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Bäste Viking kund
Vi vill börja med att gratulera er för att ni har blivit lycklig
ägare till Sveriges mest sålda vedspis, Viking 30.
Er Nya Viking 30 är både en tidlös och effektiv värmekälla
med mer än 100 års utveckling och historia bakom sig.
Er Nya Viking 30 är försedd med den allra senaste förbränningstekniken för att ge maximal värmeeffekt samt
minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi hoppas ni får många varma dagar och mycket nytta
framöver med er nya spis.
Men kom ihåg att läsa igenom installations och
skötselanvisningen noga innan
Du påbörjar monteringen och innan Du börjar elda.
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För att få ut det mesta möjliga av din köksspis ska den vara:
1. Rätt monterad
2. Rätt eldad
3. Rätt skött

Förberedelse
Tillverkarförsäkran
Tillverkan av denna produkt har skett i enlighet med produktens typgodkännandehandling där
monterings- och skötselanvisning ingår som en tillhörande handling.
Allmänt
VIKING 30 är tillverkad i kraftigt gjutgods och eldstaden är klädd med täljsten. Mellan
täljstensbeklädnaden och de kraftiga gjutjärnssidorna finns en luftspalt, samt på hällen ovala
hål, vilket ger en god luftväxling och förhindrar överhettning av sidorna. Genom de
värmelagrande materialen avger spisen god eftervärme i flera timmar efter avslutad eldning.
Eldstadsluckan är försedd med ett fönster av keramiskt härdat glas som ger insyn till brasan.
Maximal värmeeffekt och låg vedförbrukning erhålles tack vare de täta luckorna och den
speciella lufttillförslen till brasan. Veden förbränns under tillförsel av sekundärluft genom hål
i täljstenssidorna samt primärluft genom att eldstadsluckan är på glänt vid upptändningsfasen.
Viking 30 är utrustad med spjäll och en avtagbar kokplatta. Före nyinstallation av en köksspis
och skorsten inom stadsplanelagt område måste en bygganmälan göras, vänd dig till din
kommun för närmare anvisning.
Efter installationen ska alltid skorstensfejarmästaren besiktiga installationen så att den är
korrekt utförd enligt monteringsanvisningen och att anslutningen är tät till skorstenen. Detta
görs före spisen eldas och oavsett om det gäller anslutning till befintlig eller ny skorsten.
Läs igenom monteringsanvisningen noggrant innan Du påbörjar installationen.
Skorsten
Rökkanalens diameter ska vara minst 125mm och vi rekommenderar en lägsta rökkanalshöjd
om 3,5m räknat från spisens anslutning. Vid anslutning bakåt medföljer en stos. Denna ska
muras fast i murstocken och medföljande pannkitt strykes på invändigt i denna. Det rostfria
anslutningsröret förses också med pannkitt och trycks fast på spisens stos, spisen är nu färdig
att anslutas i murstocken. Vid toppanslutning rekommenderas en sotlucka på första röret!
Avstånd till vägg
Se medföljande ritning på sid. 7.
Bärande underlag
En köksspis och (lätt)skorsten kan normalt placeras på vanligt träbjälklag i enfamiljshus.
Viking 30 är godkänd att installeras utan eldstadsplan under själva spisen då spisens
bottenplåt utgör del av eldstadsplanet. Eldstadsplanet framför kaminen ska vara tättslutande
mot kaminens sockel/nederkant och täcka minst 30cm framför luckorna och minst 10cm på
sidorna. Golvplåt finns som tillbehör.
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Förbränningsluft
Den luft som åtgår vid förbränningen är ca. 10-20 m³/tim och i regel försumbar. I hus med
mekanisk ventilation samt välisolerade hus bör spisen placeras nära en yttervägsventil eller
tas förbränningsluften utifrån genom att koppla på tilluft underifrån eller bakifrån på spisen.
Lossa uteluftsplattan (sitter med 4st plåtskruvar med en nyckelvidd på 8mm) som sitter i det
nedre utrymmet på spisen(se bild 1). Dra in uteluftsslangen genom hålet i botten(se bild 2)
och ställ sedan spisen på plats. Kapa sedan uteluftsslangen till lagom längd och tryck på den
på stosen. Lägg tillbaka uteluftsplattan och skruva fast den igen, uteluftsanlutningen är nu
klar. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du tar din spis i bruk och glöm inte att
installationen skall godkännas av skorstensfejaren först.

Bild 1

Bild 2

Justering av totalhöjden på spisen
Spisens totalhöjd är justerbar mellan 850/900mm. Detta görs med hjälp av ställskruvarna som
sitter innanför den nedre luckan. När spisen justerats till önskad höjd låser man fast skruvarna
med låsmuttrarna. De fyra ställskruvarna har en M10 gänga och en nyckelvidd på 17mm.
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Bruksanvisning och eldningsråd

En ny Vikingspis bör de första gångerna eldas försiktigt. Den värmebeständiga färgen blir då mer
hållbar (kan osa och lukta i början) och täljstensskivorna i eldstaden torkar.
Bränsle
Bästa värmevärde får du från kluven björkved (generellt lövträd) som brinner lugnare än barrved.
Om du eldar med ek, bok eller annat träslag med högt värmevärde skall du alltid blanda med andra
träslag, annars riskerar du att skada din eldstad. Veden måste vara torr, ca 15-20% fukthalt, och av
rätt storlek ca 300 – 350mm lång och 50 – 80mm i diameter. Vid normal eldning är ca 2 kg/ved
per timme en lämplig vedmängd. Max vedinlägg bör inte överstiga 1,5kg.
Upptändning
Vid upptändning av Viking 30 skall nedre luckan vara helt öppen, eldstadsluckan på glänt och
spjället bak på spisen vara i öppet läge för att få bästa drag. När elden har tagit sig, efter ca 10-15
min så stänger du luckorna. Draget och lufttillförseln justerar du genom att reglera den nedre
luckans spjäll och genom att reglera spjället baktill på spisens översida. Om skorstenen är kall och
det är dåligt drag kam man åtgärda detta genom att tända på papper i skorstens sotlucka.
Vedpåfyllning
När du ska lägga in mer ved ska du öppna dörren långsamt så undviks rökinslag. Använd
spiskroken till att fördela aska och glöd genom att dra glöden framåt och skjuta askan bakåt i
eldstaden, då antänds det nya bränslet lättare. Lägg sedan in 2-3 vedträn och stäng inte luckan
förrän veden har tagit sig.
• Fyll aldrig på ved så länge det brinner bra i kaminen

Skötselråd
Vid rengörning ska särskild uppmärksamhet fästas vid kokplattans undersida. Även rostret
bör skakas och rengöras ifrån aska regelbundet. Spisens överdel och framstycke rengörs
med en mässingsborste eller en scottsbrite, när spisen är kall. Den medföljande spissvärtan
kan sedan läggas på med en svamp. När svärtan har torkat polerar du spisen för att få den
blank. OBS! vid överkokning av saltat vatten kan anfrätning bidra till att hällen blir rostig och
porig, för detta gäller ej garantin.
Bra att veta
• När du eldar första gången kan det uppstå en lätt obehaglig lukt som beror på att
en viss oljebeläggning eller överflödig färg kan finns kvar på gjutgodset. Lukten
försvinner med tiden då det ”osar” bort.
• Kontrollera med jämna mellanrum att inte packningarna till dörrarna är skadade och
byt ut dessa vid behov.
• Håll eldstad och rökrör rena och eldar du mycket bör du sota skorstenen någon
extra gång mellan besöken av sotaren
• Efter någon tids eldning kan en viss sotbeläggning ske på glaset, din återförsäljare
har specialmedel mot detta.
• Om en skorstensbrand uppstår eller befaras, skall förbränningsluftsspjället och
luckorna stängas. Kontakta om nödvändigt brandkåren för släckning. Efter en
skorstensbrand skall alltid skorstenen besiktigas av skorstensfejarmästaren.
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Tekniska data
Verkningsgrad enl. SS-EN 13240
Effekt
Uppvärmningsyta
Vikt
Storlek

Procent
Kw
Ca m²
Kg
Höjd mm
Bredd mm
Djup mm
Bredd mm
Höjd mm
Bredd mm
Djup mm
Höjd
Bredd mm
Bak & topp

Spishäll
Eldstadsmått
Eldstadsöppning
Anslutningsalternativ
Se bifogade måttskisser

78
3-8
60
150
850-900
300
600
300
300
190
390
175
150

Konstruktion
Brännkammare
Ytterplåt
Färg
Glas

Gjutjärn/Täljsten
DC01 2 mm
Termal svart
Keramiskt, härdat

SS 1142-32
Tål 700°

Godkänd för att anslutas till skorsten med ½ stens omslutning (350°)

Tillval
Golvplåt, Svart emaljerad
Mått i mm
D:400, B500
Startspjäll, Rostfritt, mekaniskt som kopplar förbi de långa rökgaserna och påskyndar draget i
skorsten/kamin (eftermonterbart).

Detaljerad måttskiss (mm)
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Så här fungerar din Vikingspis.
Konvektionsluft
Förutom att Vikingspisen strålar ut värme
så är den även utrustad med konvektion.
Det betyder att den svala rumsluften sugs
in i kaminens sidor, värms effektivt upp,
trycks ut genom de ovala hålen på
spishällen och slutligen strömmar ut i
rummet. Detta gör att spisens sidor blir
svalare och att spisen värmer en större
yta.

Förbränningsluft
Primärluften tillförs genom att
eldstadsluckan står på glänt under
vedpåfyllning och upptändnings fasen.
Sekundärluften tillförs genom den nedre
luckans snurrspjäll samt genom ett
friskluftsintag undertill på Vikingspisen.
Sekundärluften värms sedan upp i spisen
och letar sig in till elden via hålen på
täljstenen i eldstaden.
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Reservdelslista del1
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Reservdelslista del 2
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OBS!
Skruva aldrig av spisens häll/överdel då gäller ej garantin.
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Problemlösningar
Dåligt drag.

Anslutningen till murstocken har

Be sotaren kontrollera att anslutningen mellan

inte tätats ordentligt.

spis och skorsten är helt tät.

Rökröret är igensotat, eller så har det
samlats sot i Vikingens turbo (rökgas-

Rengör rökrör och brännkammare
och sota ur Vikingens turbo.

lådan som förlänger rökens väg i spisen).

För kraftigt drag.

Glasrutan sotar

Skorstenen igensatt av fågelbo eller
liknande
Skorstenen är för kort eller har för stor
tvärsnittsarea

Kontakta sotare eller återförsäljare för ytterligare
vägledning.

Rökvändarplattan(bakre järnet)

Rackla med handkraft på det bakre järnet så att

kan sitta fel.

det faller på plats.

Undertryck i bostaden.

Öppna ett fönster, eller skaffa en yttervägsventil
nära spisen

Veden har för hög fukthalt, eller är
för kall.

Endast torr ved med en maximal fukthalt på 20 %
bör användas, ta in veden 1 dygn, för att få den
rumstempererad innan eldning.

Om du använder ugnstorkad ved

Minska lufttillförseln genom att stänga snurrspjället

kräver
detta mindre lufttillförsel än normalt
vedbränsle.

och spjället på ovansidan av spisen.

Tätningsbanden vid dörren är slitna.

Kontrollera tätningsbanden. Om dessa är nedslitna
ska de bytas ut.

Skorstenen är för lång.

Kontakta sotare eller återförsäljare för ytterligare
vägledning.

Veden har för hög fukthalt.

Endast torr ved med en maximal fukthalt på 20 %

igen.

Vitt glas.

bör användas.
Spjället i nedre luckan är alltför stängd.

Spjället öppnas så att det tillförs mer luft till
förbränningen.

Dålig förbränning (för låg temperatur i
ugnen).

Följ instruktionerna för rätt eldning som beskrivs i
denna handbok.

Felaktig eldning (eldning med

Använd alltid rent och torrt bränsle.

avfallsved, malt trä, impregnerat trä,
plastlaminat, plywood eller liknande).
Ryker§ ut i rummet
när dörren

Det uppstår en tryckutjämning i
brännkammaren.

öppnas.

Dåligt drag i skorstenen.

Öppna luftventilen ca 1 min. innan dörren öppnas
– försök undvika att öppna dörren hastigt.
Undersök skorstenshöjden, som kan vara för låg i
förhållande till det minimidrag som spisen kräver.

Dörren öppnas när det är eld i

Öppna bara dörren vid glödbädd.

brännkammaren.
Vit rök.

Förbränningstemperaturen är för låg.

Öka lufttillförseln - genom att öppna snurrspjället

Veden är för fuktig och innehåller
vattenånga.

Använd alltid rent och torrt bränsle.

och spjället på ovansidan av spisen.

Svart eller

Ofullständig förbränning.

Öka lufttillförseln - genom att öppna snurrspjället

gråsvart rök.

och spjället på ovansidan av spisen.

Tändproblem beror oftast på fuktigt bränsle, för dåligt drag eller otät
anslutning till skorstenen.

16

17

Kontakta oss på:
Telefon: 0371-200 01
Fax: 0371-210 01
www.vedspis.se
info@vedspis.se

J Davidssons Eftr. AB
Box 42
330 21 Reftele
Sweden

Phone
+46 (0)371 -200 01
Fax
+46 (0)371 -210 01

E-mail
Info@vedspis.se
Homepage
www.vedspis.se
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Org.nr
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22562-3

