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ALLMÄNT

Viktigt! Denna monteringsanvisning med tillhörande eldningsinstruktion skall sparas!

VIKTIGA PUNKTER

OBS! Läs igenom hela monteringsanvisningen innan montage påbörjas.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
BYGGANMÄLAN

RÖKKANAL

TILLFÖRSEL AV FÖRBRÄNNINGSLUFT

STANDARDLEVERANS

TILLBEHÖR
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FRIMURNING
Keddys spiskassett kan användas som eldstad om man vill frimura runt eller om man vill installera 
den i en befi ntlig öppen spis. Vi har samlat nödvändiga mått för frimurning här nedan.  

Innan man kan påbörja en installation av en kassett i en befi ntlig öppen spis måste man kontrollera 
att den befi ntliga skorstenen är tät. I denna anvisning beskriver vi typfall av hur en installtion av Ked-
dys spiskassett går till med denna parameter uppfylld. Eftersom befi ntliga öppna spisar skjiljer sej åt 
i utformning kan man se detta som en installationsguide och vi kommer i anvisningen att beröra två 
varianter på montage. 

Keddys spiskassett levereras i standard med en stos i 45 graders lutning. Om man vill ansluta rakt 
uppåt eller rakt bakåt behöver man en vinkelstos (tillbehör). Om man monterar vinkelstos för anslut-
ning rakt bakåt kan sotlucka krävas på skorstenen. På nästa sida påbörjas nu monteringsguide enligt 
alternativ 1 därefter beskrivs alternativ 2.

FÖRBEREDELSER

Dekorram

 Öppningsmå!  för Dekorram

 SK1000: B 548 H 500
 SK2000: B 648 H 565



Bestäm det ställe i rökkanalen där tätningen ska 

utföras. Rengör insidan av kupan från sot med hjälp 

av en stålborste och skrapa bort eventuellt löst bruk. 

Tag bort det befi ntliga rökgasspjället om det hindrar 

monteringen.

Tillse att isoleringen sluter tätt mot skorstensväg-
garna. Vid behov kan tilläggsisolering tillämpas.

OBS! Rör får aldrig muras fast i skorstenen då 
detta kan leda till sprickbildning!

Montera skorstensstosen i det nedre röret med hjälp 

av pannkitt.

  

MONTERINGSGUIDE ALT 1
Nedanstående monteringsmetod kräver tillvalet ”monteringssats”. Om man tycker 
att kassetten är för tung att transportera in är det enkelt att montera isär kroppen 
och front/luckor. Detta beskrivs längre fram i manualen.
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4. Det är nu dags att montera kassetten.

Obs! Luckan/luckorna ska 
ej monteras av.
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MONTERINGSGUIDE ALT 2
1. Gör en håltagning i den befi ntliga kupan lämplig för 

att kunna få in rör samt isolering. (ca 300 x 300 mm)

2. Montera fast spiskassettens stos på kassettkrop-

pen och justera in kroppen i våg och lod med hjälp av 

de justerbara fötterna. 

Montera härefter rökrör upp till den punkt där du vill 

isolera av mot den befi ntliga skorstenen med mineral-

ull. Tillse att isoleringen sluter tätt mot den befi ntliga 

skorstenen och att den livar med rörets överkant så 

att inga ”sotfi ckor” kan bildas vid sidan av röret.

OBS! Rör får aldrig muras fast i skorstenen då 
detta kan leda till sprickbildning!

3. Följ sedan föregående anvisning från punkt 6 till 

punkt 8. Avsluta med att mura igen alternativt krymp 

håltagningen att passa ett varmluftsgaller.



SKÖTSEL & ELDNINGSINSTRUKTION
Keddys spiskassetter är provade av ett certfierat provningsinstitut. De har mycket goda 
miljövärden och har en nyttoverkningsgrad på över 80%. För att Spiskassetten skall fungera 
optimalt är det av största vikt att ni följer nedanstående skötsel- och eldningsinstruktion. 
Endast då gäller garantin.

BRÄNSLE

INNAN ELDNING-NÄR SPISKASSETTEN ÄR NY

ELDNING 

OBS! Varje inlägg skall brinna ut innan man lägger 
på ny ved. Då fungerar spisen bäst och man slip-
per olägenhet av eventuell inrykning.
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Upptändning

(Om skorstenen är kall eller om ofördelaktiga 
väderförhållanden råder kan man behöva elda 
de första minuterna med luckan på glänt för att 
upprätta ett fullgott skorstensdrag.)

Obs! Anledningen till att vi snabbt vill nå en op-
timerad arbetstemperatur i spiskassetten är att 
då arbetar den mest effektivt. Detta minimerar 
utsläppen och maximerar värmeåtergivningen.

SK1000/2000 är försedd med en innovativ 
självstängande och självlåsande dörr. Vid inlägg 
av ved eller uraskning, ställ dörren försiktigt i 
ca 100 till 110 graders öppningsvinkel så står 
dörren kvar i öppet läge. Ge dörren en lätt knuff  
tillbaka förbi 100 gradersläget så går dörren 
automatiskt igen och låser.

OBS! För ytterligare information kring eldning i 
vår spiskassett se filmen ”eldningtips” på keddy.
se. 

SKÖTSEL & ELDNINGSINSTRUKTION Forts.....

BRA ATT VETA

 

SOTNING OCH UNDERHÅLL

 Beakta brandrisken när askan slängs, då 
askan kan innehålla glöd mycket länge !

EMBALLAGE
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TEKNISK SPECIFIKATION

SK1000

Höjd   470-475 mm

Bredd   500 mm

Djup   400 mm

Vikt   100 kg

Stos ytterdiameter 125 mm

Verkningsgrad 82%

Eff ekt   4-9 kw

SK2000

Höjd   535-540 mm

Bredd   600 mm

Djup   485 mm

Vikt   125 kg

Stos ytterdiameter 125 mm

Verkningsgrad 82%

Eff ekt   5-10 kw
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