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EG-försäkran om överensstämmelse 
 

Återförsäljare 
Namn   Swedestove AB  
Adress   Box 33, SE- 574 21 Vetlanda 
Telefonnr   +46 383-197 80 
Tillverkningsställe  Vetlanda, Sweden 

  

Produkt 
Produkttyp   Insats för eldning med fast bränsle  
Typbeteckning  RB No. 1 
Handelsnamn   Rosenfors    
Standard   SS-EN 13229/A2:2004 
Avsedd användning  Sekundär uppvärmning av bostäder 
Bränslen   Ved 
Särskilda villkor  Inga 
 

CE-märkning 
Utfärdad   2016 (Danish Technological Institute) 
Nominell effekt  5,6 kW 
Typ av bränsle   Ved 
Rökgastemperatur  242 ⁰C (vid mätning vid det nominella provet) 
Rökgasflöde   7,1 g/s 
Verkningsgrad   76 % 
Utsläpp av CO   0,11 % (vid 13 % O2) 
Energieffektivitetsklass  A   

 

Bilagor 
Monteringsanvisning och eldningsinstruktion 
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Allmän information 
Tack för att Ni har valt vår spiskassett! Vår spiskassett Rosenfors är utformad för en förbränning som 
är såväl effektiv som miljövänlig. För att ge en maximal täthet är spiskroppen gjuten i ett stycke. 

Installations- och bruksanvisning medföljer på det språk där spiskassetten säljs.  

Följande tillbehör finns att köpa till Rosenfors spiskassett: 

• Flexrör inkl. anslutningsstos 
• Rökrör 

Att tänka på innan installation 
• Alla lokala bestämmelser, inklusive de som hänvisar till nationella eller europeiska standarder 

ska uppfyllas då denna anordning installeras 
• Vi rekommenderar att installationen utförs av en fackman för att kassettens funktion och 

säkerhet ska kunna garanteras 
• Anmälan till byggnadsnämnden i Er kommun ska göras 
• Se till att Er skorsten uppfyller kraven, se avsnitt ”Krav på skorstenen”. 
• Som husägare är Ni ansvarig för att installationen blir inspekterad av en kvalificerad 

kontrollant innan eldning påbörjas 
• Informera skorstensfejarmästaren om installationen, eftersom sotningsbehovet ändras 
• Eldnings och underhållsinstruktionen måste följas för att garantin ska gälla 
• Ändringar av anläggningen i strid med vår monteringsanvisning/driftinstruktion får inte göras 
• Använd endast de reservdelar som rekommenderats av Swedestove AB 
• Kassetten är enbart avsedd för vedeldning 

Varning 
• Elda aldrig med sprit, bensin eller annan brandfarlig vätska! 
• Vid eldning blir delar av kassetten mycket varma och kan orsaka brännskador vid beröring!  
• Var uppmärksam på den kraftiga värmestrålningen genom luckglaset. 
• Om brännbart material placeras närmare än angivet säkerhetsavstånd kan brand 

uppkomma 
• Pyreldning kan orsaka hastig gasantändning med risk för både materiella skador och 

personskador som följd. 
• Kassetten är endast avsedd för att eldas med stängd lucka. Förhindra inrykning på grund 

av tryckförändringen i eldstaden genom att alltid öppna luckan sakta och försiktigt. 
• OBS! Om soteld uppkommer ska eldstadsluckan och reglaget för tilluft stängas. Vid behov 

ska räddningstjänsten tillkallas. Man får inte elda i eldstaden igen efter att soteld har 
uppstått utan att skorstenen besiktigats och godkänts av skorstensfejarmästaren. 
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Tekniska fakta 

               

 

Mått angivna i mm. Observera att utrymmet i den öppna spisen behöver vara 20 mm större på 
respektive sida för god varmluftskonvektion. På höjdmåttet tillkommer 45 mm för fötter samt 20 mm 
luftspalt för god varmluftskonvektion. 

Krav på skorstenen 
• Skorstenens rökkanal ska vara godkänd för minst 350 ⁰C. 
• Anslutningsstosens ytterdiameter är 158 mm, flexrörets innerdiameter är 150 mm. 
• Minsta rekommenderade skorstenslängd är 3,5 m och lämplig tvärsnittsarea är 177 cm2 

(motsvarar en invändig diameter på 150 mm). Anledningen till detta är att skorstensdraget 
behöver uppgå till minst 12 Pa. Draget påverkas framförallt av skorstenens längd och area, 
men även av trycktätheten. Skulle draget i skorstenen bli för högt kan skorstenen förses med 
ett spjäll. Detta spjäll får bara täcka maximalt 20 % av skorstenens tvärsnittsarea. 

• Rökkanalen ska kunna sotas i hela sin längd och sotluckorna ska vara lätta att komma åt. 
• Var noga med att kontrollera att skorstenen är tät och att inga läckage förekommer runt 

sotluckor och vid röranslutningar. 
• Maximal horisontell rökkanal är 1 m, förutsatt att den vertikala rörkanalslängden är minst 5 

m. En rökkanal med skarpa böjar och horisontell dragning reducerar draget i skorstenen. 

Nominell effekt 5,6 kW 
Verkningsgrad 76 % 

Vikt (kg) 110 
Bredd (mm) 560 
Djup (mm) 450 
Höjd (mm) 440 

På höjdmåttet tillkommer 45 
mm för fötter 

Typprovad i enlighet med Svensk 
Standard SS-EN 13229/A2:2004 
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• Spiskassetten kan anslutas till en gemensam rökgaskanal, men endast om 
skorstenens tvärsnittsarea är tillräcklig. Fråga skorstensfejarmästaren. 

Lufttillförsel 
Kassetten är avsedd för att installeras i en befintlig öppen eldstad som är anpassad till husets 
atmosfär. Oftast innebär detta att man inte behöver tillföra extra tilluft. Skulle det ändå behövas, 
rekommenderas att man sätter in en reglerbar väggventil som tillför uteluft till rummet.  

En väggventil underlättar även om undertryck uppstår i huset, vilket kan ske vid användning av 
köksfläkt eller annan mekanisk ventilation. Observera att väggventilen inte får övertäckas. 

Monteringsanvisning 
Kassetten är avsedd att installeras i befintlig öppen eldstad. Kassetten ska installeras minst 350 mm 
över golvet.  Anordningen ska installeras på golv som har tillräcklig bärförmåga och att om den 
existerande konstruktionen inte uppfyller detta krav ska lämpliga åtgärder (t. ex en 
lastfördelningsplatta) beskrivas för att visa hur detta uppnås. 

För att få god varmluftskonvektion bör det finnas en luftspalt på minst 20 mm ovan och på sidorna av 
kassetten. 

Säkerhetsavstånd till brännbart material: 

• 200 mm till sidovägg  
• 900 till möbler (framför kassetten) 
• Är golvet framför eldstaden brännbart krävs ett eldstadsplan för att skydda golvet mot 

utfallande glöd. Det ska sträcka sig 300 mm framför eldstaden. Lämpliga material är 
natursten, betong, plåt eller glas.  
 

1. Kontrollera att alla detaljer för monteringen är med i leveransen: 
1 st rökrör (övergång) 
1 st Spiskassett 
3 st Distansfot 45 mm 
1 st Separat öppningshandtag 
1 st Monteringssats (stenullsmatta, pannkitt, ståltråd och monteringsanvisning) 
 

2. Rengör befintlig öppen spis från sot och eventuellt löst bruk. Ta bort eventuellt gammalt 
spjällblad. 
 

3. För att förenkla montage samt få ett ökat värmeutbyte kan ett hål tas upp i spiskåpan. Efter 
färdigt montage kan detta förses med varmluftsgaller. 
 

4. Den översta vermiculiteskivan kan rubbas ur sitt läge under transport. Kontrollera att den är 
inskjuten så långt det går bakåt.  

5. Anslutning till skorsten. Flexrör alternativt rökrör rekommenderas för enklast montage (säljs 
som tillbehör). Fäst anslutningsstosen i slangen/rökröret. Anslut och täta noga mellan 
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slang/rökrör och skorstenen med stenullsmattan. Avståndet mellan anslutningsstosen och 
spishällen ska vara 470 mm.  
 

6. Lägg ett par tunna träribbor (ca 10 mm) på spishällen och placera spiskassetten på dessa. 
Applicera pannkitt på spiskassettens rörstos. Skjut in spiskassetten så att rörstosen hamnar 
mitt under flexröret. 
 

7. Använd en kofot eller dylikt verktyg för att lyfta spiskassetten och sätt en distansfot i bakkant 
och två i framkant under spiskassetten, se bild nedan. Kontrollera att spiskassetten står i våg 
och justera vid behov distansfötternas placering genom att skjuta dem antingen inåt eller 
utåt. Var dock uppmärksam och se till så att tilluftsspjällen inte blockeras av distansfötterna. 

 
Placering av distansfötterna samt monteringsskiss. 

Eldningsinstruktion 
Att elda med ved är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt. 
Men vid dålig förbränning av ved bildas många oförbrända föroreningar såsom kolväten och sot som 
har negativa effekter på både klimatet och människors hälsa. Därför är det viktigt att lära sig att 
använda bränslet och elda sin kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen 
minimeras. 

Rosenfors spiskassett är ämnad att användas som sekundär värmekälla i bostaden. Det är viktigt att 
korrekt vedmängd används, särskilt vid upptändning. Det är också viktigt att det snabbt börjar brinna 
i vedträden eftersom pyreldning är riskabelt. Dels medför den dåliga förbränningen att mängden sot 
och tjära ökar, vilket kan leda till soteld. Dels kan skador på eldstaden uppkomma på grund av hastig 
gasantändning. Vid pyreldning är röken ur skorstenen ohälsosam och kan vara till olägenhet för 
närboende. 

När kassetten är ny 
Börja elda försiktigt med en till två brasor om dagen med halva den föreskrivna mängden ved, se 
avsnittet ”Upptändning och påfyllning av ved” nedan. I början kan det uppstå en särskild lukt som 
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beror på att gjutjärnets färg och rostskydd härdar. Vädra vid behov. Lukten försvinner helt efter 
några eldningar. 

Vedstorlek och vedmängd 
Den maximala mängden rekommenderad ved/timme ska aldrig överskridas. Detta eftersom 
verkningsgraden försämras samt att risk för överhettning av både kassett och skorsten föreligger. 

Upptändningsved: Finkluven ved 
Längd: ca 22-25 cm 
Diameter: ca 2-5 cm 
Mängd: ca 1,0-1,5 kg 

Iläggsved: Kluven ved 
Längd: ca 22-25 cm 
Diameter: ca 6-10 cm 
Normalmängd: 1,5-2,0 kg/timme 
Maxmängd: 3 kg/timme 

De angivna maxmängderna avser huggen björk eller annan lövved med ca 18 % fukthalt. Att elda 
med samma mängd barrved ger betydligt högre eldstadstemperaturer. Att elda med maximal mängd 
ved under längre tid förkortar kassettens livslängd. Garantin gäller inte skador som orsakats på grund 
av att högsta tillåtna vedmängd har överskridits. 

Val av bränsle 
De flesta sorters ved kan användas, dock är det lämpligast att använda björk, bok, ask och alm. Även 
barrved och ek kan användas under förutsättning att de blandas med annan lövved. Veden ska vara 
torr, vilket innebär en fukthalt på max 20 %. För att vara säker på att veden är torr när 
eldningssäsongen börjar bör man avverka den under vintern. Under våren och sommaren torkas den 
genom att lagras luftigt under tak. För att ytfukten på veden ska hinna avdunsta bör veden lagras 
inomhus några dagar innan den används. 

Förbjudet att elda 
Observera att det är absolut förbjudet att elda med målat, limmat (masonit, spånskiva etc.) eller 
tryckimpregnerat trä. Man får inte heller elda med plast eller annat avfall i kassetten. Vid förbränning 
av sådant material kan det frigöras saltsyra och tungmetaller som är skadliga för både miljön och 
eldstaden. Saltsyran kan även angripa stålet i skorstenen eller murningen i en murad skorsten. 

Upptändning och påfyllning av ved 
Om huset är utrustat med mekanisk ventilation ska ett fönster öppnas i närheten av eldstaden innan 
brasan tänds. Låt fönstret stå öppet några minuter tills brasan tagit sig. 

1. Öppna spjällen helt med hjälp av det 
separata öppningshandtaget, se bild till höger. 
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Figur A och B visar när det vänstra spjället är öppet respektive stängt. Figur C och D visar när det högra spjället 
är öppet respektive stängt. 

2. Öppna dörren och lägg in tidningspapper eller tändblock, samt ca 1-1,5 kg finkluven ved. 
Trava veden korsvis.  

3. Tänd brasan. Om det är svårt att tända kan det bero på att skorstensdraget är dåligt, 
exempelvis för att skorstenen är kall eller för att väderförhållandena är ogynnsamma. Då är 
det lämpligt att låta luckan stå på glänt de första fem minuterna. Håll sedan luckan stängd 
under eldning för att förhindra inrykning. 

4. Låt spjällen vara öppna medan upptändningsbrasan brinner ner, så att spiskassetten snabbt 
kommer upp i rätt arbetstemperatur. Vedpåfyllning ska ske först när upptändningsbrasan 
övergår till glödbädd. 

5. Öppna dörren med hjälp av det separata öppningshandtaget,  
se bild till höger. Lägg in en ny brasa och vänta tills den tagit  
sig ordentligt. Justera därefter spjällen med hjälp av det  
separata öppningshandtaget tills brasan brinner lugnt  
och harmoniskt. 

6. Det kan förekomma att det ryker in när luckan öppnas. 
Genom att öppna luckan på glänt och låta brasan stabilisera  
sig innan man lägger på ved, kan inrykning motverkas. 

Sotning och underhåll 
Minst en gång per eldningssäsong ska sotning av skorstenskanaler samt skorstensanslutningar 
utföras av sotare. Observera att sotaren måste kunna komma åt att rensa anordningen, 
förbindelsekanalen och skorstenen. Översta vermiculiteskivan ska monteras bort vid sotning. Vid 
sotning av kassetten är det lämpligast att använda sotdammsugare, men sotning kan även ske genom 
skrapning och/eller borstning.  

Glasluckan kan bli sotig vid eldning även om torr ved används. Vid regelbunden rengöring räcker det 
oftast att torka med ett torrt papper, annars kan man använda rengöringsmedel. Använd dock aldrig 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel, eftersom det kan orsaka skador på glaset. 
 
Vid tömning av askan är det viktigt att kontrollera att det inte finns glöd kvar. Askan ska rakas ur med 
en plåtskyffel eller dylikt verktyg av icke brännbart material. Observera att sådan ej medföljer. Askan 
ska förvaras i en obrännbar behållare med lock i minst en vecka innan den kastas.  

D B A 

 

C 
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Hantering av avfall 
Kassettens emballage består av wellpapp, trä och en liten mängd plast. Materialen ska källsorteras 
och lämnas till återvinning. Eldstadsglas ska kastas som restavfall tillsammans med keramik och 
porslin och ska alltså inte lämnas i glasåtervinningen.  

Möjliga orsaker till driftstörningar och åtgärder för dessa 

Dåligt drag 
• Kontrollera att skorstenen uppfyller våra krav vad avser längd och diameter, se avsnittet 

”Krav på skorstenen”. 
• Kontrollera att det inte finns något i skorstenen som hindrar rökgaserna samt att vindarna 

kring skorstenen inte påverkas av något närliggande hus eller träd. 

Svårigheter att tända brasan/elden dör ut efter en kortare tid 
• Veden är inte tillräckligt torr, kontrollera veden 
• Kontrollera att spjällen står i rätt läge, se figur A-D under avsnitt ”Upptändning och påfyllning 

av ved”. 
• Undertryck har uppstått i huset, exempelvis vid användning av köksfläkt eller annan 

mekanisk ventilation. Öppna ett fönster i närheten av kassetten före upptändning. Prova 
även med att tända några tidningspapper och hålla upp i brännkammaren för att få upp 
draget. 

• Gå igenom eldningsinstruktionen igen. Mängden ved kan ha varit för liten och grundglöden 
har därför blivit för klen för att kunna tända nästa påfyllning av ved. 

Det bildas onormalt mycket sot på glasluckan 
Även vid normal eldning uppstår en viss beläggning av sot på glasluckan och den byggs på lite grann 
efter varje eldning. Följande orsaker till mycket sot finns: 

• Veden är fuktig, vilket ger dålig förbränning med stor rökutveckling 
• Det är för låg temperatur i brännkammaren vilket orsakar ofullständig förbränning och dåligt 

drag i skorstenen 
Kontrollera fukthalten på veden, se till att grundglöden är bra och gå igenom eldningsanvisningen en 
gång till. 

Periodvis röklukt 
Vid vindnedslag i skorstenen kan det förekomma röklukt. Oftast sker detta vid en särskild 
vindriktning när det blåser.  

Missfärgning av lackerade delar 
För hög temperatur kan leda till missfärgning av lackerade delar. Orsaken till den förhöjda 
temperaturen kan vara att maximal tillåten vedmängd har överskridits eller att olämpligt bränsle har 
använts. Vilka typer av bränsle, storlek och mängd som kassetten är avsedd för framgår på sidan 6. 

Uppstår ett problem som inte kan avhjälpas enligt ovan, kontakta återförsäljaren eller 
skorstensfejarmästaren.  
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