Installationsanvisning för Braskamin Ardis SE
Allmänt
Denna produkt är CE-märkt och uppfyller Europeisk standard EN 13240:2005 samt Boverkets miljökrav
6:7411 gällande utsläpp av OGC.
Tekniskdata
Effekt ca.6 Kw
Verkningsgrad: 77,9%
Vikt: 67kg
Höjd: 927 mm
Bredd: 437 mm
Djup: 360 mm
Anslutningshöjd: 770 mm
Centrum rök/baksida kamin: 141 mm
Anslutningsstos på topp utv. 148 mm
Max vedlängd: 30 cm
Kaminen kräver ett drag (undertryck) på minst -10Pa
Avståndskrav till brännbart material
Framför eldstad = 1000 mm
Sidor av eldstad = 200 mm
Bak eldstad
= 200 mm
Över eldstad
= min.1000 mm
Drift- och skötsel instruktion enligt bifogad användarhandbok på svenska mfl.språk.

Prestandadeklaration
1.Produkttyp:
Braskamin enligt EN 13240:2005/A2:2004/AC:2007 Braskaminer for eldning med fast
brånsle - Krav och provningsmetoder
2.Produktbenamning: Braskamin Ardis
3.Avsedd anvåndning: Eldstad for uppvårmning och trivseleldning med anslutning till rokkanal.
4.Produkten såtts på marknaden av: Fireplace Kft
Besoksadress: Allomas u.7. H-3553 Kistokaj, Hungary
5.System for fortiepande kontrol! av prestanda: AVCPSystem 3+4
6.Forfarande for såkerstållande av prestanda: Tillverkningskontrollen under produktens tillverkning utfors
av tillverkaren som egenkontrol! enligt regelverkets krav (System 3) for denna kontrol!.
Produkten år provad av tillverkarenFireplace GmbH enligt standarden: 13240:2005/A2:2004/AC:2007.
Produkten år provad av anmålt organ nummer 1427.
Pmvrapport nummer:FSPS-Wa1430-EN
?.Angiven prestanda:
Våsentliga egenskaper

Prestanda:

Brandsåkerhet
Avstind till brånnbart baktill:
Avstind till brånnbart sidor:
Avstfnd till brånnbart framfor:
Medelvårde rokgastemperatur:

Produkten uppfyller kraven
20 cm
20cm
100 cm
300° C

Utslåpp av
forbranninqsprodukter
Avgivande av farliga åmnen

Halt CO i rokgaser: 0, 12%
'

Yhemperatur
Rokgasstos
Elsåkerhet
Temperatur handtag
Maximalt drifttryck
vårmevatten
Mekanisk hlllfasthet
Termisk effekt
Energieffektivitet
(verkninqsqrad)

Avger inga farliga åmnen vid
anvåndning
Rid enliqt anvåndaranvisninq
Produkten uppfyller kraven
Produkten ansluts inte till elsystem
Klarar med handske
lnte applicerbart
Produkten uppfyller kraven for hlllfasthet
6 kW
77,9 %

Harmoniserad
produktstandard
EN 13240:2005
EN 13240/A2:2004

EN 13240/AC:2007
'

Braskaminer for
eldning med fast
brånsle
.
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Krav och
Provningsmetoder

.

8.Utforandet av den eller de produkter �om anges i punktema 2 stammer overens med angivna prestanda
i punkt 7.
Denna prestandadeklaration år utfårdad och undertecknad med ansvar som firmatecknare for fbretage
som tillverkare enligt punkt 4.
(_
F!REPLACE
Ort: Kistokaj

Datum: 10.01.2017

GYART6 ES 1(1:'RF.Sl<EDELMI KFT.
3553 Kistob3!, Åiismås u. 7.

Befattning: VD

Produkteninnehåller inga farliga åmnen varfor det inte bifogas ett såkerhetsdatablad enligt kravet i Reach artikel 31 och deklareras dårmed NPD.

