Montage vejledning
Varde VIVA 21 - Fedtsten

1

Tungt gods (120kg)

Fedtstens bund

2 x Fedtstens sider

Fedtstens top

Vær opmærksom!
Tungt gods – udvis forsigtighed!

2

Gulvmateriale:
Hvis brændeovnen skal stå på et gulv, der kan brænde, skal der naturligvis dækkes af med ikkebrandbart materiale, som f.eks. en stålplade, glasplade, klinker eller kunstskiferplade.
Gulvpladen skal nå mindst 15 cm ud fra ovnens sider og mindst 30 cm ud fra forsiden.
Vi anbefaler dog 50 cm foran.
Gulvkonstruktionen skal ligeledes kunne bære ovnens + evt. skorstens samlede vægt.

Vægt

Stål ovn

Med
Fedt
sten

Varde Viva 11

135 kg

-

Varde Viva 21

135 kg

220 kg

Varde Viva 31

150 kg

240 kg*

* = Viva 31 m. Accu-blocks.
Installations afstande:
Hvis væggen ikke er brandbar, må ovnen placeres helt op til væg. Vi anbefaler dog at holde en afstand
på 5-10 cm, der muliggør rengøring bag ovnen.
Der skal være mulighed for adgang til renselåge.
Forbrændingen bliver kun rigtig, hvis der hele tiden tilføres ny ilt.
Derfor er det vigtigt, at De sørger for dette. Det sker bedst ved at installere 1 eller 2
ventilationsventiler i det rum, hvor brændeovnen stilles op (en i hver side af rummet).
Opstilling af brændeovne i forhold til brændbart materiale.
Der skal altid være følgende minimums afstand fra yderkant af røgrør til brændbart materiale.
I bygningsreglementet er det beskrevet at afstanden for vandrette røgrør er 300mm og afstanden for
lodrette røgrør er 225mm.

Varde Viva
Brændeovnen skal iht. gældende regler overholde følgende
minimumsafstande til brandbare vægge og materialer:
A

80 mm

C

300 mm

B

225mm

D

900 mm

Til siderne : 50 cm
Bagved : 8 cm
Møbleringsafstand : 90 cm

3

Montagesæt
Indsættes fra
bagsiden af stenen,
stenen placeres i
den fra væggen
krævede afstand –
vær opmærksom
på at underlaget er
helt plant.
Stifter isættes fra
forsiden

Bagpladen afmonteres
Fragt skruer afmonteres

Beslaget tages af

Bundlågen løftes af hængslerne

4

Fragt skruer afmonters
indesiden

Viva løftes fra fragtpladen i bunden - og over på sten pladen
PAS PÅ !! Tungt gods

Beslaget spændes fast med en skive og
en møtrik – et sæt for hver stift spændes
5

Møtrikkerne i hver side spændes

Bagpladen monters igen –
de 2 møtrikker spændes

Afmonter luftregulering

Hængslerne
vippes
ind mod ovnen

Fedtstens siden løftes ind
over de 2 pinde i hver side
PAS PÅ !! Tungt gods
6

Montagebeslag

Luft skala til
sekundær luft ventil
monteres
7

Luftregulerings arm
genmonteres.

Bundlåge genmonteres.

Højden kontrolleres
til = 31mm.

Efterjuster
når stenen er
lagt på og flugter
hele vejen rundt

8

