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INTRODUKSJON
Denne peis inns ats en er omhyggelig tes tet og godkjent av nors ke myndigheter. P eis en er godt is olert 
for å beskytte mot brennbare materialer. Avs tander til treverk s om beskrevet i denne monterings -
veiledningen må opprettholdes . R iktig montering og bruk er viktig for at du s kal ha full glede av peisen. 

 

P eisinnsatsen  blir levert med glass dø rer, brenselris t og  gn istgardiner. 

 MÅLTEGNINGER PEIS C36
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MONTERINGSINSTRUKSJONER
P eiss els kabe ts  peis inns ats er kan snekres  inn med brennbare materialer. Monteringen eri prins ippet 
det s amme s om å montere lettvegger innendørs  med s tenderverk av tre s amt gips  eller s ponplater til 
kledning. Ved tilknytning til murpiper s kal peis boks en ha utlufting (s e bes krivels er s ene re i denne 
monterings veiledenning).  

 

 

AVSTAND TIL BRENNBARE MATERIALER

Under peis en:    K an s ettes  direkte på brennbart gulv.  

Sidevegg:   300  mm fra peis åpning til s idevegg. 

R undt P eis inns ats en:  20 mm rundt peis inns ats .  

Ved fes teflens er:  0 mm på s idene og 10 mm over peis inns ats . 

Over avs tands bøyler:   0 mm 

Is olert røykrør:    100  mm fra utvendig 2 lags  is olas jon. 
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PEISOMRAMMING AV BRENNBARE MATERIALER
E n peis hylle av brennbart materiale kan ikke monteres  mindre en 22 cm over peis åpningen. E n s lik 
peis hylle kan s tå 4 cm ut 22cm over peis åpningen. S kal peis hyllen s tå ut mer enn 4 cm skal 
avs tanden over peis åpningen økes  til 30 cm. Her kan peis hyllen s tå 8 cm ut. F ra diss e 8 cm kan 
peis hyllen s tikke videre ut i en 33 graders  vinkel (s e fig. Under). 

 

P å s iden av peis åpningen kan brennba rt materiale s tå 4 cm ut utenpå  veggen ved s iden av 
peis ins ats en. B rennbart materiale må ikke overlappe peis ens  s orte front. F ra diss e 4 cm kan brennbart 
materiale s tå videre ut i en 33 graders  vinkel (s e figur under).  
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DIREKTE FRISKLUFTSTILFØRSEL
F ris kluftventilen tilknyttes  på vens tre s ide av peis inns ats  s ett forfra. F risklufts ettet må bes tilles  s epa rat 
og inneholder en flens  for montering på peis inns atsen, en flexis lange s om kan s trekkes  til 90 cm og 
ventil til utvendig vegg. Hendel for frisklufts pjeld er bak gnis tgardin nede på vens tre s ide. S e figur 
neders t på denne s iden. 

IN S TR U K S J ONE R :  
1. T a av lokket s om er merket AIR  K IT  INNLE T . S kjæ r et rundt hull i 

is olas jonen der lokket er fjernet.  
 

2. B øy traktens  fes teflens er ut s lik at den kan skrus  fas t til peis inns ats en med 
de to s kruene  s om fes tet lokket s om ble fjernet. 
 

3. F es t flexis langen til flens en med is olas jons tape eller s langeklemme. Om 
flexis langen er for kort, forlenges  s langen med vanlig flexis lange av 
aluminium, diameter Ø100 mm. 
 

4. Ventilen for yttervegg monteres  utenpå kledning, der et hull s kjæ res  s tort 
nok til en 100 mm flexis lange. T ett godt rundt ventilen med is olas jon. 
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TILKNYTNING TIL TEGLSKORSTEIN
 

Feiin g av røykrørs kobling fra peis  til s kors tein utføres  gjennom peis en. Det er derfor viktig at denne 
koblingen blir s å kort s om mulig. 

R øykrørs bend, etc. kan formidles  av P eiss els kabet. P eis inns ats en krever røykrør med 200mm 
diameter. Om peis inn sa tse n mon teres  uten brannmu r og  med brennbare materialer må 
røykrørs kob ling en fra peis  is oleres  med 2 lag keramisk  is olas jon s matte (S e avs nitt om is olering 
av røykrør.) 

1. S kru av kragen  s om er montert utenpå peis ens  røykrør. B egynn med røykrørsovergang på 
peis en. P lass er s lik at den er smales t i topp. Fø rste røykrør skal pass e inn i (ikke utenpå ) 
nes te røykrør. Dette forts etter hele veien til s kors tein. Det anbefales  at røykrørene  s krus  med 
kaross eri sk ruer og at s kjøtene  tettes  med ovns kitt. 
 

2. B eregn hvor s tort hullet s kal væ re. Se  figur under for hulltagning. 

 
3. Ved tilknytning til tegls korstein benyttes  teglstuss . T egls tuss en mures  inn i s kors teinen. B ruk 

pipemørtel til innmuring. Det er viktig at tegls tuss en ikke s tikker inn i s elve s kors teins løpet.  
Den s kal s lutte ca 5 med mer før skors teinens  innervegg. 
 

4. E tter at tegls tuss  er montert kan avs tand fra røykrørs bend til tegltuss  beregnes . E t røykrør 
tilpass es . R øykrøret kan kuttes  med vinkels liper eller egne t s ag. R øykrøret sk al monteres  
utenpå røykrørs bendet og inn i murs tuss . Dette mellomrøret bør fes tes  til røykrørs bend med 
kaross eriskruer. S prekker/åpninger tettes  med ovns kitt. Mellomrøret skal monteres  inni s tuss  
og s tikke like langt inn i s kors teins veggen s om tegls tus s en. Mellom tegls tuss  og røykrør tettes  
åpninger med is olas jonss nor. 
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TILKNYTNING TIL ELEMENTSKORSTEIN
 

F eii ng av røykrørs kobling fra peis  til s kors tein utføres  gjennom peis en. Det er derfor viktig at denne 
koblingen blir s å kort s om mulig. 

R øykrørs bend, etc. kan formidles  av P eiss els kabet. P eis inns ats en krever røykrør med 200mm 
diameter. Om peis inn sa tse n mon teres  uten brannmu r og  med brennbare materialer må 
røykrørs kob ling en fra peis  is oleres  med 2 lag keramisk  is olas jon s matte (S e avs nitt om is olering 
av røykrør.) 

1. S kru av kragen  s om er montert utenpå peis ens  røykrør. B egynn med røykrørs overgang på 
peis en. P lass er s lik at den er smales t i topp. Fø rste røykrør s kal pass e inn (ikke utenpå) i 
nes te røykrør. Dette forts etter hele veien til s kors tein. Det anbefales  at røykrørene s krus  med 
karros eriskruer og at s kjøtene  tettes  med ovns kitt. 
 

2. B eregn hvor s tort hullet s kal væ re. S e figur under for hulltagning. 

 
3. S tuss  til elements kors tein s kal væ re godkjent og aks eptert av s kors teins produs enten. S jekk 

hva s lags  type elements kors tein du har s lik at riktig innmurings tuss  blir benyttet.  Fø lg 
monterings anvis ningen for murs tuss  fra produs enten, eller monterings anvis ning s om følger 
med godkjent murs tuss  s pes ielt for din elements korstein.  
 

4. E tter at elements tuss  er montert kan avs tand fra røykrørs bend til s tuss  beregnes .  E t røykrør 
tilpass es . R øykrøret kan kuttes  med vinkels liper eller egnet s ag. R øykrøret s kal monteres  
utenpå røykrørs bendet og inn i elements tuss . Dette mellomrøret bør fes tes  til røykrørs bend 
med kaross eriskruer. S prekker/åpninger tettes  med ovns kitt. Mellomrøret skal monteres  inni 
s tuss  og s tikke like langt inn i s kors teins veggen s om tegls tuss en. Mellom tegls tuss  og røykrør 
tettes  åpninger med is olas jonss nor.  
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TILKNYTNING TIL STÅLSKORSTEIN
Ved tilknytning til s tåls kors tein må kulefange r benyttes . R øykrørovergang kan bes tilles  med kulefange r 
fra P eiss els kabe t.  

ISOERING AV RØYKRØRENE
Ved 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. Ved tilknytning til s tålpipe skal 
røykrørovergang / kulefange r is oleres  med ildfas t 
is olas jon. Det s kal benyttes  2 lag av 13 med mer 
is olas jons matter med 180 grade rs  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 tilpass es . La  s kjøtene  overlappe 
hverandre. Alle s kjøtene  både  på det førs te og det andre 
laget av is olas jonen s kal tape s  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 sk al væ re 10 c m l uftk laring  fra det ytters te laget med i s olas jon  til brennb art materiale.  

UTLUFTNING AV ROMMET RUNDT PEISINNSATTSEN
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 eiss els kabe t. 
Ventilene 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 prekkdanne ls er. 

BRUKSANVISNING
1. La  brens elris ten s tå fas tmontert s lik den er.  
2. Åpne s pjeldet i helt åpen pos is jon.  
3. 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. 
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I K ALDT  VÆ R : hvis  s kors teine er kald vil det hjelpe på trekken å brenne en s ammenkrøllet avis  
neders t i røykrøret.  

SPJELDHÅNDTERING
 

Åpne s pjeld 

Hendelen s om åpne r og lukker s pjeldet 
er lokalis ert rett bak glass dørene  i 
toppen av peis åpningen. P ress  hendel 
til vens tre for å åpne s pjeld.  P ress  
hendel s å langt til vens tre at den lås er 
pos is jonen. 

 

Lu kk  s pjeld 

S kyv hendelen til høyre. S ørg for å lås e 
hendel ved å press e den langt nok til 
høyre.  

 

 

F risk luftventilen er lokalis ert på vens tre s ide av peis åpningen. B ak gnis tgardinen. Ventilen åpnes  ved 
å trekke ut hendel, og lukkes  ved å dytte inn. 

 

 

FEIING OG VEDLIKEHOLD
S PJ E LDE T  MÅ VÆ R E  LUK K E T  VE D F E IING  AV S T ÅLSK O R S T E IN. Etter feiing vil s ot s amle s eg 
oppe på s pjeldet. S oten fjernes  ved at s pjeldet åpnes  langs omt s lik at man kan s amle s oten i en 
beholder, bøtte, etc. s om holdes  s å langt opp mot s pjeldet s om mulig. 

Hvis  peis en er tilknyttet element eller tegls kors tein kan det bli nødvendig å feie i røykerøret etter en tid. 
Dette gjøres  ved at s oten dyttes  inn i s kors teinens  røykløp. B ruk en røykrørs børs te eller lag din egen 
børs te. R øyrøret feies  innefra peis en og opp gjennom s pjeldet.  

F eier gir en notis  om når feiing vil s kje. Hus k å lukke s pjeld og glass dør på forhånd for å unngå s otstøv 
ut i rommet. 

Ved rengjøring av peis en (fjerning av as ke) løftes  brens elris ten ut av peis en. E tter rengjøring s ettes  
brens elris ten tilbake i s ine s por. 

BRENSEL
All peis ved bør væ re tørr. E r veden rå vil mye av varmen gå med til å fordampe fuktighet i veden. T ørr 
ved gir s tørre e ekt s amtidig s om neds oting og tjæ reda nnels e redus eres . T ørr ved krever mindre 
lufttilførs el og avgir rene re røykgass . E t liggende bål brenne r lengre enn et s tående. 

Hendel for s pjeld 

S por for hendel 

Hendel for 
friskluftventil 

T rekk ut for å åpne 
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BRENNKAMMER
De brannfas te betongveggene  og bunnen inn i brennkammeret vil krympe og utvide s eg ved s tore 
temperaturforskjeller. Dette kan forårs ake s litas je og s prekkdanne ls e over tid. P eis en kan forts att 
brukes  med diss e s prekkene. S kulle imidlertid en av veggene eller bunnen dele s eg helt må den 
byttes  ut med ny. Ved å s kifte ut diss e betongveggene etter behov, er du s ikret en lang levetid på 
peis en. 

GLASSDØRER
Når peis en er i bruk må glass dørene  enten væ re helt lukket eller 
helt åpne. Dører s om er delvis  åpne, kan trekke røyk, lukt og s ot 
ut av peis en.  

P eiss els kabe ts  herdete glass dører tåler eks trem varme. 
Vedkubbene s kal ikke væ re i berøring med glass dørene . Dette 
unngås  ved å legge veden på brens elris ten. G lass dørene  er enkle 
å hekte av for rengjøring. F ølg diss e ins truks ene : 

1. Lokalis er fes tebøylene  til glass dørene  oppe i hvert hjørne. 
Diss e fes tebøylene  er montert inne i s poret/ s kinnen der 
knottene  på glass dørene hoder dørene i poss is jon. 
 

2. F old dørene til s iden og press  fes tebøylen opp s lik at knotten på glass døren frigjøres . Velt 
døren ned mot midten av peis en og knottene på glas s dørene  vil komme ut av s poret.  
 

3. F or å fes te dørene  igjen følges  mots att pros edyre. P ås e at knotten under glass døren blir s att i 
fes tehullet. S kyv glass døren til s iden med knottene inne i s poret /s kinnen til et klikk høres . 

F or å jus tere glass dørene kan skruen på fes tea nordningene løs nes  s lik at fes teano rdningen kan 
forskyves  i øns ket retning for å få glass dørene i riktig poss is jon. Diss e fes teano rdningen er lokalis ert i 
hvert øvre hjørne der knottene  på glass dørene er fes tet. Det er veldig s må forskyvninger s om skal til 
ved en eventuell jus tering. 

ÅRSAKER TIL PEISPROBLEMER
R ØY K :  P eiss e ls kabe ts  peis er er kons truert for ikke å avgi røyk til rommet hvis  de er ins tallert og brukt 
på riktig måte. Hvis  røykproblemer opps tår, kan årsaken bli s poret til en av følgende punkter: 

1. Væ r og vindproblemer s om skape r røykneds lag fordi det s tår høye træ r 
eller bygnings deler i næ rheten av s kors teins toppen. Hus  i fallende terreng 
kan få de s amme problemer når vinden kommer ned langs  terrenget.  

2. P eis en får for lite luft til forbrenning fordi hus et er for tett. Lufteventiler i 
vinduer eller yttervegg må åpne s .  

3. Andre produkter s uger luft, s om for eks empel ventilas jonsv ifter eller 
kjøkkenvifte konkurrerer om tilgjengelig luft i et godt is olert hjem. 

4. S kors teinen har ikke riktig høyde. 
5. S kors teinen eller røykrøret er tett.  
6. F or mye s ot i røykrør og s kors tein 
7. S pjeldet er ikke i helt åpen poss is jon. 
8. G lass dørene  er ikke helt lukket eller helt åpne. 
9. S pjeldet på fris kluftventil er lukket. 

 
K AL D L UF T :  Hvis  kaldluft trekkes  fra peis en når den ikke er i bruk bør du s jekke om s pjeldet er lukket 
skikkelig. S jekk om friskluftventilen er lukket. 

Helt lukkede dører 

Helt åpne  dører 
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