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Må festes oppe i høyre hjørne for identifikasjon av peisinnsats
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Monterings instruksjoner

Peis Selskabets peisinnsatser kan snekres inn i
brennbare materialer. Monteringen er i prinsippet
det samme som å montere lettvegger innendørs
med stenderverk av tre eller stål samt gips eller
sponplater til kledning.

AVSTAND TIL BRENNBARE
MATERIALER:
Under peisen : Kan settes direkte på
tregulv.
Bakvegg : 20 mm fra brennbar bakvegg.
Sidevegg : 406 mm fra peisåpning til
sidevegger.
Rundt peisinnsatsen : 20 mm. Peisen har
avstandsbøyler til treverk på oversiden.
Røykrør : 100mm fra isolasjon til
brennbart matrialet.

Peiskasse over og bak
peisinnsats.

Stenderverk for
innbygging
Peisomramming
/Utforming

gulvplater
Friskluftsett
Peisinnsats

Metallplater må monteres under
innsats og gulvplater, i tilfelle
gnist og glør kommer ned mellom
gulvplater.
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Innbygging og avstander
ADVARSEL

Notat:

Brannfare!
Sørg for tilstrekkelige avstander til brennbare
materialer.

0 mm fra avstansbøyle til losholt

20 mm avstand til
stenderverk og
bakvegg i tre

BAY-40
20 mm avstand til
stenderverk og
bakvegg i tre

A. Velg peis plassering

Flere alternativer er mulig ved valg av plassering
for din peis. Peisen kan brukes som romdeler, satt
langs en vegg eller frittstående.
Se Figur 2.

B A Y -40

P IE R -4 0

305 mm

1575 mm
1776 mm
20 mm avstand
til stenderverk
og bakvegg i tre

380 mm
20 mm avstand til
stenderverk og
bakvegg i tre

380 mm

1016 mm

Friskluft

1370 mm
660 mm

152 mm

Gulvplater 380 mm

Gulvplater 380 mm

1626 mm

1626 mm

Figur 2 Gulvplater
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Referanser
A. Mål peis
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B. Avstander

ADVARSEL!
Brannfare!

Alle avstander må nøye
følges.

D. Reisverk

Figur 4 viser et typisk reisverk for innbygging av peisen, antatt at brennbart materialet er brukt. Alle
påkrevde avstander til brennbart materialet må følges. Se Figur 4.

100 mm minimum fra isolert røykerør

300 mm max
300 mm max.
1197 mm

1197 mm

PIER-40

BAY-40

Figur 4
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Peisomramming av brennbare materialer

GIPS / SPONPLAT

E

300 maks

150
Max

Topp peis

40

PEISINNSATS

Topp peisåpning

På sidene av peisåpningen kan brennbart materiale stå 4 cm. ut utenpå veggen ved siden av
peisinnsatsen. Brennbart materiale må ikke overlappe peisens sorte front. Fra disse 4 cm. kan
brennbart materiale stå videre ut i en 33 graders vinkel (Se fig. under).

Figur 6
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Installering av peis
FORSIKTIG!

Skarpe kanter
• Bruk arbeidshansker og øyne beskyttelse.

Brannfare

ADVARSEL

A. Installere friskluftsett

Friskluftsett må hente forbrenningsluft utenfra,
ikke fra kjeller, innvendig rom, loft eller garasje.

Det anbefales at friskluftinntaket plasseres så nær
peisinnsatsen som mulig. Det utvendige inntaket
må plasseres slik at det ikke blir tettet av snø, løv
eller andre ting. Det kan plasseres høyt opp, men
alltid 90 cm under bunn av åpning i pipe Se Figur
8.
Se Figur 10 for riktig plassering av friskluftsett.

Friskluftsettet kobles til :
PIER-40:
Fjern deksel på baksiden av peisinnsats.
Sett hendel på den medfølgende ventilplate.
Monter dette inn.
BAY-40:
Denne innsatsen må heves ca. 15 cm over gulv,
friskluftsettet monteres på undersiden av
innsatsen.

Peisen trenger luft til forbrenning for at det skal
oppnås tilstrekkelig trekk.
Dette kan oppnås ved å montere friskluftsett, noe
som anbefales for å minimere effekten av
undertrykk i moderne hus.

Kan ikke friskluft monteres anbefales ekstra
lufteventil i fasade vegg.

Figur 7 Friskluftsett
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Minimum 90 cm

Figur 9 Åpne friskluftsett inntak

Figur 8 Utvendig friskluftsett gjennomgang

Ventil blokkert
av snø, løv og
annet

Garasje eller
brennbar væske

Ikke fra loft
Ikke nærmere enn 90
cm under
pipeåpning

Figur 10
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B. Sikre peisen

• Plassering av peis

Peisen kan plasseres på både brennbart og ikkebrennbart underlag. Følg forskrifter for innbygging
av peisinnsatsen. Vær spesielt oppmerksom på
minimumsavstander til sider.

ADVARSEL!

25 mm overlappin g

Brannfare!
• Medfølgende metall plater MÅ monteres, hvis
det er åpning mellom peis og gulvplater.

Figur 11 Plasser beskyttelses metall plater

Inkludert med din peisinnsats er 2 metall plater
660 mm x 102 mm. Disse brukes for å beskytte
mot gnist å glør mellom peis og gulvplater. De må
overlappe hverandre med 2,5 cm . De skal
monteres på front og sider 5 cm utenfor
peisinnsats.
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Tilknytning til elementskorstein
Feiing av røykrørskoplingen fra peis til skorstein
må bli utført innenfra peisinnsatsen. Det er derfor
viktig at denne koplingen blir så kort som mulig.
Røykrørsbend og røykrør samt isolasjon formidlet
av Peisselskabet blir levert fra VANGBO AS.
Andre typegodkjent produkter kan også
anvendes. Peisinnsatsene krever at
røykrørsdelene skal ha 200 mm diameter. Hele
røykrørskoplingen skal isoleres.
1.

Skru av kraven som er montert utenpå
peisens røykrør. Peisens røykrør må ved hjelp
av en tang bendes jevnt og forsiktig innover
slik at røykrørsbendet (den enden med størst
diameter) passer utenpå peisens røykrør.
Dette røykrørsbendet bør festes til peisens
røykrør med små korte karosseriskruer. Bruk
keramisk kitt eller ovnskitt til tetting av
eventuelle sprekker/åpninger.

2.

Beregn hvor hullet i skorsteinen skal være. Se
under for eksempel på hulltagning

3.

Murstuss til elementskorstein skal være
godkjent og akseptert av skorsteinsprodusent.
Sjekk hva slags type elementskorstein du har
slik at riktig innmuringsstuss blir benyttet. Følg
monteringsanvisningen for murstuss fra
skorsteinsprodusent, eller
monteringsanvisning som følger med godkjent
murstuss spesielt for din elementskorstein.

4.

Etter at murstuss er montert kan avstand fra
røykrørsbend til murstuss beregnes. Et
røykrør tilpasses. Dette røykrøret kan klippes
med blikksaks eller skjæres med stikksag.
Dette mellomrøret skal monteres utenpå
røykrørsbendet og inni murstuss. Dette
mellomrøret bør festes til røykrørsbend med
små korte karosseriskruer, sprekker/åpninger
tettes med keramisk kitt eller ovnskitt.
Mellomrøret skal altså monteres inni
murstuss, eventuelle åpninger tettes med
isolasjonssnor og/eller ovnskitt eller keramisk
kitt.
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Tilknytning til teglskorstein
Feiing av røykrørskoplingen fra peis til skorstein
må bli utført innenfra peisinnsatsen. Det er derfor
viktig at denne koplingen blir så kort som mulig.

3.

Ved tilknytting til teglskorstein trengs ikke
spesialstuss, men en murstuss bør monteres
utenpå røykrøret der dette går inn i
teglskorsteinen. Denne murstussen mures inn
i skorsteinen. Bruk pipemørtel til innmuring.
Det er viktig at murstussen ikke stikker inn i
selve skorsteinsløpet. Det skal slutte ca. 5
mm før skorsteinens innervegg.

4.

Etter at murstuss er montert kan avstand fra
røykrørsbend til murstuss beregnes. Et
røykrør tilpasses. Dette røykrøret kan klippes
med blikksaks eller skjæres med stikksag, og
skal monteres utenpå røykrørsbendet og inni
murstuss. Dette mellornrøret bør festes til
røykrørsbend med små korte karosseriskruer,
sprekker/åpninger tettes med keramisk kitt
eller ovnskitt. mellomrøret skal altså monteres
inni murstuss og stikke like langt inn i
skorsteinsveggen som murstussen.
Eventuelle åpninger tettes med
isolasjonssnor.

Røykrørsbend og røykrør samt isolasjon formidlet
av Peisselskabet blir levert fra VANGBO AS.
Andre typegodkjente produkter kan også
anvendes. Peisinnsatsene krever at
røykrørsdelene skal ha 200 mm diameter. Hele
røykrørskoplingen skal isoleres.
1. Skru av kraven som er montert utenpå
peisens røykrør. Peisens røykrør må ved hjelp
av en tang bendes jevnt og forsiktig innover
slik at røykrørsbendet (den enden med størst
diameter) passer utenpå peisens røykrør.
Dette røykrørsbendet bør festes til peisens
røykrør med små korte karosseriskruer. Bruk
keramisk kitt eller ovnskitt til tetting av
eventuelle sprekker/åpninger.

2. Beregn hvor hullet i skorsteinen skal være. Se
under for eksempel på hulltagning.
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T ILK N Y T NING T IL S T ÅL S K OR S T E IN
V ed tilknytning til s tåls kors tein må kulefanger benyttes . R øykrørovergang kan bes tilles med kulefanger
fra P eis s els kabet. Overgang til stålpipe og eventuelle mellomrør må isoleres som beskrevet under.

ISO L E R ING AV R ØY K R ØR E NE
V ed tilknytning til elementskors tein og tegls kors tein skal
hele røykrøret fra peis inns ats en til s kors teinen is oleres
med ildfas t is olas jon. V ed tilknytning til s tålpipe skal
røykrørovergang / kulefanger is oleres med ildfas t
is olas jon. Det s kal benyttes 2 lag av 13 med mer
is olas jons matter med 180 graders mots att ”butt i butt”skjøt uten å klemme is olas jonen s ammen. S kjøtene s kal
væ re på s idene av røykrørs koblingen (ikke over og under).
Is olas jonen klippes og tilpas s es . La s kjøtene overlappe
hverandre. Alle s kjøtene både på det førs te og det andre
laget av is olas jonen s kal tapes med aluminiums tape.
Utenpå det ytters te laget med is olas jon og aluminiumstape
skal det s urres glødd koppertråd for å holde is olas jonen
s ikkert s ammen. Ikke fes t alum inium s tape rett på
røykrør, da dette s kaper lukt ved fyring .

Det s k al væ re 10 c m l uftklaring fra det ytters te laget med i s olas jon til brennb art materiale.

UTL U F T ING AV R OMME T RUND T P E IS INNS AT SE N
Innbyggings rommet peis en er montert i s kal ha utlufting. Det vil ikke opps tå ves entlig varmeutvikling
hvis monterings anvis ning for is olas jon blir fulgt. Denne utluftingen er derfor et eks tra s ikkerhets tilltak –
for en trygg montering. S tandardventiler kan ans kaffes i byggvare foretninger eller hos P eis s els kabet.
V entilene s kal væ re mins t 10x10 cm, eller 100- 150cm². Det s kal monteres en ventil nede og en ventil
øvers t oppe i inbyggings rommet.
Hvis peis en blir montert s lik at tegls kors tein blir kledd inn opp til taket skal innbyggings rommet utstyres
med inns peks jons luke (30x30 cm). Det s kal væ re mulig å inns pis ere tegls kors teinen for å oppdage
eventuelle s prekkdannels er.
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BRUKSANVISNING
1.
2.
3.

La brens elris ten s tå fas tmontert s lik den er.
Åpne s pjeldet i helt åpen pos is jon.
Opptenn ing og fyring
a. B ruk tørr ved. Unngå å bruke s øppel og lignende brens el.
b. B ruk papir og s måved til opptenning under brens elris ten. F lytende brens el s om
tennvæ s ke, parafin, eller lignende s kal ikke brukes.
c. Leg g 2-3 vedkubber på brens elris ten (ikke overfyll).
d. T enn på papir og s måved.
e. T rekk for gnis tgardiner eller lukk glass dører.
f. La peis bålet dø ut av s eg s elv. I kke lukk s pjeldet før du er s ikker på at alle glør er s lukket
etter fyring.
g. Ikke fjern aske før du er s ikker på at glørne er s lukket.

Løft
For å åpne
Spjeldet
Opp - Åpent

Ned - Lukket
BAY-40

Trekk for å
åpne

PIER-4 0
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FEIING OG VEDLIKEHOLD

SPJELLET MÅ VÆRE LUKKET VED FEIING AV
STÅLSKORSTEINEN. Etter feiing vil sot samle
seg oppe på spjellet.
Soten fjernes ved at spjellet åpnes langsomt slik
at man kan samle soten i en beholder, bøtte etc.
som holdes så langt opp mot spjellet som mulig.
Hvis peisen er tilknyttet element eller teglskorstein
kan det bli nødvendig å feie i røykrøret etter en
tid. Dette gjøres ved at soten dyttes inn i
skorsteinens røykløp. Bruk en røykrørsbørste eller
du kan lage en egen sak der f.eks. en tull
med filler blir surret med ståltråd Røykrøret feies
innenfra peisen og opp gjennom spjellet.
Feiervesenet gir en notis på når feiing vil skje.
Husk og lukk spjell og glassdører på forhånd for å
unngå sotstøv ut i rommet.
Ved rengjøring av peisen (fjerning av aske) løftes
brenselristen ut av peisen. Etter rengjøring settes
brenselristen
tilbake i sine spor.

BRENSEL

All peisved bør være tørr. Er veden rå vil mye av
varmen gå med til å fordampe fuktighet i veden.
Tørr ved gir større effekt samtidig som nedsoting
og tjæredannels reduseres. Tørr ved krever
mindre lufttilførsel og avgir renere røykgass. Et
liggende bål brenner lengre enn et stående.
.
BRENNKAMMER
De brannfaste betongveggene og bunnen inne i
brennkammeret vil krympe og utvide seg ved
store temperaturforskjeller. Dette kan forårsake
slitasje og sprekkdannelse over tid. Peisen kan
fortsatt brukes med disse sprekkene. Skulle
imidlertid en av veggene eller bunnen dele seg
helt må den byttes ut med en n . Ved å skifte ut
disse betongveggene etter behov, er du sikret en
lang levetid på peisen.

F. Glass Dører

Peisen gir mest effekt når glassdørene er åpnet,
da må gnistgardin brukes. See Figur 9.2 for riktig
døråpninger.

Helt åpen
RIKTIG

Delvis åpen
FEIL

Helt lukket
RIKTIG

Delvis lukket
FEIL

Figur 21

Peis Selskabets herdete glassdører tåler ekstrem
varme. Vedkubber skal ikke være i berøring med
glassdørene. Dette unngås ved å legge veden på
brenselristen. Glassdørene er enkle og hekte av
for rengjøring. Følg disse instruksjonene:
1. Lokaliser festebøylene til glassdørene oppe i
hvert hjørne. Disse festebøylene er montert inne i
sporet/skinnen der knottene på glassdørene
holder dørene i posisjon.
2. Fold døren til siden og press festebøylen opp
slik at knotten på glassdøren frigjøres. Velt døren
ned mot midten av peisen og knottene på
glassdøren vil komme ut av sporet.
3. For å feste dørene tilbake følges motsatt
prosedyre. Påse at knotten under glassdøren blir
satt i festehullet. Skyv glassdøren til siden med
knottene inne i sporet/skinnen til et klikk høres.
For å justere glassdørene kan skruen på
festeanordningene løsnes slik at
festeanordningen kan forskyves i ønsket
retning for å få glassdørene i riktig posisjon. Disse
festeanordningene er lokalisert i hvert hjørne der
knottene på glassdørene er festet. Det er veldig
små forskyvninger som skal til ved en eventuell
justering.
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Beskrivelse
A vs ta nds holde r
R ø y k e rø r
S ide topp ø ve rs t
F ront topp ø ve rs t
S ide topp
F ront topp
S ide bunn
F ront bunn
G nis tga rdin
B re nnpla te
B re nnpla te
B re nnpla te
F e s te gnis tga rdin
V e dris t
D ø r fe s te front
D ø r fe s te s ide
T ilk obling fris k lufts e tt

Art. nr.:
11864i
22072B
23953
23911A
22937B
23949A
23942
23950A
12267
13319
13214A
13215A
13238C
GR 3
23954A
12757
13330
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Ant.
4
1
2
1
2
1
2
1
6
1
1
1
3
1
1
2
1

