björk- eller bokved som har förvarats minst ett år utomhus under
tak.Ved som förvaras inomhus brukar bli för torr och brinner för snabbt.
Träbriketter avger mycket värme.Vissa typer utvidgas kraftig med en okontrollerad förbränning till följd.
Sådan uppnår du den bästa förbränningen
• Använd rent och torrt trä.
Vått trä medför en dålig förbränning med mycket rök och sot. Dessutom så används
värmen till att torka, veden istället för att värma upp ditt hus.
• Elda lite och ofta.
Du uppnår den bästa förbränningen genom att elda ofta och lite per gång. Om du lägger
in för mycket ved på en gång, går det för lång tid innan temperaturen blir så hög att du
uppnår en bra förbränning.
• Se till att elden får rätt mängd luft.
Du ska även se till att det är tillräckligt med luft – speciellt i starten – så temperaturen i
braskaminen stiger snabbt upp till en hög temperatur. Så alla de gaser och partiklar som
friges under avbränningen av trät också förbränns. Annars sätter de sig som sot i skorstenen (med risk för skorstensbrand) eller kommer oförbrända ut i ditt bostadsområde. Fel
mängd luft medför dålig förbrännig och dårlig verkningsgrad.
• Försök inte få brasan att brinna hela natten
Du bör inte lägga på mer ved och minska lufttillförseln på kvällen i ett försök att ha glöd
kvar på morgonen. Om du gör det bildas det stora mängder farlig rök och skorstenen
utsätts för onödigt mycket sot, vilket i sin tur ökar risken för skorstensbrand.
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HWAM 3310 och HWAM 3320 är endast EN 13240 godkända för eldning med
ved. Det är förbjudet att elda med spånskivor, lackerat, målat eller impregnerat
trä, plast och gummi.

Underhåll		
Underhåll av braskaminen bör endast ske när den är kall. Det dagliga underhållet inskränker
sig till ett minimum.
Tömning av asklåda, ritning E
HWAM 3310 och HWAM 3320 är försedda med en stos för utsugning av aska från asklådan.
Ta av täckplåten (om sådan används) över rostret. Öppna askluckan nedtill på braskaminen.Vrid
hjulet (2) under braskaminen ett varv i pilens riktning. Askan i brännkammaren skakas ned i
asklådan och sopas samtidigt mot stosen (kan upprepas om lådan är mycket full).Ta av huven
på stosen (3), sätt slangen till askhinken på stosen och starta motorn/dammsugaren.
OBS! Askan ska vara alldeles kall innan du tömmer ut den från braskaminen! Observera att
det kan vara glöd i askan i upp till ett dygn efter att brasan i kaminen har slocknat!
Rengöring
Det är lättast att dammsuga braskaminen utvändigt med ett litet munstycke med mjuka
borst. Du kan också torka av braskaminen med en torr, mjuk trasa eller en mjuk sopborste.
Men kom ihåg att braskaminen alltid ska vara kall. Använd inte vatten, sprit eller någon form
av rengöringsmedel eftersom det skadar lacken.
Utför noggrant underhåll en gång om året. All aska och allt sot ska rensas ur brännkammaren.
Servicekontroll
Minst vartannat år bör braskaminen genomgå en noggrann förebyggande servicekontroll.
Servicekontrollen inkluderar bland annat:
• noggrann rengöring av braskaminen
• kontroll av lucklyft och ev. smörjning med kopparfett
• kontroll av fjäder till automatik och ev. byte
• kontroll av fjäder till kedjan – kontrollera att kedjorna är lika spända på båda sidorna och
att luckan sluter tätt hela vägen
• kontroll av värmeisolerande material och ev. byte
• kontroll av botten/roster
• Kontroll av packningar. Packningarna ska vara hela och mjuka. Om så inte är fallet ska
packningarna bytas.
Servicekontrollen ska alltid utföras av en auktoriserad montör.
Använd endast original reservdelar.
Rengöring
Före sopning ska du vrida reglerknappen till min. för att förhindra att det tränger in sot
och aska i automatiken.
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Ritning B:
Ta ut baffelskivan (1). Skjut skivan framåt, lyft den uppåt och lite åt sidan.Tippa den ena sidan
nedåt för att få loss skivan och lyfta den ut ur brännkammaren. Ta ut järnbaffelskivan (2).
Räta ut transportsäkringen (5). Lyft av skivan från krokarna (6) och ta ut den.
Isolering
Brännkammarens effektiva, men porösa isolering kan skadas och bli sliten med tiden. Om
ryggplåten spricker kan det leda till att sekundärluften fördelas fel i brännkammaren och därför
bör den bytas ut. Braskaminens effektivitet påverkas inte av att sidoplåtarna spricker.
Sidoplåtar och rökhylla bör bytas ut när mer än hälften av den ursprungliga tjockleken har
slitits ned.
HWAM automaticTM (Ritning G)
Bakplattan tas bort. Kontrollera avkännararmens utgångspunkt när kaminen är kall. Utgångspunkten när kaminen är kall är ca 10° över vågrät position.Den skall gå lätt och fjädrande
när man knuffar till den oavsett om kaminen är kall eller varm. Om temperaturen stiger
eller sjunker får den inte flytta sig ryckvis. Spjällplattorna skall vara torra och rena och glida
obehindrat över varandra. Reglagestängerna och skjutspjällen skall eventuellt smörjas med
WD40 (aldrig olja).
Lucka/glas
Kontrollera att luftspringorna i luckans ram är fria från aska och sotpartiklar.
Om glasluckan är sotig är den lätt att rengöra med en bit fuktat hushållspapper som doppats
i aska.Torka av rutan med vertikala rörelser (uppåt och nedåt).Torka av med en bit torrt och
rent hushållspapper. Kontrollera regelbundet att packningarna i luckan är hela och mjuka.
Om de inte är det bör de bytas ut. Använd endast originalpackningar.
En gång om året ska du kontrollera att glaset inte har förflyttat sig i sidled. Från fabriken är
glaset spänt fast i luckan så hårt som möjligt, dock utan att glaset spricker vid temperaturskillnaderna. Glaset kan skjutas tillbaka till mitten av kaminen, genom att du försiktigt tar lös
de två klips som håller glaset i luckan och därefter skjuter glaset på sin plats med handen.
Lucklyft, ritning F
Lucklyftens mekanism består av kedjor som är placerade på vardera sidan av braskaminen
och en fjäder som sitter under braskaminen. Om luckan går trögt kan du smörja kedjehjulens bussningar (1) och luckans gångjärn (2) med kopparfett (vi rekommenderar att det ska
tåla 1.100 ºC). Det bör du göra en gång om året. Om luckan går för trögt kan du lossna
lucklyftens fjäder en aning. Om luckan kan öppnas onormalt lätt, kan det bero av att fjädern
inte är tillräckligt spänd.
Gör så här för att släppa eller spänna fjädern:
Ta av den lösa sidoplåten på braskaminens vänstra sida (sett framifrån) genom att lyfta
uppåt och utåt. Se till att luckan till brännkammaren (3) är stängd. Sätt spännverktyget (4)
som medföljt braskaminen på kugghjulet (5). Om fjädern ska spännas så att luckan stängs
långsammare (eller ska kunna stå öppen av sig själv) ska du vrida kugghjulet (5) en aning
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medurs. Det gör du genom att vrida spännverktyget (4) moturs. Om fjädern ska släppas så
att luckan stängs snabbare (eller inte ska kunna stå öppen av sig själv) ska du lyfta spärren
(6) och vrida kugghjulet (5) en aning moturs. Det gör du genom att vrida spännverktyget
(4) medurs. OBS! Medan spärren lyfts upp måste du hålla spännverktygets (4) handtag i ett
mycket hårt grepp eftersom belastningen blir stor när spärren lyfts.
Kontrollera efter varje justering att luckstängningen fungerar på önskat sätt. Om den inte
gör det upprepar du arbetsmomentet. Om du har släppt fjädern rekommenderar vi att du
vid första kontrollen efter justeringen håller i handtaget för att förhindra att glaset skadas
om nu fjädern blivit för slak och luckan stängs för snabbt.
OBS! Du bör alltid få dessa delar justerade, smorda och reparerade av en fackman.
Ytan
Det är i regel inte nödvändigt att efterbehandla ytan. Eventuella lackskador kan du reparera
med Senothermspray.
Garanti
Vid bristfälligt underhåll upphör garantin att gälla!

Driftstörningar
Rutan sotar igen
• Veden är för fuktig. Elda endast med ved som har lagrats minst ett år under halvtak och
max. har en fuktighet på 20%.
• Luckans packning håller inte tätt.
Rök ut i rummet när luckan öppnas
• Spjället i skorstenen kan vara stängt. Öppna spjället.
• För dåligt drag i skorstenen. Se avsnittet om skorstenen eller kontakta sotaren.
• Rensluckan är otät eller har fallit av. Byt ut eller sätt tillbaks rensluckan.
• Öppna aldrig luckan så länge som veden brinner med lågor.
Skenande förbränning
• Packningen i luckan håller inte tätt. Sätt i ny packning.
• Om det är för kraftigt drag i skorstenen kan du vara tvungen att vrida braskaminens
reglerknapp till min.
• När braskaminen inte används ska alla spjäll vara stängda.
Vid driftstörningar som du inte kan åtgärda själv ska du kontakta din återförsäljare.
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Torsten Hvam Sølund
Fabriks- och kvalitetschef
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Viktig å vite

English
N
orsk

Søknad om installasjon av ildsteder i nybygg og med tilkobling til skorsteiner som ikke tidligere har
vært registrert hos feiervesenet skal sendes det stedlige Bygningsrådet (jfr. Plan- og Bygningslovens
paragraf 87D og 93). Montering kan da først finne sted, når bygningsrådet har gitt sin tillatelse.
Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig
måte og er for-pliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert
kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres om vesentlige endringer i feiebehov.
For å fordele varmen i så stor del av huset som mulig, er det viktig at ovnen plasseres så
åpent og sentralt som mulig. I et hus med flere etasjer er det feil å ha ovnen i øverste etasje da varmen stiger oppover. Best er det å ha ovnen så lavt som mulig, men av praktiske
årsaker kan det være ulogisk å plassere den i kjelleren, hvis man oppholder seg mest i 1. etg.
En peisovn forbruker en del ved i løpet av en vinter, og det er derfor verdt å tenke på tilgang
på ved, når man bestemmer hvor ovnen skal stå.

Installasjonsveiledning
Generelt
Installasjonen av HWAM-peisovnen må alltid overholde bygningsforskriftene samt de lokale
byggebestemmelsene. Installasjon av nye ildsteder skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Huseier står selv ansvarlig for at alle krav til sikkerhet er ivaretatt på en forskriftsmessig
måte og er forpliktet til å få installasjonen inspisert og sikkerheten bekreftet av en kvalifisert
kontrollør. Lokalt feiervesen må informeres dersom installasjonen medfører endret feiebehov.
Det er alltid lurt å be feiermesteren om råd før du monterer peisovnen. Kontakt din lokale
HWAM-forhandler for videre råd og veiledning i forbindelse med montering. Se HWAMforhandleroversikt på www.hwam.com under ’Kontakt’, ’Finn forhandler’.
Ovnen skal installeres av en kvalifisert montør i henhold til anvisningene i denne brukerveiledningen.Emballasjen fra HWAM-ovnen skal håndteres i henhold til lokale avfallsforskrifter.
Krav til rommet
Det må alltid kunne tilføres frisk forbrenningsluft til rommet der peisovnen skal settes opp.
Peisovnen krever tilførsel av ca. 12-16 m3 luft pr. time. Et vindu som kan åpnes, eller en
regulerbar lufteventil anses som tilstrekkelig, men det er også mulig å koble peisovnen til et
HWAM friskluftsystem. Lufteventil/luftrist må plasseres slik at den ikke kan blokkeres.
Friskluftsystem (kjøpes separat)
HWAM 3310 og HWAM 3320 kan kobles til et friskluftsystem.Ved tilkobling av friskluftsystem på peisovnen har du følgende muligheter:
1) Peisovnen henger på veggen: Friskluftsystemet kobles til nederst på baksiden av peisovnen.
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2) Peisovnen står på en sokkel: Friskluftsystemet kobles til nederst på baksiden av peisovnen
eller på baksiden av sokkelen.
Vær vennligst oppmerksom på at hullet (D4) dekkes av medfølgende tetningsplate i tilslutningskittet til friskluftsystemet.
Bærende underlag
Før peisovnen settes opp, må du forsikre deg om at underlaget kan bære vekten av peisovnen
og skorsteinen.Vekten på skorsteinen skal beregnes ut fra dimensjon og høyde.
Tekniske data
Model

Vekt

Høyde

Bredde

Dybde

HWAM 3310 u/sokkel

92 kg

74,1 cm

58,7 cm

43,9 cm

HWAM 3310 m/sokkel

107 kg

98,0 cm

63,1 cm

44,2 cm

HWAM 3320 u/sokkel

95 kg

74,2 cm

59,2 cm

45,9 cm

HWAM 3320 m/sokkel

110kg

98,2 cm

63,6 cm

45,9 cm

Ovnen er hovedsakelig produsert av platejern.
Prøvingsresultat ved
nominell prøving etter
EN 13240

Nominell varmeeffekt

HWAM 3310

HWAM 3320

5,0 kW

5,0 kW

Røyktemperatur

264ºC

264ºC

Røykgassmasseflow

7,4 g/s

7,4 g/s

Virkningsgrad

80,8%

80,8%

Avstand til brennbart materiale, tegning A
HWAM-peisovnen skal alltid settes opp på et ikke-brennbart underlag. Hvis den settes opp
på et tregulv eller lignende, må gulvet dekkes med et ikke-brennbart materiale som strekker
seg 30 cm foran peisovnen.
NB! HWAM 3310 og HWAM 3320 skal alltid monteres på vegg eller sokkel.
Minimumsavstander:
1. Til brannmur bak
1. Til brennbar vegg bak
2. Til brannmur på siden
2. Til brennbar vegg på siden
3. Til brannmur på siden, plassering i hjørne
3. Til brennbar vegg på siden, plassering i hjørne
4. Avstand til møbler foran
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5 cm
15 cm
10 cm
25 cm
5 cm
15 cm
80 cm

Ved montering på vegg skal ovnen henge minst 24 cm over brennbart gulv. Dette gjelder
selv om det er plassert en gulvplate på gulvet.
Vær oppmerksom på at ikke alt glasset er varmebestandig. Derfor må en glassvegg i noen
tilfeller betraktes som en brennbar vegg. Kontakt derfor din lokale skorsteinsfeier eller
glassprodusenten vedr. avstand til glass.
Vær oppmerksom på ev. regler for avstander mellom vegg og røykrør.
HWAM 3310/3320 med veggbeslag kan monteres på murt vegg, men det betyr at ovnen skal
tas ned for at automatikken kan serviseres. HWAM 3310 / HWAM 3320 med veggbeslag må
ikke monteres på en muret vegg med brennbart materiale mot baksiden av denne murte
veggen (brannmur).
Krav til skorstein og røykrør
Skorsteinen må være så høy at trekkforholdenen er gode og røyken ikke sjenerer. Som
hovedregel oppnås tilfredsstillende trekkforhold såfremt skorsteinen er 4 m over ovnen
og samtidig er ført minst 80 cm over takryggen. Plasseres skorsteinen ved husets sider, så
bør toppen av skorsteinen alltid være høyere enn husets takrygg eller takets høyeste punkt.
Vær oppmerksom på ev. nasjonale og lokale bestemmelser med hensyn til plassering av
skorstein på stråtak.
Ovnen krever trekk på minst 12 Pa
Skorsteinsåpningen må være minst 150 mm i diameter.
Skorsteinsåpningen bør likevel alltid være minst like stor som peisovnens utgangsstuss.
Skorsteinen skal være utstyrt med en lett tilgjengelig feieluke.
Røykrør og skorstein må være egnet til bruk av ovn. Kontakt din HWAM-forhandler for
mer informasjon.
Reguleringsspjeld
Det anbefales å utstyre røykrøret med et reguleringsspjeld, slik at skorsteinstrekken kan
reguleres på dager med kraftig vind. Reguleringsspjeldet må ikke kunne lukke røykrøret helt.
Det skal alltid være et friareal på min. 20 % av skorsteinens eller røykrørets totale åpning.

Plassering av løse deler
Før peisovnen tas i bruk, skal du kontrollere at alle løse deler er på plass, se tegning B.
1. Røykhyllen skal ligge på bakplaten og på de skrå sideplatene.
2. Røykledeplaten skal være sikret med kroker på toppen av peisovnen og helle skrått bakover.
For å få tilgang til røykledeplaten må du ta av røykhyllen. Se avsnittet om vedlikehold.
3. Den avtakbare bakplaten som skjuler automatikken, skal alltid være montert.
4. Dekkplate over skakerist. Brukes ved ønske om ekstra lang brenntid.

33

Plassere peisovnen på sokkel, tegning D
Plasser sokkelen med den åpne siden frem der hvor peisovnen skal stå. Plasser peisovnen på
sokkelen slik at de 2 tappene (1) på toppen av sokkelen passer i de 2 hullene (2) i bunnen
av peisovnen, og styreklossen (3) passer i hullet (4) ved bakkanten nederst på peisovnen.
Tilslutning til skorstein, tegning C
HWAM 3310 og HWAM 3320 leveres med topputtak eller bakuttak etter eget ønske. Den
kan monteres med en godkjent stålskorstein eller tilsluttes en skorstein i mur.
Vær påpasselig med å kontrollere at skorsteinen er tett og at det ikke forekommer falsk
trekk ved avdekningsplate ved stengt røykavgang, feieluke og rørsamlinger. Legg merke til at
knekk på røykrør samt vannrett føring av røykrør reduserer effekten på skorsteinstrekken.
Tegning C viser et loddrett snitt i røykkanalen.
1. Stålskorstein
2. Fullformrør, passer innvendig i peisovnens røykrørstuss
3. Mur
4. Innmurt bøssing, passer til fullformrør
5. Veggrosett, skjuler åpningen ved murbøssingen
6. Fuge, tettes med pakningssnor
7. HWAM-peisovnens røykkanaler
8. Reguleringsspjeld i fullformrør
9. Feieluke
Skorsteinen
Skorsteinen er fyringspeisovnens motor og helt avgjørende for peisovnens funksjon. Skorsteinstrekken gir et undertrykk i fyringsovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra peisovnen,
suger luft gjennom spjeldet til ruteskyllingen, som holder glasset fritt for sot, og suger luft
inn gjennom det primære og sekundære spjeldet til forbrenningen.
Skorsteinstrekken dannes på grunn av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen.
Jo høyere temperatur det er i skorsteinen, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor avgjørende at skorsteinen blir varmet godt opp før du lukker spjeldene og begrenser
forbrenningen i peisovnen (en murskorstein bruker lengre tid på å bli gjennomvarm enn en
stålskorstein). På dager der det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen,
er det ekstra viktig å få varmet opp skorsteinen så raskt som mulig. Det gjelder å få flammer
så raskt som mulig. Del veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsbrikett osv.
Når peisovnen ikke har vært i bruk på lang tid, er det viktig å kontrollere skorsteinsrøret
for blokkeringer.
Det er mulig å koble flere enheter til samme skorstein. Undersøk gjeldende forskrifter på
forhånd.
Selv en skorstein med godt trekk kan fungere dårlig hvis den brukes feil.Tilsvarende kan en
skorstein med dårlig trekk fungere bra hvis den brukes riktig.
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Feiing av skorsteinen
For å forebygge risikoen for pipebrann må skorsteinen rengjøres årlig. Ved rengjøring av
skorsteinen skal også røykrør og røykkammer over røykledeplaten av stål rengjøres. Hvis
skorsteinens høyde gjør rengjøring ovenfra umulig, må det monteres feieluke.
Hvis det oppstår pipebrann, skal du stenge samtlige spjeld og kontakte brannvesenet. Før
systemet tas i bruk igjen, skal skorsteinen kontrolleres av feieren.

Fyringsveiledning – ved
Første gang det fyres i peisovnen, skal det fyres forsiktig, da alle materialer må vennes til
varmen. Lakken på peisovnen herder ved første fyring. Døren må derfor åpnes svært forsiktig,
ellers er det fare for at pakningene henger fast i lakken. Lakken vil også avgi noe lukt første
gang det fyres. Sørg derfor for god utlufting i rommet. Det er viktig å være oppmerksom
på at hansken som følger med ovnen, kan slite av malingen hvis lakken ikke er tilstrekkelig
herdet. Pass derfor på å ikke røre selve døren før etter de første 2 - 3 oppfyringer.
Verd å vite om brensel:
Tillatte brenselstyper
Peisovnen er kun EN-godkjent for fyring med ved. Det anbefales å bruke tørr, kløyvd ved
med et vanninnhold på maks. 20%. Fyring med våt ved gir både sot, dårlig brenseløkonomi
og er til sjenanse for miljøet.
Anbefalte vedtyper
All slags ved, f.eks. bjerk, bøk, eik, alm, ask, nåletrær og frukttrær – kan brukes som brensel.
Den store forskjellen ligger ikke i brennverdien, men i tresortens forskjellige vekt pr. m3. Da
bøk veier mer pr. m3 enn f.eks. rødgran, så skal det mer rødgran til før man får den samme
mengden varme som bøken gir.
Forbudte brenselstyper
Det er forbudt å fyre med følgende:
• Trykksaker
• Sponplater
• Plast
• Gummi
• Flytende brensel
• Avfall som for eksempel melkekartonger
• Lakkert, malt eller impregnert tre.
• Fossilt brensel
Årsaken til at det ikke er tillatt å fyre med ovenstående er at de ved forbrenning utvikler
helse- og miljøskadelige stoffer. Stoffene kan også skade ovnen og skorsteinen, og garantien
på produktene faller bort.
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Oppbevaring av ved
Vanninnholdet på maks. 20% oppnås ved å oppbevare veden i minst 1 år, helst 2 år, utendørs
og under halvtak.Ved som oppbevares innendørs har tendens til å bli for tørt og brenne for
hurtig, men opptenningsved kan med fordel oppbevares innendørs et par dager før bruk.
Anbefalte dimensjoner
Dimensjonene på veden er viktige for en god forbrenning. Dimensjonene bør være som
følger:
Vedtype

Lengde i cm

Diameter i cm

Opptenningsved (fint kløyvd)

25-33

2-5

Kløyvd ved

25-33

7-9

Betjening av døren
For å motvirke et skjevt trekk på dørens løftemekanisme skal døren alltid åpnes og lukkes
ved å holde midt på håndtaket.
Merk at det er viktig at håndtaket ikke slippes mens døren åpnes eller lukkes. Hvis døren
lukkes av seg selv kan det komme skader på glasset.
Regulering av peisovn, tegning E
Regulering av primærluft (kommer opp gjennom risten i peisovnen). Drei reguleringsknappen
(1) mot urviseren for minimum lufttilførsel og med urviseren for maksimal lufttilførsel.
Opptenning, tegning E
Drei reguleringsknappen (1) til maks. med urviseren (maks. primærluft).
Legg kløyvd opptenningsved tilsvarende ca. 2–3 vedkubber (omlag 2 kg) inn i peisovnen.
Legg 2 stk. opptenningsbriketter ned mellom de øverste lagene med opptenningsved. Tenn
på og la ilden bre seg rolig.
Under opptenning kan det dannes kondens på innsiden av glasset. For å unngå dette kan du
løfte døren ca. 5 cm og holde den i denne stillingen til glasset er klart (ca. 30 sekunder).Når
det er god fyr i all opptenningsveden, stiller du reguleringsknappen (1) i midtstilling.
Hvis ilden kveles når du regulerer, setter du reguleringsknappen i maks.-stillingen igjen til
ilden har fått bedre tak. Deretter dreier du på ny reguleringsknappen til midtstilling.
La opptenningsveden brenne helt ut til det ikke finnes synlige flammer lenger. Deretter kan
du legge på mer ved.
Viktig! Stussen til askesuget må ikke åpnes i opptenningsfasen. Den skal dessuten alltid
være lukket når peisovnen er i bruk, ellers vil den automatiske luftreguleringen bli ødelagt.
Døren må kun åpnes ved opptenning, påfylling av ved og rengjøring.
Legge inn mer ved, tegning E
Når det ikke er flere synlige gule flammer og det har dannet seg et tilstrekkelig lag glør, kan
du fortsette fyringen. Glolaget er tilstrekkelig når vedskivene faller fra hverandre og glørne
lyser ved skakeristen.
36

Legg 2–3 nye vedskiver, hver på opptil 1 kg, inn i peisovnen. Du trenger ikke regulere
peisovnen ytterligere, det tar automatikken seg av. Temperaturen kan reguleres opp eller
ned med reguleringsknappen (1). Dreies knappen mot minimum (mot urviseren), reduseres
forbrenningen, og brenntiden forlenges. Dreies knappen mot maksimum (med urviseren),
økes forbrenningen, og brenntiden reduseres. Vent med legge inn ny ved til glolaget igjen
er blitt tilstrekkelig lavt.
Under forbrenningen vil peisovnens utvendige flater bli varme, og det må derfor
utvises nødvendig forsiktighet.
Fyring med kull, briketter og energikoks
HWAM 3310 og HWAM 3320 er ikke konstruert for fyring med kull og energikoks. Det kan
imidlertid fyres med trebriketter som plasseres på glørne fra veden. Drei reguleringsknappen
mot maksimum til trebrikettene gløder godt.
Vær oppmerksom på at fyring med andre brenselstyper enn ved kan medføre
større risiko for tilsoting av glasset.

Generelt om fyring
Hurtig eller kraftig varme
Hurtig eller kraftig varme oppnås ved å brenne mange, men små vedskiver.
Maksimal forbrenning
Pr. time må det maks. fyres med:
Tre: 2,5 kg
Briketter: 2,0 kg
Typisk fyringsintervall ved nominell ytelse
Tre: 65 min
Briketter: 65 min
Dersom denne grensen overstiges, opphører peisovnens fabrikkgaranti, ettersom for høy
varme kan ødelegge peisovnen. Peisovnen er godkjent for intermitterende forbrenning
(periodevis bruk).
Lang brenntid
Lang brenntid oppnås ved å brenne få (minst 2), men svært store vedskiver samtidig som
reguleringsknappen reguleres ned. Langsomst mulig forbrenning oppnår du ved å vri reguleringsknappen mot urviseren til minimum.Ved denne innstillingen er primærlufttilførselen
fullstendig stengt, noe som betyr at det må tilføres forbrenningsluft manuelt etter opptenning.
Dette gjør du ved å vri reguleringsknappen til maksimum og deretter vri den langsomt tilbake
mot minimum igjen mens du passer på at flammene ikke slukner. Ved langsom forbrenning
kan det være vanskelig å holde døren ren.
Dekkplaten som følger med, bidrar til å øke brenntiden, se tegning C1. Det anbefales at
dekkplaten alltid brukes. Dekkplaten (1) plasseres over skakeristen. Dekkplaten er løftet
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ca. 8 mm over risten, slik at den primære forbrenningsluften fordeles jevnt i bunnen av
brennkammeret.
For svak fyring
Hvis de ildfaste materialene i brennkammeret er “svarte” etter første fyring, forurenser
peisovnen, og automatikken fungerer ikke optimalt. Du skal derfor åpne med reguleringsknappen. Det kan dessuten være nødvendig å brenne mer ved på en gang.
Brenseltyper
Vi anbefaler at det brukes kløyvd bjørke- eller bøkeved som har stått utendørs under tak i minst
ett år.Ved som oppbevares innendørs, har en tendens til å bli for tørr og brenne for raskt.
Briketter avgir mye varme. Visse typer utvider seg kraftig, noe som fører til en ukontrollerbar forbrenning.
Slik oppnår du den beste forbrenningen
• Bruk ren og tørr ved
Våt ved gir dårlig forbrenning, mye røyk og sot. I tillegg vil varmen gå til tørking av veden
i stedet for til oppvarming av rommet.
• Fyr litt av gangen
Du oppnår den beste forbrenningen ved å fyre titt og med litt ved av gangen. Hvis du legger
i for mye ved på én gang, går det for lang tid før temperaturen blir så høy at du oppnår
en god forbrenning.
• Sørg for riktig mengde luft
Du må også sørge for at det er nok luft – spesielt i begynnelsen– slik at temperaturen i ovnen
fort kommer høyt opp. Da antennes nemlig de gassene og partiklene som frigis under brenningen.
Ellers setter det seg som sot i skorsteinen (med risiko for brann) eller slipper ut i miljøet uten
å være antent. Feil mengde lufttilførsel medfører dårlig forbrenning og dårlig virkningsgrad.
• Ikke fyr natten over
Du bør ikke legge ved i peisovnen og redusere lufttilførselen på kvelden i forsøk på å ha
glør om morgenen. Hvis du gjør det, sender peisovnen ut store mengder helseskadelig
røyk og skorsteinen utsettes for unødig mye sot, med risiko for skorsteinsbrann.
HWAM 3310 og HWAM 3320 er NS godkjent for fyring med ved. Det er forbudt
å fyre med sponplater, lakkert, malt eller impregnert tre, plast og gummi.

Vedlikehold
Vedlikehold av peisovnen bør kun foretas når peisovnen er kald. Det daglige vedlikeholdet
er begrenset til et minimum.
Tømning av askeskuff, tegning E
HWAM 3310 og HWAM 3320 er utstyrt med en stuss til utsuging av aske fra askeskuffen.
Fjern dekkplaten (hvis den er i bruk) over skakeristen. Åpne askedøren nede på peisovnen.
38

Drei hjulet (2) under peisovnen én omdreining i pilens retning, slik at asken fra brennkammeret ristes ned i askeskuffen og samtidig feies mot åpningen på stussen (gjenta prosedyren
hvis skuffen er svært full). Fjern hetten fra stussen (3), sett slangen til askebøtten på stussen
og slå på motoren/støvsugeren.
NB. Asken må være helt kald før den fjernes fra peisovnen! Vær oppmerksom på at det kan
være glør i asken i opptil flere dager etter at ilden i peisovnen har sluknet!
Rengjøring
Det er lettest å støvsuge peisovnen utvendig med et lite munnstykke med myke børster. Du
kan også tørke støv av peisovnen med en tørr, myk klut eller en myk støvkost. Men husk
at peisovnen må være kald. Bruk ikke vann, sprit eller noen form for rengjøringsmiddel da
dette skader lakken.
Én gang i året bør peisovnen gjennomgå grundig vedlikehold. Brennkammeret må rengjøres
for aske og sot.
Servicekontroll
Peisovnen bør kontrolleres grundig med tanke på forebygging minst annethvert år. Servicekontrollen omfatter bl.a.:
• Grundig rengjøring av peisovnen.
• Kontroll av dørheis og ev. smøring med kobberfett.
• Kontroll av fjær til automatikken og ev. utskiftning.
• Kontroll av pakninger. Pakninger skiftes ut hvis de ikke er hele og myke.
• Kontroll av fjær til kjedetrekk. Kontroller at trekket i kjedene er like i begge sider og at
døren er tett hele veien rundt.
• Kontroll av varmeisolerende materiale samt. ev utskifting
• Kontroll av bunn/skakerist.
Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør. Bruk kun originale reservedeler.
Rengjøring
Før feiing skal reguleringsknappen dreies til minimum for å unngå at det kommer sot og
aske ut i automatikken.
Tegning B:
Ta ut røykledeplaten (1). Skyv platen frem og løft den opp og litt til siden.Vipp den ene siden
ned. Platen er nå løs og kan tas ut av brennkammeret.Ta ut jernrøyklederplaten (2). Rett ut
transportsikringen (5). Løft platen slik at den løsner fra krokene (6) og ta den ut.
Isolering
Brennkammerets effektive, men porøse isolering kan med tiden bli slitt og skadet. Hvis
bakplaten revner, kan det medføre at sekundærluften fordeles feil i brennkammeret. Platen
bør derfor skiftes. Sideplatene og røykhyllen bør likevel skiftes når slitasjen overstiger
halvparten av den opprinnelige tykkelsen. Isolering med flere revner og hvor biter er løsnet
eller falt ut bør skiftes.
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Dør/glass
Kontroller at luftspaltene i dørrammen er fri for aske og sotpartikler.
Hvis glassdøren er tilsotet, kan den enkelt rengjøres med litt fuktig tørkepapir dynket i
aske. Glasset bør rengjøres med vertikale bevegelser (opp og ned). Puss til slutt over med
et stykke tørt tørkepapir. Kontroller regelmessig at pakningene i døren er hele og myke. Er
de ikke det, bør de skiftes ut. Bruk kun originale pakninger.
Dørheis, tegning F
Mekanismen til dørheisen består av et kjedetrekk som er plassert på hver side av peisovnen,
og en fjær som sitter under peisovnen. Hvis døren er treg, kan dette utbedres ved å smøre
bøssingene (1) på kjedehjulet og dørhengslene (2) med kobberfett (vi anbefaler at denne
skal kunne tåle 1100º C). Dette bør gjøres én gang i året. Hvis døren fortsatt er for treg,
kan fjæren til dørheisen løsnes litt. Dersom døren glir for lett, er fjærene blitt for løse.
Fjæren kan løsnes eller spennes på følgende måte:
Ta av den løse sideplaten på venstre side av peisovnen (sett forfra) ved å løfte opp og ut
i sideplaten. Sørg for at døren til brennkammeret (3) er lukket. Spenneverktøyet (4) som
fulgte med peisovnen settes på tannhjulet (5). Hvis fjøren skal spennes slik at døren lukker
langsommere (eller blir i stand til å holde seg selv oppe i helt åpen tilstand), dreies tannhjulet
(5) litt i urets retning. Det gjøres ved å dreie spenneverktøyet (4) mot uret. Hvis fjæren skal
løsnes slik at døren lukker fortere (eller ikke lenger må kunne holde seg selv åpen i helt
åpen tilstand), løftes låsespaken (6) og tannhjulet (5) dreies litt mot uret. Det gjøres ved å
dreie spenneverktøyet (4) med uret.VIKTIG! Mens låsepalen løftes, må du holde godt fast i
spenneverktøyets (4) håndtak da det overføres en stor vekt og kraft når låsepalen løftes.
Etter hver justering kontrolleres om den ønskede effekten på dørlukkingen er oppnådd. Er
dette ikke tilfelle, så gjentas handlingen. Hvis fjæren er blitt løsnet, anbefales det at man ved
første test av virkningen holder fast i håndtaket for å sikre at døren ikke er blitt for løs og
døren dermed kan smekke for fort, med risiko for glasskade til følge.
N.B. Du bør alltid la en fagmann justere, smøre og reparere disse delene.
Overflaten
Normalt er det ikke nødvendig å etterbehandle overflaten. Eventuelle lakkskader kan utbedres med Senotherm-spray.
Garanti
Ved manglende vedlikehold opphører garantien!
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Driftsforstyrrelser
Glasset soter
• Veden er for fuktig. Fyr kun med ved som har vært lagret minst 12 måneder under halvtak,
og med maks. 20% fuktighet.
• Pakningen på døren kan være utett.
Røyk i rommet når døren åpnes
• Spjeldet i skorsteinen kan være stengt. Åpne spjeldet.
• Manglende trekk i skorsteinen. Se avsnittet om skorstein eller kontakt feier.
• Feieluken er utett eller har falt ut. Skift eller monter feieluken.
• Åpne aldri døren så lenge det er flammer i veden.
Løpsk forbrenning
• Pakningen i døren er utett. Monter ny pakning.
• Hvis det er for kraftig trekk i skorsteinen, kan det være nødvendig å dreie peisovnens
reguleringsknapp til minimum.
• Når peisovnen ikke er i bruk, skal alle spjeld være lukket.
Ved driftsforstyrrelser som du ikke kan utbedre selv, bes du henvende deg til forhandleren.
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Overensstemmelseserklæring		
Fabrikant:
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK – 8362 Hørning
Tel.: +45 86 92 18 33
Fax: +45 86 92 22 18
E-post: hwam@hwam.com

Erklærer hermed, at
Produkt:

Type:

Peisovn

HWAM 3310
HWAM 3320

er fremstilt i overensstemmelse med bestemmelsene i følgende direktiver:
Reference nr.:

Tittel:

89/106/EEC

Konstruksjonsprodukter – CPD

samt følgende harmoniserede standarder:
Nr:

Tittel:

Utgave:

EN 13240

Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2001

EN 13240/A2

Rumopvarmere fyret med fast brændsel 2004

samt følgende harmoniserte standarder:
Nr:

Tittel:

NS 3058

Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp

NS 3059

Lukkede vedfyrte ildsteder Røykudslipp - Krav

Hørning, 21. mai 2007								

Torsten Hvam Sølund
Fabrikks- og kvalitetssjef
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Deutsch
Installationsanleitung		
Gesetz
Die Installation Ihres HWAM Kaminofens muss jederzeit den Bauvorschriften sowie nationale
und örtlichen Bestimmungen, Regeln und Gesetze müssen erfühlt werden. Es ist von Vorteil
sich mit einem Schornsteinfeger zu beraten, bevor Sie einen Kaminofen montieren.
Anforderungen an den Raum
Dem Raum, in dem der Kaminofen aufgestellt wird, muss jederzeit frische Verbrennungsluft
zugeführt werden können. Ein zu öffnendes Fenster oder ein regulierbares Luftventil werden
als ausreichend angesehen, wobei man auch ein HWAM Frischluftsystem an den Kaminofen
anschließen kann. Dunstabzughauben, die zusammen mit Feuerstätten im selber Raum oder
Raumluftberbund betrieben werden, können Probleme verursachen. Luftventil/Luft-schlitzt
muss so angebracht werden, dass er/es nicht blockiert wird.
Frischluftsystem (separat erhältlich)
HWAM 3310 und HWAM 3320 können an ein Frischluftsystem angeschlossen werden.
Wenn an den Kaminofen ein Frischluftsystem angeschlossen wird, bestehen folgende
Möglichkeiten:
1) Der Kaminofen hängt an der Wand: Das Frischluftsystem wird unten an der Rückseite
des Kaminofens angeschlossen.
2) Der Kaminofen steht auf einem Sockel: Das Frischluftsystem wird entweder unten an
der Rückseite des Kaminofens oder an der Rückseite des Sockels angeschlossen.
Beachten Sie bitte, dass die Öffnung (D4) bei freier Aufstellung mit einer Platte abzudichten
ist, die sich im Set für das Frischluftautomatik befindet.
Tragende Unterlage
Bevor der Kaminofen aufgestellt wird, muss abgesichert werden, dass die Unterlage das
Gewicht des Kaminofens und des Schornsteins tragen kann. Das Gewicht des Schornsteins
wird entsprechend der Ausmaße und Höhe errechnet.
Gewicht des Kaminofens:
HWAM 3310 ohne Sockel: 92 kg
		
mit Sockel: 107 kg
HWAM 3320 ohne Sockel: 95 kg
		
mit Sockel: 110 kg
Abstand zu brennbarem Material, Zeichnung A
Ihr HWAM Kaminofen muss immer auf einer nicht brennbaren Unterlage aufgestellt werden.
Wenn er auf einem Holzfußboden oder ähnlichem aufgestellt wird, muss (in Deutschland) der
Fußboden 50 cm davor und 30 cm auf jeder Seite der Befeuerungsöffnung des Kaminofens
mit einem nicht brennbarem Material abgedeckt werden.
Hinweis: HWAM 3310 und HWAM 3320 müssen immer an der Wand oder auf einem
Sockel montiert werden.

46

Mindestabstände:
1. Zu einer gemauerten Wand dahinter
1. Zu einer brennbaren Wand dahinter
2. Zu einer gemauerten Wand an der Seite
2. Zu einer brennbaren Wand an der Seite
3. Zu einer gemauerten Wandseite, Aufstellung in einer Ecke
3. Zu einer brennbaren Wandseite, Aufstellung in einer Ecke
4. Möblierungsabstand davor
5. Feuerfester Bereich davor, Breite

10 cm*
15 cm
10 cm
25 cm
10 cm
25 cm
80 cm
99 cm

Bei Wandmontage muss der Kaminofen mindestens 24 Zentimeter über brennbaren Boden
aufgehängt werden. Dies gilt auch obwohl eine Bodenplatte auf dem Boden platziert wird.
Es ist darauf zu achten, dass Glas nicht unbedingt hitzefest sein muss. Da eine Glasfläche ggf.
in die Kategorie ‚brennbare Wand’ einzustufen ist, sollte der Hersteller bzw. der Schornsteinfegermeister befragt werden.
Ggf. bestehende Vorschriften bezüglich Abstand zwischen Wand und Rauchrohr
sind zu beachten.
*Um an die Frischluftautomatik herankommen zu können, ist der festgelegte Abstand zur
Wand einzuhalten.
Bei einer nicht brennbaren Wand kann das Modell HWAM 3310/3320 mittels Wandhalterung
direkt an der Wand montiert werden, für Wartungsarbeiten an der Automatik muss der
Ofen jedoch von der Halterung genommen werden.
Anforderungen an den Schornstein
Der Schornstein muss eine solche Höhe haben, dass die Abzugsverhältnisse stimmen und
der Rauch nicht stört.
Nominalzug: Ca.12 Pa.
Der Schornstein muss eine lichte Weite haben, die Ø150 mm entspricht.
Die lichte Weite des Schornsteins sollte jedoch immer mindestens dem Abzugstutzen des
Kaminofens entsprechen.
Der Schornstein muss mit einer leicht zugänglichen Reinigungsklappe versehen sein.

Platzierung loser Teile
Bevor der Kaminofen in Gebrauch genommen wird, muss abgesichert werden, dass sich
alle losen Teile an ihrem Platz befinden, Zeichnung B.
1. Das Rauchfach muss auf der Rückwand und den schrägen Seitenwänden aufliegen.
2. Das Rauchleitblech muss in Haken oben am Kaminofen gesichert sein und sich schräg
nach hinten neigen.
Um an das Rauchleitblech zu gelangen, muss das Rauchfach abgenommen werden. Siehe
unter Wartung.
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3. Die abnehmbare Rückwand, die die Automatik verbirgt, muss immer montiert sein.
4. Deckplatte über dem Schüttelrost.Wird benutzt, wenn eine besonders lange Brenndauer
erreicht werden soll.
Platzierung des Kaminofens auf einem Sockel, Zeichnung D
Bringen Sie den Sockel mit der offenen Seite nach vorn dort an, wo der Kaminofen stehen
soll. Stellen Sie den Kaminofen so auf den Sockel, dass die 2 Zapfen (1) oben am Sockel zu
den 2 Löchern (2) im Boden des Kaminofens passen, und der Führungsklotz (3) in das Loch
(4) an der Rückwand im Boden des Kaminofens passt.
Anschluss an den Schornstein, Zeichnung C
HWAM 3310 und HWAM 3320 sind je nach Wunsch mit Abzug nach oben oder nach hinten
erhältlich. Sie können an einen genehmigten Stahlschornstein oder einen gemauerten Schornstein angeschlossen werden.
Zeichnung C zeigt einen senkrechten Schnitt durch den Rauchkanal.
1. Stahlschornstein.
2. Vollformrohr. Passt innen in den Rauchrohrstutzen des Kaminofens.
3. Mauer.
4. Eingemauerte Buchse. Passt zum Vollformrohr.
5. Wandrosette.Verbirgt Reparaturen um die Mauerbuchse herum.
6. Verbindungsstelle. Wird mit Dichtungsschnur abgedichtet.
7. Rauchkanäle des HWAM Kaminofens.
8. Regulierschieber aus Vollformrohr.
9. Reinigungsklappe.
Schornstein
Der Schornstein ist der Motor des Kaminofens und für seine Funktion entscheidend. Der
Schornsteinzug erzeugt einen Unterdruck im Kaminofen. Dieser Unterdruck entfernt den
Rauch aus dem Kaminofen, saugt Luft durch den Schieber für die sogenannte Scheibenspülung, die die Scheibe frei von Ruß hält, und saugt Luft durch den primären und sekundären
Schieber für die Verbrennung an.
Der Schornsteinzug wird durch den Temperaturunterschied innen im Schornstein und außerhalb des Schornsteins gebildet. Je höher die Temperatur im Schornstein ist, desto besser ist
der Schornsteinzug. Es ist deshalb entscheidend, dass der Schornstein gut durchgewärmt
wird, bevor man die Schieber öffnet und die Verbrennung im Kaminofen begrenzt (ein Mauerziegel braucht länger als ein Stahlschornstein, um durchgewärmt zu werden). An Tagen,
an denen der Zug im Schornstein aufgrund der Wind- und Wetterverhältnisse schlecht ist,
ist es besonders wichtig, den Schornstein schnellstmöglich anzuwärmen. Es müssen schnell
Flammen entfacht werden. Hacken Sie das Holz besonders klein, benutzen Sie einen zusätzlichen Anzündklotz usw.
Nach einer längeren Stillstandsperiode ist es wichtig, das Schornsteinrohr auf Blockierungen zu untersuchen.
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Es können mehrere Vorrichtungen an denselben Schornstein angeschlossen werden. Die
geltenden Regeln hierfür müssen jedoch zuvor untersucht werden.
Selbst ein guter Schornstein kann schlecht funktionieren, wenn er falsch benutzt wird.
Dagegen kann ein schlechter Schornstein gut funktionieren, wenn er richtig benutzt wird.
Schornsteinfegen
Um dem Risiko eines Schornsteinbrands zu begegnen, muss der Schornstein jährlich gereinigt
werden. Das Rauchrohr und die Rauchkammer über der Rauchleitplatte aus Stahl müssen
gleichzeitig mit dem Schornstein gereinigt werden. Sofern die Höhe des Schornsteins eine
Reinigung von oben unmöglich macht, muss eine Reinigungsklappe montiert werden.
Im Falle eines Schornsteinbrands müssen sämtliche Klappen geschlossen und die Feuerwehr
benachrichtigt werden. Vor einem weiteren Gebrauch muss der Schornstein vom Schornsteinfeger kontrolliert werden.
Testergebnisse eines Nennleistungstests gemäß EN 13240
Nennheizleistung
5,0 kW
Rauchtemperatur
264ºC
Rauchgasmassendurchfluss
7,4 g/Sek.

Befeuerungsanleitung - Holz		
Wenn Sie den Kaminofen das erste Mal befeuern, ist Vorsicht geboten, da sich alle Materialien erst an die Hitze gewöhnen müssen. Der Lack, mit dem der Kaminofen lackiert ist,
härtet bei der ersten Befeuerung aus. Die Tür muss daher vorsichtig geöffnet werden, da
anderenfalls die Dichtungen am Lack festkleben können. Außerdem kann der Lack bei der
ersten Befeuerung einen unangenehmen Geruch verbreiten. Sorgen Sie daher für eine
gute Entlüftung. Bitte seien Sie darauf aufmerksam, dass sich die Farbe der Handschuhe auf
den Ofen abfärben können, wenn der Lack nicht genügend gehärtet ist. Bitte berühren Sie
deswegen erst die Tür nach den ersten 2-3 Anzündungen.
Zum Thema Brennstoff
Zulässige Brennstoffe
Kaminöfen von HWAM sind gemäß Normvorschriften (EN) nur für die Verbrennung von
Holz zugelassen. Es wird empfohlen, trockenes Holz mit einer Restfeuchte von höchstens
20% zu verwenden. Bei Holz mit einem höheren Feuchtigkeitsgrad sind Versottung, umweltschädliche Emissionen und schlechte Brennwertausnutzung die Folge.
Empfohlene Holzarten
Als Brennstoff für diesen Ofen eignet sich Holz von Birken, Buchen, Eichen, Ulmen, Eschen, Nadelund Obstbäumen usw. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Arten sind weniger im Brennwert
als vielmehr im Raumgewicht zu suchen. Da 1 m³ Buchenholz mehr wiegt als die gleiche Menge
Rotfichte, muss man von Letzterer zur Erzielung des gleichen Heizeffekts mehr nehmen.
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Unzulässige Brennstoffe
Folgende Brennstoffe dürfen nicht verfeuert werden:
• Bedrucktes Papier
• Spanplatten
• Kunststoffe
• Gummi
• Brennbare Flüssigkeiten
• Abfall wie Milchpackungen  
• Lackiertes, bemaltes oder imprägniertes Holz
Eine Verfeuerung dieser Materialien ist unzulässig, weil sich dabei gesundheits- und umweltschädliche Stoffe bilden. Da hierbei auch Kaminofen und Schornstein Schaden nehmen
können, entfällt die Garantie bei Zuwiderhandlung.
Lagerung des Brennholzes
Eine Restfeuchte von höchstens 20% kann durch mindestens einjährige (besser zweijährige)
Lagerung im Freien erreicht werden, wobei eine Überdachung vorzusehen ist. Im Haus
aufbewahrtes Holz wird leicht zu trocken und verbrennt daher zu schnell. Dies gilt jedoch
nicht für Anmachholz, das vor der Benutzung einige Tagen drinnen liegen sollte.
Die richtige Größe
Da die Größe der Holzstücke Einfluss auf die Verbrennung hat, sollten folgende Angaben
beachtet werden:
Brennstoff

Länge in cm

Durchmesser in cm

Anmachholz

25-33

2-5

Holzscheite

25-33

7-9

Öffnen und Schließen der Tür
Damit auf den Öffnungsmechanismus kein einseitiger Zug ausgeübt wird, ist der Handgriff
stets in der Mitte anzufassen.
Achtung! Der Handgriff darf beim Öffnen und Schließen der Tür nicht losgelassen werden,
da das Glas beim Anschlag Schaden nehmen kann.
Regulierung des Kaminofens, Zeichnung E
Regulierung der Primärluft (kommt durch den Rost im Ofen herein). Der Regulierschalter
(1) wird für ein Minimum an Luft gegen den Uhrzeigersinn gedreht und für Maximalluft mit
dem Uhrzeigersinn.
Anzünden, Zeichnung E
Der Regulierschalter (1) wird mit dem Uhrzeigersinn auf Maximum gedreht (max. Primärluft). Legen Sie eine Menge gehackter Anzündholzscheite in den Kaminofen, die ca. 2-3
Holzscheiten (ungefähr 2 kg) entspricht. Legen Sie 2 Anzündklötze zwischen die obere
Schicht Anzündholzscheite. Zünden Sie an und lassen Sie das Feuer sich ruhig ausbreiten.
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Während der Befeuerung kann sich Kondenswasser auf der Innenseite des Glases bilden.
Um dies zu beheben, heben Sie die Tür ca. 5 cm an und halten Sie sie in dieser Position, bis
das Glas wieder klar ist (ca. 30 Sek.). Wenn alle Anzündhölzer gut Feuer gefangen haben,
wird der Regulierschalter (1) in die Mittelposition gestellt.
Wenn das Feuer bei der Regulierung erstickt wird, wird der Regulierschalter erneut in die
Max. Position gestellt, bis das Feuer besser gefangen hat. Drehen Sie den Regulierschalter
erneut in die Mittelposition. Lassen Sie die Anzündholzscheite ganz ausbrennen, bis keine
Flammen mehr sichtbar sind. Anschließend kann befeuert werden.
Wichtig! Der Stutzen zur Ascheabsaugung darf während der Anzündphase nicht geöffnet werden und muss immer geschlossen sein, wenn der Kaminofen benutzt wird, da die
automatische Luftregulierung anderenfalls zerstört wird. Die Tür darf nur während des
Anzündens, der erneuten Befeuerung und der Reinigung geöffnet werden. Die Tür muss
nach der Befeuerung wieder geschlossen werden.
Befeuerung, Zeichnung E
Wenn keine gelben Flammen mehr sichtbar sind und eine ausreichende Glutschicht entstanden ist, kann erneut befeuert werden. Eine ausreichende Glutschicht ist dann erreicht,
wenn die Holzstücke auseinander fallen und die Glut am Schüttelrost leuchtet.
Legen Sie 2-3 Stück neues Brennholz, Stücke bis zu 1 kg, in den Kaminofen. Der Kaminofen
muss nun nicht weiter reguliert werden, dafür sorgt die Automatik. Die Temperatur kann
jedoch mit dem Regulierschalter (1) nach oben oder unten reguliert werden. Wird er auf
Minimum (gegen die Uhr) gedreht, verringert sich die Verbrennung, und die Brenndauer
wird verlängert.Wird er auf Maximum (mit der Uhr) gedreht, erhöht sich die Verbrennung,
und die Brenndauer wird verkürzt.
Warten Sie mit jeder neuen Befeuerung bis die Glutschicht wieder gering genug ist.
Während der Verbrennung werden die Außenflächen des Kaminofens heiß, und
es muss deshalb die nötige Vorsicht gezeigt werden.
Anleitung für das Heizen mit Kohle, Holzbriketts und Koks
Der Ofen ist nicht für die Verfeuerung von Steinkohle, Braunkohle und Koks ausgelegt.
Zulässig sind jedoch Holzbriketts, die auf die Glut des Anmachholzes gelegt werden. Der
Reglerknopf wird im Uhrzeigersinn so weit in die Max-Position gedreht, bis die Holzbriketts
durchgeglüht sind.
Daran denken, den Reglerknopf anschließend wieder gegen den Uhrzeigersinn zurückzudrehen!
Bitte achten Sie darauf, daß die Scheibe beim Heizen mit anderen Brennmaterialien als Holz
verrußen wird.

Allgemein über die Befeuerung
Schnelle oder starke Wärme
Eine schnelle oder starke Wärme wird erreicht, indem man viele, jedoch kleine Brennholzstücke verbrennt.
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Maximale Verbrennung
Es darf pro Stunde maximal befeuert werden mit:
Holz: 2,5 kg
Briketts: 2,0 kg
Typisches Befeuerungsintervall bei Nennleistung
Holz: 65 Min.
Briketts: 65 Min.
Wird diese Grenze überschritten, ist der Kaminofen nicht mehr von der Fabrikgarantie
umfasst, da der Kaminofen durch zu hohe Hitze zerstört werden kann. Der Kaminofen ist
für intermittierende Verbrennung zugelassen.
Lange Brenndauer
Eine lange Brenndauer wird erreicht, wenn wenige (mindestens 2), jedoch sehr große Holzscheite verbrannt werden, und der Regulierschalter gleichzeitig herunter reguliert wird.
Die langsamste Verbrennung wird durch Drehen des Regulierschalters gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum erreicht. Bei dieser Einstellung ist die Primärluft ganz geschlossen, was
bedeutet, dass nach dem Befeuern manuell Verbrennungsluft zugeführt werden muss. Dies
erfolgt durch Drehen des Regulierschalters auf Maximum und nach ca. 5 Min. erneutes langsames Drehen auf Minimum, während darauf geachtet wird, dass die Flammen nicht erlöschen.
Bei einer langsamen Verbrennung kann es schwierig sein, die Scheiben sauber zu halten.
Die mitgelieferte Abdeckplatte erhöht ebenfalls die Brennzeit, Zeichnung C1. Die Deckplatte
(1) wird oben auf dem Schüttelrost angebracht. Die Deckplatte befindet sich ca. 8 mm über
dem Schüttelrost, sodass die primäre Verbrennungsluft gleichmäßig auf dem Boden der
Brennkammer verteilt wird.
Zu schwache Befeuerung
Sind die feuerfesten Materialien in der Brennkammer nach einer Befeuerung ”schwarz”,
verschmutzt der Kaminofen und die Automatik funktioniert nicht optimal. Deshalb muss
der Regulierschalter geöffnet werden.Außerdem kann es notwendig sein, dass eine größere
Menge Holz verbrannt wird.
Brennstoffarten
Es wird empfohlen, gehacktes Birken- oder Buchenholz zu verwenden, das mindestens 1 Jahr
lang überdacht im Freien gelagert wurde. Holz, das in Räumen aufbewahrt wird, hat die Tendenz
zu trocken zu sein und zu schnell zu verbrennen.
Briketts geben sehr viel Wärme ab. Gewisse Arten weiten sich stark aus, was eine unkontrollierbare Verbrennung zur Folge hat.
Optimale Verbrennung
• Verwenden Sie sauberes, trockenes Holz!
Nasses Holz führt zu schlechter Verbrennung und damit zu Rußbildung und Versottung.
Ferner geht viel Energie für die Trocknung verloren, die dann zum Heizen fehlt.
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• Maßvoll nachlegen!
Beste Verbrennung erreichen Sie durch Nachlegen kleiner Mengen.Wird zu viel auf einmal
nachgelegt, vergeht bis zum Erreichen einer optimalen Verbrennungstemperatur zu viel
Zeit.
• Sorgen Sie für ausreichend Luftzufuhr!
Es ist dafür zu sorgen, dass – insbesondere während der Anheizphase – reichlich Luft zugeführt wird, damit die Temperatur im Ofen schnell ansteigt. Auf diese Weise verbrennen
nämlich auch die beim Verbrennungsvorgang entstehenden Gase und Partikel. Geschieht
das nicht, führt das entweder zu einer Versottung des Schornsteins mit der Gefahr eines
Schornsteinbrandes oder zu einer umweltschädlichen Emission.
Eine falsch dosierte Luftzufuhr führt zu schlechter Verbrennung und damit zu einem geringen
Wirkungsgrad.
• Durchheizen sollte unterbleiben!
Vor dem Zubettgehen sollte man kein Brennholz mehr auflegen und die Luftzufuhr drosseln, um bis zum Morgen durchzuheizen. In diesem Fall käme es nämlich zu einer starken
Entwicklung von gesundheitsschädlichem Rauch. Ferner kann sich Ruß im Schornstein
ablagern, was wiederum zum Schornsteinbrand führen kann.
HWAM 3310 und HWAM 3320 sind nur für die Befeuerung mit Holz EN 13240genehmigt. Es ist verboten, mit Spanplatten, lackiertem, gestrichenen oder
imprägniertem Holz, Plastik oder Gummi zu befeuern.

Wartung
Die Wartung des Kaminofens sollte nur vorgenommen werden, wenn er kalt ist. Die tägliche
Wartung beschränkt sich auf ein Minimum.
Wir warnen gegen jeder unautorisierten Änderung des Kaminofens und Verwendung unoriginale Ersatzteile.
Entleeren des Aschebehälters, Zeichnung E
HWAM 3310 und HWAM 3320 sind mit einem Stutzen zur Absaugung der Asche aus dem
Aschebehälter ausgestattet.
Die Deckplatte (sofern in Gebrauch) über dem Schüttelrost wird entfernt. Die Aschentür
unten am Kaminofen wird geöffnet. Das Rad (2) unter dem Kaminofen wird einmal ganz
in Pfeilrichtung gedreht, wodurch die Asche aus der Brennkammer in den Aschebehälter
geschüttelt wird, wobei gleichzeitig zur Stutzenöffnung hin gefegt wird (kann evtl. wiederholt werden, wenn der Behälter sehr voll ist). Die Kappe am Stutzen (3) wird entfernt, der
Schlauch für den Aschebehälter wird auf den Stutzen gesetzt und der Motor/Staubsauger
wird eingeschaltet.
Hinweis: Die Asche muss ganz erkaltet sein, bevor sie aus dem Kaminofen entfernt wird!
Beachten Sie, dass sich noch bis zu 24 Stunden, nachdem das Feuer im Kaminofen erloschen ist, Glut in der Asche befinden kann!
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Reinigung
Das Einfachste ist es, den Kaminofen außen mit einem kleinen Mundstück mit weichen
Bürsten staubzusaugen. Sie können den Ofen auch mit einem trockenen, weichen Lappen
oder einem weichen Handfeger abreiben. Aber denken Sie daran, nur bei einem kalten
Ofen. Kein Wasser, Alkohol und keinerlei Reinigungsmittel verwenden, weil dadurch der
Lack beschädigt wird.
Einmal jährlich sollte der Kaminofen gründlich gewartet werden. Die Brennkammer muss
von Asche und Ruß befreit werden.
Wartung
Mindestens alle zwei Jahre sollte der Kaminofen einer gründlichen Durchsicht unterzogen
werden. Die Durchsicht beinhaltet u. a.:
• Gründliche Reinigung des Kaminofens
• Kontrolle der Türhebevorrichtung und evtl. Schmieren mit Kupferfett
• Kontrolle der Feder in der Automatik sowie evtl. Auswechseln.
• Die Dichtungen sind zu überprüfen und auszutauschen, wenn sie beschädigt oder nicht
mehr weich sind.
• Vergewissern Sie sich, dass der Kettenzug auf beiden Seiten gleich stark ist und die Tür
an allen Seiten dicht schließt.
• Kontrolle des wärmeisolierenden Materials sowie evtl. Auswechseln
• Kontrolle des Bodens/Schüttelrosts
Die Wartung muss von einem qualifizierten Monteur vorgenommen werden.Verwenden Sie
ausschließlich originale Ersatzteile.
Reinigung
Vor dem Fegen muss der Regulierschalter auf Minimum gedreht werden um zu vermeiden,
dass Ruß und Asche in die Automatik gelangen.
Zeichnung B:
Die Rauchleitplatte (1) wird herausgenommen. Schieben Sie die Platte nach vorn und heben
Sie sie leicht zur Seite an. Kippen Sie die eine Seite nach unten, sodass die Platte frei ist und
nun aus der Brennkammer herausgenommen werden kann. Die Eisenrauchleitplatte (2) wird
herausgenommen. Die Transportsicherung (5) wird gerade gerichtet. Die Platte wird aus
den Haken (6) herausgehoben und kann anschließend abgenommen werden.
Isolierung
Die effektive, jedoch poröse Isolierung der Brennkammer kann mit der Zeit verschleißen
und beschädigt werden. Wenn die Rückwand reißt, kann dadurch die sekundäre Luft falsch
in der Brennkammer verteilt werden, und sie sollte deshalb ausgewechselt werden. Für die
Effektivität des Kaminofens ist es ohne Bedeutung, wenn die Seitenwände reißen.
Die Seitenwände und das Rauchfach sollten jedoch ausgewechselt werden, wenn der Verschleiß mehr als die Hälfte der ursprünglichen Stärke ausmacht.
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HWAM automaticTM (Zeichnung G)
Die Rückwandplatte wird abgehoben. Der Ausgangspunkt der Fühlerstange wird bei kaltem Ofen kontrolliert. Der Ausgangspunkt im kalten Zustand ist ca. 10° über waagerecht.
Die Stange muß leicht gehen und federnd sind, wenn man ihn berührt, sowohl im kalten
als auch im warmen Zustand. Bei steigender oder fallender Temperatur darf er sich nicht
Ruckweise bewegen. Die Schieber müssen trocken und sauber sein und müssen ungehindert
ineinander gleiten. Die Regelstangen und die Scheiber können eventuell mit WD40 (nie Öl)
geschmiert werden.
Tür/Glas
Kontrollieren Sie, dass die Luftspalten im Türrahmen frei von Asche und Rußpartikeln
sind.
Ist die Glastür verrußt, kann sie mit etwas feuchtem, in Asche getauchtem Papier gereinigt
werden. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Dichtungen in der Tür ganz und weich sind. Ist
das nicht der Fall, sollten sie ausgewechselt werden.Verwenden Sie ausschließlich originale
Dichtungen.
Einmal im Jahr sollte man kontrollieren, dass das Glas sich nicht seitwärts bewegt hat. Von
der Fabrik aus wird das Glas so fest wie möglich an die Tür gespannt, doch ohne dass das
Glas bei den Temperaturschwankungen zerbricht.
Das Glas kann in die Mitte von dem Ofen zurückgeschoben werden, indem man die zwei
Klammern, die das Glas festhält, lockert.
Türhebevorrichtung, Zeichnung F
Der Mechanismus für die Türhebevorrichtung besteht aus einem Kettenzug, der auf jeder
Seite des Kaminofens angebracht ist, sowie einer Feder. Wenn sich die Tür schwer bewegt,
kann dies durch Schmieren der Buchsen (1) der Kettenräder und Türscharniere (2) mit
Kupferfett behoben werden (es ist ein hitzefestes Fett [<1100 ºC] zu verwenden). Dies
sollte einmal jährlich getan werden. Bewegt sich die Tür noch immer zu langsam, ist die
Feder des Türschließers ein wenig zu lockern. Lässt sich die Tür zu leicht bewegen, ist die
Feder zu lose.
Die Feder lässt sich wie nachfolgend beschrieben lösen oder spannen:
Nehmen Sie die linke, lose Seitenplatte (von vorne gesehen) vom Kaminofen durch Anheben
und durch seitliches Herausziehen ab. Die Tür zum Feuerraum (3) muss geschlossen sein.
Das mitgelieferte Spannwerkzeug (4) ins Zahnrad (5) einsetzen. Soll sich die Tür langsamer
schließen oder in offener Stellung verharren können, ist das Zahnrad (zum Spannen) etwas
im Uhrzeigersinn zu drehen. Dazu ist das Spannwerkzeug (4) gegen den Uhrzeigersinn zu
benutzen. Soll sie sich dagegen schneller schließen oder nicht offen gehalten werden können (Erfüllung der Vorschriften gemäß Bauart 1), ist die Sperrklinke (6) anzuheben und das
Zahnrad (5) entgegen dem Uhrzeigersinn etwas zu drehen. Dazu ist das Spannwerkzeug (4)
im Uhrzeigersinn zu benutzen. – WICHTIG! Beim Anheben der Sperrklinke ist der Griff des
Werkzeugs (4) gut festzuhalten, da durch das Gewicht viel Kraft darauf übertragen wird.
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Nach jeder Einstellung ist zu prüfen, ob die gewünschte Wirkung erzielt wurde. Sollte das
nicht der Fall sein, ist das Ganze zu wiederholen. Bei gelöster Feder wird empfohlen, den
Handgriff beim Ausprobieren festzuhalten, damit sich die Tür nicht abrupt nach unten bewegt
und es so zu Glasschäden kommen kann.
Achtung! Das Abschmieren, Einstellen und Reparieren dieser Teile sollten Sie einem Fachmann überlassen.
Oberfläche
Normalerweise ist es nicht nötig, die Oberfläche nachzubehandeln. Eventuelle Lackschäden
können jedoch mit einem Senothermspray ausgebessert werden.
Garantie
Bei mangelhafter Wartung entfällt die Garantie!

Betriebsstörungen
Die Scheibe verrußt
• Das Holz ist zu feucht. Feuern Sie nur mit Brennholz, das min. 12 Monate überdacht gelagert wurde und eine max. Feuchte von 20 % hat.
• Die Dichtung der Tür kann undicht sein.
Rauch im Raum, wenn die Tür geöffnet wird
• Der Schieber im Schornstein kann geschlossen sein. Öffnen Sie den Schieber.
• Fehlender Zug im Schornstein. Siehe den Abschnitt über den Schornstein oder nehmen
Sie Kontakt zum Schornsteinfeger auf.
• Reinigungsklappe ist undicht oder herausgefallen. Reinigungsklappe auswechseln oder
montieren.
• Öffnen Sie nie die Tür, solange noch Flammen im Brennholz sind.
Unkontrollierte Verbrennung
• Die Dichtung in der Tür ist undicht. Montieren Sie eine neue Dichtung.
• Wenn im Schornstein ein zu starker Zug herrscht, kann es notwendig sein, den Regulierschalter des Kaminofens auf Minimum zu drehen.
• Wenn der Ofen nicht in Gebrauch ist, werden alle Klappen geschlossen.
Bei Betriebsstörungen, die Sie nicht selbst beheben können, wenden Sie sich
bitte an den Händler, bei dem Sie den Kaminofen gekauft haben.
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Konformitätserklärung		
Der Hersteller:
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK – 8362 Hørning
Tel.: +45 86 92 18 33
Fax: +45 86 92 22 18
E-Mail: hwam@hwam.com
erklärt hierdurch, dass sich das
Produkt:

Modell:

Kaminofen

HWAM 3310
HWAM 3320

in Übereinstimmung mit den Vorschriften folgender EU-Richtlinien befindet:
Bezeichnung

Titel:

89/106/EWG

Richtlinie über Bauprodukte

Dazu gehören auch folgende angeglichenen Normen:
Nr.:

Titel:

Ausgabe:

EN 13240

Raumheizer für feste Brennstoffe

2001

EN 13240/A2

Raumheizer für feste Brennstoffe
– Anforderungen und Prüfung

2004

sowie folgende Normen und/oder technische Vorgaben
Nr.:

Titel:

NS 3058

Geschlossene, holzbefeuerte Feuerstätten - Rauchemissionen

NS 3059

Geschlossene, holzbefeuerte Feuerstätten - Anforderungen

Hørning, 21. Mai 2007								
		
Torsten Hvam Sølund
Werksleiter, verantwortlich für Qualitätssicherung
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