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Å føle seg vel og samtidig spare energi med produktene LA NORDICA er mulig!

      OVNENS SIKKERHETSNORMER
Ifølge ovnens sikkerhetsnormer må kjøperen og butikkinnehaveren infor-
mere seg om korrekt funksjon av ovnen i henhold til bruksanvisningen.
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Definisjon: Vedkomfyr med kontinuerlig forbrenning, i samsvar med DIN 18 880 - 2 KH, 15a B-VG

I. TEKNISKE DATA

AMERICA
Konstruksjonssystem 1

Nominell effekt i kW 10

Rørdiameter i mm 160

Maks mengde brensel- ved i kg 3

Maks mengde brensel- kullbrikker i kg 2,3

Frigjøring av forbrenningsgass i g/s- ved 12,2

Frigjøring av forbrenningsgass i g/s- kullbiter 13,9

Temperatur på forbrenningsgass i °C - ved 300

Temperatur på forbrenningsgass i °C - kullbiter 300

Undertrykk ved nominell effekt i mbar/Pa ved fyring med ved 0,12/12

Undertrykk ved nominell effekt i mbar/Pa ved fyring med kull 0,12/12
Størrelse på brennkammerets åpning i m2 0,13

Brennkammerets størrelse / brennkammerets overflate i m2 0,18

Type rist Flat rist

Komfyrens høyde i m 0,880

Komfyrens bredde i m 1,200

Komfyrens dybde (uten håndtak) i m 0,660

I bygninger der den termiske isolasjonen ikke er i samsvar med forskriftene for varmebeskyttelse er varmevolumet til
vedkomfyrene som er i samsvar med DIN 18893 følgende:

- i gunstige bygningstyper: 186 m³
- i mindre gunstige bygningstyper:    107 m³
- i ugunstige bygningstyper:              73 m³

Med egnet termisk isolasjon som er i samsvar med forskriftene for varmebeskyttelse vil varmevolumet være større.
Ved midlertidig oppvarming reduseres varmevolumet med ca 25 %.
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II. TEKNISK BESKRIVELSE
Vedkomfyrene med kontinuerlig forbrenning La Nordica egner seg til matlaging på varmeplaten og i ovnen, foruten til
oppvarming av rom i noen perioder, eller til å supplere en utilstrekkelig sentraloppvarming.. Komfyrene er ideelle for
feriehus /-leiligheter og hytter, eller som supplerende oppvarming i løpet av året. Den bruker ved eller brune kullbiter
som brensel.
Komfyren med kontinuerlig forbrenning består av plater av lakkert og galvanisert stål, og av sammensmeltinger av
lakkert støpejern (dører, forsiden og varmeplaten).
Fyrkassen er innvendig bekledd med plater i støpejern og ildfast materiale (ironker) og er utstyrt med forhåndsinnstilt
tertiærluft for bedre forbrenning. Inne i brennkammeret er det en flat, tykk rist som er høyderegulerbar.
Brennkammeret har en panoramadør med innvendig keramikkglass (tåler opptil 700 °C) og herdet utside. Dette gir et
fortryllende syn av brennende flammer, og døren forhindrer også utslipp av røyk og gnister. Under ovnsdøren er det en
uttakbar skuff til å ha ved i, med tilhørende lukkbar dør.

Oppvarming av rommet foregår slik – ved stråling: gjennom panoramavinduet og ovnens ytre varme overflater stråles
varmen ut i rommet.

Komfyren med kontinuerlig forbrenning er utstyrt med regulering for primær- og sekundærluft, som man kan regulere
forbrenningsluften med.

D

B

C

A
Figur 1

II.I. Regulering av primærluft (nederste kulehåndtak)
Kulehåndtaket for regulering av primærluft befinner seg på den nederste delen av instrumentbrettet (Figur 1 pos. A).
Med dette håndtaket reguleres passasjen av primærluft fra den nederste delen av komfyren, gjennom
askeskuffen og rengjøren mot brenselet. Primærluften er nødvendig for forbrenningsprosessen.
Askeskuffen må tømmes regelmessig, slik at asken ikke forhindrer det nødvendige inntaket av primærluft
for forbrenningen. Det er primærluften som holder ilden i gang.
For å åpne luftpassasjen, må kulehåndtaket dreies mot klokken (drei håndtaket med klokken for å lukke passasjen).
Reguleringen for primærluft må kun holdes så vidt åpen under vedforbrenning, ellers vil veden brenne opp for fort, og
komfyren kan overopphetes. Ved kullforbrenning er ti lførselen av pr imærluft absolut t nødvendig (se
punkt IX).
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     II.II. Regulering av sekundærluft (det øverste kulehåndtaket)

Reguleringen av sekundærluft befinner seg på den øverste delen av instrumentbrettet (Figur 1 pos. B). Dette
kulehåndtaket må åpnes (dreies mot klokken), særlig under vedforbrenning (se punkt IX).
Sekundærluften passerer utenfor brennkammerets dør med dobbelt glass, den oppvarmes og setter i gang dobbel
forbrenning og holder samtidig glasset rent (når reguleringen er åpen).

    II.III. Regulering av røyk

(Konvertering fra matlaging på varmeplaten til steking i ovnen og oppvarming)

Kulehåndtaket for regulering av røyk befinner seg midt på instrumentbrettet (Figur 1 pos. C), dette er lett gjenkjennelig
ved at det er lakkert og merket.
Når dette stilles på venstre side SX, vil forbrenningsgassene flyte opp av ovnen og direkte mot avtrekksåpningen
(matlaging på VARMEPLATE); når håndtaket derimot stilles på høyre side DX, vil forbrenningsgassene flyte rundt
ovnen og øke den indre temperaturen jevnt (steking i ovnen og oppvarming – BRUK AV OVNEN).

II.IV. Opptenningsregulering
På den øverste delen av ovnen, mellom den lakkerte platen og forsiden, er det en spak med en kromatisert kul
(Figur 1 pos. D). Denne spaken brukes kun for å letteregjøre opptenningen av ovnen.  Når denne er helt tilkoblet
(skjøvet bakover), vil røyken flyte direkte mot avtrekksåpningen (røykrøret).
Når ovnen er tent og veden begynner å brenne ordentlig, må spaken dras helt ut igjen.

III. INSTALLASJONSNORMER
Din feier må informeres om installasjonen av vedkomfyren, slik at han kan kontrollere at tilkoblingen til skorsteinen er
regelmessig.
Før installasjonen må man kontrollere at gulvet tåler vedkomfyrens vekt.
Tilkobling av flere apparater til samme skorstein er ikke tillatt. Vi anbefaler å la feieren din kontrollere både
tilkoblingen til skorsteinen og at det er tilstrekkelig lufttilførsel til forbrenningen på installasjonsstedet..
Åpningsdiameteren for tilkoblingen må i alle fall samsvare med diameteren til røykrøret.
Åpningen bør være utstyrt med veggtilkobling for å kunne sette inn utløpsrøret og en rosett. Avtrekksåpningen som
ikke brukes, må dekkes til med tilhørende propp.

IV. BRANNSIKKERHET
Under installasjonen av vedkomfyren må følgende sikkerhetsforskrifter overholdes:
a) minimumsavstanden fra antennelige og varmefølsomme gjenstander (møbler, trekledninger, stoff, o.s.v.) og
antennelige materialer må være på 20 cm fra baksiden og fra begge sider;
b) foran vedkomfyren må antennelige eller varmefølsomme gjenstander eller materiale være på minst 100 cm avstand;
c) hvis vedkomfyren skal installeres på et gulv som ikke er av fullstendig ildfast materiale, må man sørge for å sette
den på et ildfast underlag, f.eks. en stålflate (målene må være i henhold til regionale forskrifter).
Komfyren må brukes utelukkende med askeskuffen på plass. Forbrenningsavfallet (asken) må samles i en hermetisk og
ildfast beholder. Komfyren må aldri tennes der det er utslipp av gasser eller damper (f.eks. lim for linoleum, bensin,
o.s.v.). Man må ikke sette fra seg antennelig materiale i nærheten av komfyren.
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V. TILKOBLING TIL SKORSTEINEN / FORBRENNINGSLUFT
Av sikkerhetsgrunner må døren til brennkammeret åpnes kun for å legge i brensel, mens den må holdes lukket under
drift og når komfyren er ute av drift.
Komfyren har et røykavtrekk bak og et på toppen, begge befinner seg sentralt.
Forbindelsesrøret for tilkobling til skorsteinen må være så kort som mulig, og sammenføyingspunktene på hvert rør må
være hermetiske.
Tilkoblingen til skorsteinen må utføres med stabile og robuste rør. Røykavtrekket må festes hermetisk t i l
skorsteinen. Den interne diameteren på forbindelsesrøret må tilsvare den eksterne diameteren til komfyrens
røykavtrekk.
For god funksjon av ovnen er det essensielt at det på installasjonsstedet er tilstrekkelig lufttilførsel for
forbrenningen. Dette betyr at forbrenningsluften må kunne sirkulere ved hjelp av dertil egnete lufteåpninger,
selv med lukkede dører og vinduer.
Skorsteinens undertrykk bør være 10-12 Pa (=1,0-1,2 mm vannsøyle). Målingen må allt id foretas med varmt
apparat (nominelt varmeutbytte). Når undertrykket overgår 17 PA (1,7 va nnsø yl e), er det nødvendig å redusere det
ved å installere en supplementær trekkregulator (hjelpeventil for luft) på utløpsrøret eller i skorsteinen.

VI. TILLATT BRENSEL / ULOVLIG BRENSEL
Vedstokker og 7-tommers brune kullbrikker er tillatte brensler. Man må kun bruke tørre vedstokker (med maksimalt
vanninnhold  på  20  %).  Man  ka n  l egge  i  ma ks  2  e l l er  3  veds t okker ,  e l l e r  e t  la g  b ru ne  ku l lb r ikker
(fra 4 til 5 stykker) per gang (se punkt I).
Vedstokkene bør være ca. 30 cm lange og ha en omkrets på maks 30-35 cm.
Ved som brukes som brensel må ha et fuktighetsinnhold på mindre enn 20 %, og må lagres på et tørt sted. Fuktig ved
gjør opptenningen vanskeligere, da den krever en større mengde energi for å få vannet til å fordampe.
Dessuten har stort fuktighetsinnhold i veden som ulempe at når temperaturen synker, vil vannet kondenseres
først i brennkammeret, og deretter i skorsteinen. Rå ved inneholder ca 60 % H2O, derfor egner den seg ikke til
å brennes.
Veden må lagres på et tørt og ventilert sted (f.eks. under et tak) i mins t to år før man brenner den.
Ellers kan følgende ikke brukes som brensel: kullrester, avskår, barkavfall og tretavler, fuktig ved eller tre som er
behandlet med maling, plastikkmaterialer: i så fall frafaller garantien på ovnen.
Papir og papp må utelukkende brukes til opptenning. Forbrenning av søppel er forbudt, og vil dessuten også skade
komfyren og skorsteinen.

VII. BRUK AV OVNEN
Legg i brensel etter å ha rengjort risten. Takket være ekstra lufttilførsel til forbrenningen kan ovnstemperaturen
påvirkes betydelig. Tilstrekkelig skorsteinstrekk og rene kanaler for gjennomstrømmingen av glovarm røyk rundt
ovnen er fundamentalt for et godt stekeresultat. Opptenningsreguleringen (D) må trekkes helt utover, mens
kulehåndtaket for regulering (C) må dreies mot høyre DX.
Ovnspannen kan settes på forskjellige høyder. Tykke kaker og store steker må settes nederst. Flate kaker og kjeks
settes i midten. Mat som skal varmes eller brunes kan man sette øverst.

VIII. OPPTENNING
Ved første opptenning er det uunngåelig at det dannes en ubehagelig lukt (som skyldes at limingen i fugebåndet
tørker), som vil forsvinne etter kort bruk. Man må imidlertid sørge for god ventilasjon i rommet. Ved første
opptenning anbefaler vi å legge i redusert mengde brensel, og langsomt øke ovnens varmeutbytte. Luftuttakene for
forbrenningen bør holdes åpne kun i kort tid.
For å tenne ild anbefaler vi å bruke små trelister sammen med avispapir, eller andre opptenningsmetoder i salg, men
utelukker alle opptenningsvæsker som f.eks. alkohol, bensin, parafin og lignende.
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Luftuttakene (primærluft  og  sekundærluft  A,B)  må åpnes  sa mt id ig ,  oppt enningsr egu ler ingen  (D)  må
vær e åp en, d.v.s. at reguleringsspaken må skyves bakover, mens det midtre kulehåndtaket (C) må
dreies mot venstre SX .
Når veden begynner å brenne, kan man legge i mer brensel, lu kke r eguler ingen (D) ved å dra tilbake spaken, og
regulere forbr enningsluften i henhold ti l  inst ruksjonene i punkt IX.
Komfyren må aldri overfylles (les tabellen med tekniske data – maks me ng de brens e l so m ka n fy l le s
på).
For mye brensel og for mye forbrenningsluft kan forårsake overoppheting og dermed skade komfyren.

IX. NORMAL FUNKSJON
Ved hjelp av reguleringene på komfyrens forside (Figur 1), reguleres brennkammerets varmeutslipp. Disse
reguleringene må åpnes alt etter varmebehovet.
Den beste forbrenningen (minimale utslipp) ved forbrenning av ved nås når størstedelen av forbrenningsluften
går gjennom reguleringsåpningen for sekundærluft og i motsatt fall, ved forbrenning av brune
kullbrikker, når størstedelen av forbrenningsluften går gjennom reguleringsåpningen for primærluft.
Den nødvendige reguleringen for å oppnå det nominelle varmeutbyttet med et lavtrykk i skorsteinen på 10-12 Pa (= 1 –
1,2 mm vannsøyle), er følgende:

                                BRENSEL PRIMÆRLUFT
                                                                              (NEDERSTEKULEHÅNDTAK)

SEKUNDÆRLUFT
((ØVERSTE KULEHÅNDTAK)

VED LUKKET ÅPEN

        BRUNE KULLBRIKKER ÅPEN ÅPEN

Spaken for opptenningsreguleringen (D) må være LUKKET og derfor trukket helt ut.

Forbrenningsintensiteten, og dermed komfyrens varmeutbytte, påvirkes foruten av reguleringen av forbrenningsluften,
også av skorsteinen. Et godt skorsteinstrekk krever redusert regulering av forbrenningsluft, mens et dår lig
skorsteinstrekk i større grad krever en nøyaktig reguler ing av forbrenningsluften.
For å fastslå om komfyren har god forbrenning, må man kontrollere at røyken som går ut av skorsteinen er
gjennomsiktig. Hvis den er hvit, betyr det at komfyren ikke har korrekt regulering eller at veden er for fuktig; hvis
derimot røyken er grå eller svart er det tegn på at forbrenningen ikke er fullstendig (en større mengde
sekundærluft er nødvendig).

IX.I. Grillfunksjon
Med komfyren America er det mulig å grille maten på rist.
Når gløden er klar, må brennkammerets dør holdes åpen. Sett
beskyttelsesskjermen i blikk (EKSTERN SKJERM) som vist
på f iguren og plasser gri l lr ist en (GRIGLIANDOLA) i
brennkammeret.

Reguleringene stilles på følgende måte:
- reguleringene for primærluft og sekundærluft (A,B) skal

være lukket, d.v.s. dreies med klokken
- reguleringen av røyk (C) dreies mot venstre (sx)
- opptenningsreguleringen (D) fullt tilkoblet (skyves mot

baksiden av komfyren)

EKSTERN SKJERM

GRIGLIANDOLA

8



X. FUNKSJON I OVERGANGSPERIODER
Med en utendørs temperatur på over ca 15 °C, kan varmeutbyttet reduseres og det kan forekomme skade i inngangen
til skorsteinen. Avtrekksgassene slipper ikke lenger helt ut (intens gasslukt). I dette tilfelle må man rengjøre risten
oftere og øke forbrenningsluften. Fyll deretter på en redusert mengde forbrenningsstoff og kontroller at alle åpningene
for rengjøring og koblingene til skorsteinen er hermetiske.

XI. LUFTTILFØRSEL PÅ INSTALLASJONSSTEDET I LØPET AV FORBRENNINGEN

  Luftinngangen for forbrenning på installasjonsstedet må ikke være lukket mens komfyren er i drift.
I rom hvor man bruker komfyrer med naturlig skorsteinstrekk, er det er absolutt nødvendig at det er tilførsel på så mye
luft som er nødvendig for forbrenningen, d.v.s. inntil 20 m³/timen. Den naturlige luftresirkuleringen må garanteres
av noen faste åpninger på ytterveggen. Størrelsen på de nødvendige åpningene for luftti lfør sel er
fastbestemt av de relat ive forskriftene.  Spør din f eier .  Åpningene bør  beskytt es  med r is ter  og
må a ldr i  t i l s t oppes .  En utdragbar  sugevent i la tor  som er  ins ta l l er t  i  sa mme rommet  eller  i  rommet
ved siden av, kan påvirke komfyrens funksjon negativt dersom det er utilstrekkelig tilførsel av frisk luft.

XII. STELL OG VEDLIKEHOLD
Ved normal bruk skades ikke komfyren på noen måte. Dersom messingdelene skulle bli blåaktige på grunn av
overoppheting, kan man løse dette med et egnet rengjøringsmiddel. Ovnen bør rengjøres fullstendig minst en gang
i året eller når det er nødvendig (problemer med maskinsvikt ved dårlig varmeutbytte). Rengjøringen må kun utføres
med kald komfyr.
Denne operasjonen bør utføres av en feier som samtidig kan kontrollere utluftingskanalen.
Under rengjøringen må avtrekksåpningen og røykrøret fjernes fra komfyren.
Oppsamlingsrommet for røyk kan rengjøres fra luken under ovnen (etter å ha fjernet de to skruene som fester den til
komfyrens forside), eller ovenfra.
For å rengjøre det ovenfra, må man fjerne varmeplatens ringer og demontere røykrøret fra avtr ekksåpningen.
Rengjør ingen kan ut før es  ved hje lp  av en bør s t e  og en s tøvsu ger .
Pass på at alle demonterte deler blir hermetisk gjenmontert etter rengjøringen.
VIKTIG: Rengjøringen av panoramavinduet må kun utføres når komfyren er kald, for å unngå eksplosjon.
Alle ovner og komfyrer fra LA NORDICA har en rist i brennkammeret og en askeskuff for oppsamling av aske. Vi
anbefaler å tømme askeskuffen jevnlig og unngå at den fylles helt, for å ikke overopphete risten. Dessuten anbefaler
vi å alltid la det være et lag på 3-4 cm aske i brennkammeret.
Komfyren må rengjøres regelmessig av feieren. La din faste feier kontrollere at komfyren, tilkoblingen til
skorsteinen og luftesystemet er regelmessig installert.
Ved rengjøring av lakkerte deler brukes såpevann eller rengjøringsmidler som ikke er slipende eller kjemisk aggressive.

MAJOLIKAPRODUKTER

Majolikaproduktene LA NORDICA er håndverksprodukter, og det kan derfor forekomme bittesmå revner og litt
kornethet i fargen eller små kromatiske defekter. Disse egenskapene vitner om høykvalitetsprodukter.
Emalje og majolika, p.g.a. forskjellig utvidelseskoeffisient, danner bittesmå revner som beviser produktets ektehet.
Ved rengjøring av majolikaprodukter anbefaler vi å bruke en myk og tørr klut; hvilket som helst rengjøringsmiddel
eller væske kan trenge inn i revnene og tydeliggjøre disse.

XIII. DRIFTSTANS OM SOMMEREN
Etter å ha rengjort brennkammeret, skorsteinen og utluftingskanalen og fjernet asken og evt. annet avfall fullstendig,
må man lukke alle dørene til brennkammeret og de tilhørende reguleringene og frakoble apparatet fra skorsteinen.
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Vi anbefaler å rengjøre utluftingskanalen minst en gang i året; kontroller i mellomtiden at tetningene er i perfekt stand.
Hvis dette ikke er tilfelle, garanteres ikke god funksjon av ovnens!
I så fall er det nødvendig å skifte dem ut.
Hvis rommet ovnen står i er fuktig, må man sette absorberende salt inn i brennkammeret. Man bør beskytte de
ubearbeidede delene i støpejern med nøytral vaselin hvis man vil bevare det estetiske aspektet uendret i tiden.

XIV. MONTERING AV SIDEREKKVERKET

For videre avklaringer ber vi deg å henvende deg til din forhandler!

10



Tekniske data og modeller er ikke bindende. Firmaet reserverer seg
retten til å foreta modifiseringer og forbedringer uten noe forvarsel.

Importør i Norge: Ole Chr. Bye AS
Jernbanegata 3-5
1890 Rakkestad

Tlf: 69 22 53 00 Faks: 69 22 23 35
E-post: bye@bye.no – www.bye.no

La NORDICA S.p.A.

Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA
Tlf.: +39 0445 804000 – Faks: +39 0445 804040

E-post: info@lanordica.com – www.lanordica.com
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