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Edilkamin Klima 
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Ovan: Principbild  

Bakre delen av Kliman består av en vattenmantel som gör att temperaturerna bakom 

kaminen blir mycket låga. Det finns även ett strålningsskydd bakom väggen där vattnet 

passerar. Kaminens strålningsskydd kommer inte upp i 85 grader som är maxgränsen för vad 

brännbart material i närheten av en eldstad får uppgå till. Brännbart material kan därmed 

inte heller överstiga gränsvärdet.  Även sidorna på kaminen håller låga temperaturer men 

genom att kaminen blir het framåt luckan skall det vara minst 30 cm till brännbart från sidan 

av kaminen och minst 80 cm framför kaminen.  

Rökgaserna i Kliman värmer inte bara upp väggar och vatten. Kaminen är tillverkad som en 

panna med tuber upptill i eldstaden. Dessa tuber är insvetsade i vattenförrådet.  
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Reglering av insläpp av primärluft regleras med automatik 

genom att en lucka öppnas i olika lägen. På det viset 

släpps mer eller mindre luft in till förbränningen. 

Vattentemperaturen i kaminen samt inställt läge på 

ratten (som är placerad på olika ställen beroende på 

tillverkningsår) styr regleringen. Om vattnet når den 

temperatur som är inställt med ratten så minskar tilluften 

och därmed lågans storlek. Förutom lägre effekt innebär 

det att samma mängd ved brinner längre. 

 

 

 

Bilden till vänster visar en pinne som sticker 

ut i mitten. Den åker ut när dörren öppnas 

och gör så att rökgaserna kan gå rakt upp 

utan omvägar, något som ökar draget vid 

tändningsfasen och hindrar framrykning när 

eldstadsluckan öppnas.  

Under denna pinne finns en spak för 

regleringen sker av sekundärluften, vilket är 

viktigt för att förbränna koloxid så att denna 

för miljön skadliga gas kan förbrännas. 

Sekundärluften hjälper även till att minska 

sotbildning på glaset genom luftspolning. 

 

Till höger syns insidan på den stabila 

gjutjärnsdörren. Dörren har en automatisk 

dörrstängning så dörren stängs igen så fort den 

släpps. Detta förbättrar säkerheten och skapar 

möjlighet att uppnå bästa tänkbara förbränning.  
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Bilden ovan visar en skiss på kaminen bakifrån. Till kylslingan kopplas kallvatten och från den 

skall rör till avlopp anslutas. 

Till avtappning  behövs ingen fast anslutning. Det räcker att en slang kan kopplas på när/om 

man vill tömma kaminen.  
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Ovan: Klima från sidan. 
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Ovan: Klima framifrån. 
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Ovan: Sprängskiss. 

 


