
 

 
 
 
 
 

 

 
Complimenti per aver acquistato una stufa-camino a legna LA NORDICA! 

Gratulerer! Du er nå eier av en La Nordica vedovn! 
• 

Sentirsi bene e allo stesso tempo risparmiare energia con i prodotti LA NORDICA diventa possibile! 
Føle seg bra og samtidig spare energi er nå mulig med produktene LA NORDICA! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STUFA – CAMINO / KAMINOVN 
 

FIAMMETTA  -  ASIA  -  GIORGIA 

 
ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE E L’USO 

 
INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING  

NORME DI SICUREZZA SUGLI APPARECCHI 
SIKKERHETSFORESKRIFTER PÅ PRODUKTENE 

Secondo le norme di sicurezza sugli apparecchi l’acquirente e l’esercente sono obbligati 
ad informarsi sul corretto funzionamento in base alle istruzioni per l’uso. 

 
Ifølge sikkerhetsforeskrifter for produkter må både kjøper og selger informere seg om riktig virkemåte ut i fra bruksanvisningen.   
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Definisjon: Kaminovn i følge DIN 18891 

 
 
 
 
 

I. TEKNISKE DATA 
 
 
 Fiammetta Asia Giorgia

Nominell varmeeffekt i Kw 6 6 6 

Røykrøruttak Ø mm. 120 120 120 

Maks mengde brensel - ved i kg  2 2 2 

Maks mengde brensel- kullbriketter i kg  1,7 1,7 1,7 

Undertrykk ved nominell effekt i mbar/Pa –  ved 0,1/10 0,1/10 0,1/10 

Undertrykk ved nominell effekt i mbar/Pa –  kull 0,1/10 0,1/10 0,1/10 

Utslipp røykgass i g/s - ved  5,6 5,6 5,6 

Utslipp røykgass i g/s - karbonbriketter  6,9 6,9 6,9 

Røykgasstemperatur  C°- ved 380 380 380 

Røykgasstemperatur C° - kull 340 340 340 

Type rist  Flat rist, kan rengjøres fra utsiden 
 

Høyde ovn i cm 94 93 93 

Bredde ovn i cm  48 44 41,5 

Dybde ovn (inkludert håndtak) i cm  47 47 47 
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II. TEKNISK BESKRIVELSE 

Ovnene fra La Nordica er bygget med stålplater, emaljert støpejern og i noen modeller finnes de med 
varmestrålende keramikk eller med plater i kleberstein. Inni er ovnen helt dekket av støpejernplater; den øvre delen 
er uttrekkbar. På grunn av hull som er laget i disse platene, garanteres en strøm av oppvarmet luft inni ovnen slik 
at man oppnår en etterbrenning som øker utbytte og minker utslipp av brennbare gasser.  

Ovnen er utstyrt med en dør med keramisk glass (som tåler inntil 700°C). Dette gir et fassinerende syn av de 
brennende flammene og hindrer at gnister og røyk kommer ut. 

Oppvarming av rommet. 

a) ved konveksjon (ca 70%): varmeforflytning av luften gjennom ovnens doble kåpe gir varme til 
rommet.  

b) ved varmestråling: (ca 30%): gjennom glassdøren og de varme overflatene kommer det varme inn i 
rommet. 

Ovnen er utstyrt med hovedspjeld og sekundærspjeld, og med disse reguleres forbrenningen.  

 
 
 
Hovedspjeld (A)  

Med hovedspjeldet som befinner seg nede på døren til ovnen, reguleres 
luftstrømmen som går gjennom askeskuffen og risten mot veden. Denne 
luften er nødvendig for forbrenningsprosessen. Askeskuffen må tømmes 
regelmessig slik at asken ikke hindrer tilførsel av luft i 
forbrenningsprosessen. Denne luftstrømmen holder også ovnen i gang. 

Ved forbrenning av ved, må dette spjeldet ha bare en liten åpning, ellers 
vil veden brenne opp fortere og ovnen kan oppvarmes. Ved forbrenning 
av kull er det helt nødvendig med luftstrømmen fra hovedspjeldet. 

 
 
Sekundærspjeld (B)  

Over ovnens dør er spjeldet for sekundærluften. Denne ventilen må 
være åpen (dvs. mot høyre) særlig ved forbrenning av ved slik at de 
ubrente gassene kan gjennomgå en etterforbrenning.  

 

III. INSTALLASJONSFORESKRIFTER  

Feievesenet må informeres om installasjon av ovnen, slik at de kan 
kontrollere at ovnen er riktig tilkoblet skorsteinen. 

Før installasjon, kontroller at gulvet hvor ovnen skal stå tåler vekten av ovnen. 

Ovnen er utstyrt med en dør med automatisk lukking, og denne befinner seg foran brennkammeret. 

Vi anbefaler at Feievesenet kontrollerer tilkoblingen til skorsteinen og at det er tilstrekkelig luftstrøm for forbrenning 
i installasjonsrommet. 

Åpningens diameter for kobling til skorsteinen må tilsvare røykrørets diameter. Åpningen må være utstyrt med en 
overgang til mur/ prefabrikkert skorstein for å sette i røykrør.  

 
 

 

 
 
 
 

A

B
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IV. BRANNSIKKERHET  

Ved installasjon av ovnen må følgende sikkerhetsforeskrifter følges: 

a) minste avstand til brennbart materiale (møbler, trekledning, kledning osv.) og fra materialer med brennbar 
struktur må være minst 20 cm både bak og på sidene; 

b) foran ovnen må det ikke være noen objekter eller brennbart og varmesensible byggmateriale i en avstand av 
minst 80 cm; 

c) dersom ovnen skal monteres på et gulv med brennbart materiale, må man beskytte det med en plate av ikke 
brennbart materiale, for eksempel en stålplate (størrelse i henhold til lokale forskrifter). 

Askeskuffen må alltid være i når ovnen er i bruk. Asken må samles i en hermetisk og brannsikker boks. Tenn ikke i 
ovnen dersom det finnes utslipp av gasser eller damp (for eksempel linoleumslim, bensin etc.). Oppbevar aldri 
brennbart materiale i nærheten av ovnen.  

V.  TILKOBLING TIL SKORSTEIN/ LUFT TIL FORBRENNING  

Av sikkerhetsmessige grunner kan ovnens dør kun åpnes når man skal legge på brensel. Ildestedet må forbli 
lukket når det er påtent og i løpet av periodene den ikke er i funksjon. Ovnen er utstyrt med røykuttak på toppen. 
Røykrøret til skorsteinen må være så kort som mulig og de enkelte rørs samlepunkter må være tette.  

Tilkoblingen til skorsteinen må utføres med godkjente røykrør. Røret for røykuttak må festes hermetisk til 
skorsteinen. Røykrørets indre diameter må tilsvare den ytre diameter på ovnens røykuttak. 

Det er viktig med god lufttilførsel til rommet ovnen er plassert i for å få full glede av produktet. Det betyr at ved hjelp 
av åpninger (luftventiler), kan luft sirkulere selv om dører og vinduer er lukket. 

Undertrykket til skorsteinen bør være 10-12 Pa (=1,0-1,2 mm på vannsøylen). Målingen må utføres med varm ovn 
(nominell varmeeffekt). Når undertrykket overstiger 17 Pa (1,7 med mer på vannsøylen) må man redusere dette 
ved å installere en ekstra trekkregulator (falskluft ventil) på røykrøret eller på skorsteinen. 

VI.  TILATT BRENSEL/ IKKE TILLATT BRENSEL 

Tillatt brensel er trekubber og brunkullbriketter som er inntil 18 cm. lange. Man må bruke tørr ved (fuktighet på 
maks 20 %). Man bør legge i maks 2 vedkubber, og det tilsvarer et lag med trebriketter eller brunkarbon (4 til 5 
biter). Trekubbene bør være ca 20-30 cm lange og med en omkrets på maks 30-35 cm. 

Veden som brukes som brensel må ha en fuktighet på under 20% og bør oppbevares på et tørt sted. Fuktig ved 
gjør opptenningen vanskeligere og en stor del av varmen brukes til å fordampe fuktigheten (vannet) i veden. Tørr 
ved krever mindre lufttilførsel og avgir langt mindre røykgass enn rå ved. Rå ved inneholder ca. 60% H2O, og er 
derfor ikke egnet som brensel. Man bør legge veden på et tørt og luftig sted (f eks under et tak) og oppbevare den i 
ca. 2 år før bruk. 

Man kan ikke brenne: kullrester, bark og panelrester, fuktig eller malingsbelagt ved, plastikk; dersom dette brukes 
vil garantien ikke være gyldig. Papir og papp skal kun brukes til opptenning. 

Bruk av avfall som brensel er forbudt og vil også skade ovnen og skorsteinen.  

 
VII.  LUFTSTRØM I INSTALLASJONSROMMET UNDER FYRING 

Tilførsel av luft for fyring i installasjonsrommet må ikke hindres under fyring. Det er helt nødvendig at i rom hvor 
man har ovner med naturlig trekk fra skorsteinen blir innført like mye luft som det som trengs til fyring, dvs inntil 25 
m³/timen. Den naturlige resirkuleringen av luft må sikres av åpninger på utsiden. Størrelsen på åpningene 
bestemmes av lokale forskrifter. Ta kontakt med Feievesenet for informasjon. 

Åpningene må sikres med rist og må aldri tildekkes. En uttrekksvifte som er installert i samme rom eller like ved, vil 
føre til undertrykk i rommet med eventuelle røykutslipp fra apparatet. 
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TILLEGGSUTSTYR 

For et bedre inneklima, kan ovnens forbrenningsluft hentes direkte utenifra.  

Til dette kan ovnen tilknyttes et luftuttak ved hjelp av et forbindingsstykke 

 (C) ( Kit Ø120 ). 

 
 
VIII.  OPPTENNING  

For å utføre en riktig førstegangsopptenning av produkter som er malingsbehandlet ved høye temperaturer, er det 
nyttig å vite: 

Konstruksjonsmaterialet til disse produktene er ikke like, det finnes flere materialer i samme produkt som f 
eks i støpejern, i stål, ildfast og i majolika; 

Temperaturen som disse materialene utsettes for er ikke like. Fra et område til et annet registreres 
temperaturforskjeller fra 300 °C til 500 °C; 

Produktet gjennomgår forskjellige opptenningssykluser både på en og samme dag og forskjellige styrker i 
henhold til årstiden 

Når ovnen er ny, vil den trenge flere opptenningssykluser før den er “innkjørt“. 

I begynnelsen kan man oppdage metall- og malingslukter. Selv om denne malingen blir utsatt for varme 
opp til 250 °C i flere timer når ovnen bygges, må den brukes noen ganger før denne lukten forsvinner helt. 

Det er derfor viktig å følge disse rådene i opptenningsfasen: 

Kontroller at det er god lufting i rommet hvor ovnen er installert. 

De første gangene ovnen opptennes, bruk ikke for mye brensel (ca. halvparten av det som er indikert i 
brukerveiledingen), og hold ovnen i gang i ca 6-10 timer i strekk uten at den slokkes. I tillegg ha spjeldene 
mindre åpen enn det som er indikert i brukerveiledingen. 

Repeter dette 4-5 ganger (eller mer) dersom dere har mulighet for dette. 

Deretter kan dere legge mer og mer brensel i ovnen (følg instruksene om maks brensel som beskrevet i 
brukerveiledingen), og prøv og la ovnen være i funksjon for lengre perioder om gangen. Unngå (dette 
gjelder i begynnelsen) korte perioder med opptenning og slukking av ovnen. 

I løpet av de første gangene ovnen er i bruk, må ingen gjenstander være borti ovnen. Dette gjelder spesielt 
de lakkerte overflatene. De lakkerte overflatene må ikke tas på under oppvarming. 

Når denne “innkjøringsperioden” er over kan dere bruke ovnen som man bruker en bilmotor; unngå hurtig 
oppvarming med for mye last.  

  

Til opptenning bruk papir og småved eller andre opptenningsprodukter. Unngå bruk av flytende stoffer som f eks 
tennvæske , bensin og olje. 

Åpningene for lufttilførsel (hoved og sekundær), må være åpen samtidig bare en liten stund (man åpner den 
eventuelle sommerfuglformede ventilen på uttaksrøret). Når veden begynner å brenne kan man legge i mer ved og 
regulere luftingen ut i fra indikasjonene i avsnitt IX. 

Legg aldri for mye brensel i ovnen (se tabellen tekniske data - maks brensel). For mye brensel og for mye lufting 
kan føre til overvarme og dermed skade ovnen. Garantien dekker ikke skader som følge av overoppvarming 
av ovnen. 

  

 

C
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IX.  NORMAL FUNKSJON  

Med spjeldene som befinner seg på fremsiden av ovnens dør, reguleres ovnens varmeuttak. Disse må være åpen 
ut i fra hvor mye varme som trengs. Den beste forbrenning (med minst uttak) oppnås når man fyrer med ved og det 
meste av forbrenningsluften går gjennom spjeldet for sekundærluft. Motsatt er det med forbrenning av 
karbonbriketter, her går luften først og fremst gjennom hovedspjeldet. Reguleringen av spjeldet er nødvendig for å 
oppnå det beste resultatet med et undertrykk på 10 Pa (=1 mm på vannsøylen) er som følgende: 

 
Fiammetta Asia 

Giorgia 

 

Brensel Hovedluft (A) Sekundærluft (B) 

Ved Lukket Åpen 

Kullbriketter Åpen Lukket 

  

  

I tillegg til regulering av lufttrekken til forbrenningsprosessen, er styrken og virkningsgraden påvirket av 
skorsteinen. En skorstein med god trekk har mindre behov for luftregulering til forbrenningen, mens dårlig trekk fra 
skorsteinen betyr at man har bruk for en mer eksakt regulering av luften til forbrenningen. 

For å kontrollere at ovnen har en god forbrenning, se om røyken som kommer ut skorsteinen er gjennomsiktig. 
Dersom den er hvit betyr det at ovnen ikke er riktig regulert eller at veden er for våt; hvis røyken er grå eller svart 
betyr det at forbrenningen ikke er fullstendig (det trengs mer sekundærluft). 

 

XI.  BRUK AV BAKEROVN (hvor det medfølger)  

Pga innførsel av luft til forbrenning kan temperaturen reguleres. Et godt trekk i skorsteinspipen og godt rengjorte 
røykrør er viktig for en god funksjon av bakerovnen.  

Stekebrettet kan settes på forskjellige hyller. Høye kaker og store steker settes nederst, flate kaker og kjeks settes 
i midten. Den øverste hyllen kan brukes til oppvarming.  

. 
XII.  RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD  

Ved vanlig bruk, vil ikke ovnen skades på noen måte. Den bør totalrengjøres i hvert fall en gang i året. 
Rengjøringen utføres kun når ovnen er kald. Dette bør gjøres av en kyndig person. 

Røykkammeret kan gjøres rent via ovnen og gjennom feieluka på røykrøret. 

Tilførsel av sekundærluft vil hindre at store deler av soten festes på ovndørens vindu. Men det er ikke mulig å 
hindre ved bruk av fast brensel (eks. fuktig ved) og det betyr ikke at det er en feil med ovnen.  

Ved riktig opptenning, bruk av riktig type og mengde brensel, riktig innstilling av spjeldene, riktig trekk i skorsteinen 
og at det er tilstrekkelig lufttilførsel er viktig for en riktig funksjon av ovnen.  
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VIKTIG: rengjøring av glasset i ovnens dør må utføres kun når ovnen er kald. Dette for å hindre at glasset 
sprekker. 

Alle La Nordica ovner er utstyrt med ildstedsrist og en askeskuff for oppsamling av aske. Vi anbefaler å tømme 
askeskuffen regelmessig og unngå at den fylles helt. Dette for ikke å overbelaste risten. Vi anbefaler også å la det 
være ca. 3-4 cm med aske i ildstedet. 

VÆR OPPMERKSOM: I asken kan det være noen varme glør, så sett ikke askeskuffen på brennbare 
overflater. 

Skorsteinen må feies regelmessig av en feier. La feiervesenet kontrollere installering, tilkobling til skorsteinen og 
lufting.  

  

 
MAJOLIKA  

La Nordica majolika er håndlagede produkter og kan inneholde små prikker, sprekker og enkelte fargeavvik. 

Siden lakk og majolika har forskjellig utvidelseskoeffisient, dannes det små sprekker som beviser at de er 
autentiske. 

Til rengjøring av majolika anbefales en myk og tørr klut; dersom man bruker rengjøringsmiddel, vil dette kunne 
trenge inn i sprekkene og gjøre dem mer tydelige. 

XIII.  SOMMERSTANS  

Etter å ha rengjort ovnen, skorsteinen og røykrøret ved å fjerne all aske og lukke igjen alle ovnens dører og spjeld. 
Dersom ovnen skal fjernes fra skorsteinen, må man lukke denne åpningen, slik at andre apparat som bruker den 
samme pipen fortsatt kan være i bruk. 

Det anbefales å gjøre rent røykrøret minst en gang i året, kontroller også dørpakningene. Dersom de ikke er helt 
perfekte, dvs. at de ikke sitter helt fast på ovnen, hindrer dette at ovnen funger hundre prosent! Det er derfor 
nødvendig å skifte disse. 

Dersom det er fuktighet i rommet hvor ovnen befinner seg, legg absorberende salt inn i ovnen.  

Dersom man vil at ovnen skal holde seg fin innvendig, smør den inn med vaselin. 
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XIV.  PLASSERING AV REFLEKTOR  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ta kontakt med din lokale forhandler for mer informasjon. 
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Dati e modelli non sono impegnativi: la ditta si riserva di 
apportare modifiche e migliorie senza alcun preavviso. 

 
 

Data og modeller er ikke forpliktende: firmaet kan gjøre 
forandringer og forbedrelser uten forhåndsvarsel. 

La NORDICA S.p.A. 
 

Via Summano, 66/A – 36030 Montecchio Precalcino – VICENZA – ITALIA 
 Tel: +39 0445 804000 – Fax: +39 0445 804040 

email:  info@lanordica.com  - www.lanordica.com  

 

7196601 – Rev.01 – 08/2005 


	Blank Page
	Blank Page

