
PM452NO Issue 1 (Juli 2011)

 Riva Studio Frittstående 
vedpeis

MODELLENE: RVFS-1/RVFS-2

Brukerinstruksjoner
Installasjon og service

Til bruk i NO (Norge).

VIKTIG
Denne peisinnsatsen blir varm når det er i bruk og den anbefales derfor at et passende sikringsgitter brukes for å beskytte små 

barn, eldre eller fysisk svake.  Det må ikke brennes søppel i denne peisinnsats en.

Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene før installasjon og bruk. 

Oppbevar instruksjonene på et trygt sted for fremtidig referanse og for vedlikehold av peisen. 

Igangkjøringsarket som finnes på side 3, i disse instruksjonene, skal fylles ut av installatøren.

Denne manualen er oversatt, og vi gjør oppmerksom på at norske krav og forskrifter er gjeldende. 

Ta kontakt med energihuset om noe er uklart.

Importer www.energihuset.no
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Garanti

Stovax-detaljisten gir deg to års garanti på den nye peisen.  Dette utelukker  
imidlertid uttrykkelig naturlige slitedeler eller forbruksdeler slik som glass, 

ildfast stein og tautetning og bruk av ikke-autorisert drivstoff, slik som 
petrokoks. For at garantien skal være gyldig, må ovnen dessuten være 

installert i henhold til produsentens instruksjoner og garantien for det andre 
året er avhengig av at apparatet får service 2 måneder etter installasjonen 

av en HETAS-tekniker eller tilsvarende kvalifisert tekniker.

Du kan hjelpe detaljisten din med å sørge for garanti ved å sende inn 
svarkortet eller registrere på www.stovax.com

DESIGNBESKYTTELSE
Studio-designen, inkludert rammene og tilbehøret, 

er beskyttet av europeisk designregistrering nr. 
001169338 0002 0008.
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KONTROLL-LISTE FOR IGaNGKjØRING aV 
aPPaRaT

For å hjelpe oss ved eventuelle garantikrav, vær vennlig å fylle ut følgende informasjon.
Skulle det oppstå et problem, ta kontakt med installatøren eller forhandleren for råd og hjelp:

Forhandler apparat var kjøpt fra

Navn: ..................................................................................................................................................................

Adresse: ...............................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................

Telefonnummer: ..................................................................................................................................................

Nødvendig informasjon – MÅ fylles ut

Dato installert: .....................................................................................................................................................

Modellbeskrivelse: ...............................................................................................................................................

Serienummer: ......................................................................................................................................................

Installasjonstekniker
Firmanavn: .............................................................................................................................................................................

Adresse: ................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

Telefonnummer: ..................................................................................................................................................................

Igangkjøringskontroll (skal fylles ut og underskrives)

 
 Er røkkanalen for peisinnsats av korrekt type JA  NEI  

 Røkkanalen er feiet og testet for feil JA  NEI   

 Røyktest foretatt på peisinnsats som er installert JA  NEI  

 Utslippstest foretatt JA  NEI  

 Bruk av peisinnsats og betjening av kontroller er forklart JA  NEI  

 Avstander og klaringer til brennbare materialer er kontrollert JA  NEI  

 Instruksjonsbok gitt til kunden JA  NEI  

Skriv navnet med blokkbokstaver: ................................................... Signatur: ...................................................................
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BRUKERINSTRUKSjONER

1. GENERELLE PUNKTER

1.1 Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene 
før installasjon og/eller bruk av peisinnsats for å være 
sikker på at du har full forståelse av alle kravene.  

 Peisinnsats skal monteres av en registrert installatør†, 
eller godkjennes av byggekontrollen på stedet.

1.2 alle forskrifter på stedet, inkludert de som henviser til 
nasjonale og europeiske standarder, må oppfylles når 
peisinnsats installeres.

1.3 Bruk kun til boligoppvarming i henhold til disse 
brukerinstruksene.

1.4 Det må kun brennes godkjente fyringsmidler. Det må ikke 
brukes væske som fyringsmiddel og peisinnsats må ikke 
brukes som en forbrenningsovn.

1.5 Overflatene på peisinnsats blir veldig varme under bruk. 
Bruk passende sikringsgitter når små barn, eldre eller fysisk 
svake personer er til stede.

 Stovax tilbyr peisvern, gnistfangere og dør/peis-grind for 
beskyttelse*. Stovax-forhandleren på stedet kan gi deg råd 
om disse produktene.

1.6 Det må ikke plasseres fotografier, TV-er, malerier, porselen 
elle andre brennbare gjenstander på veggen eller i 
nærheten av peisinnsats.  Utsettelse for varme temperaturer 
vil forårsake skade. Det må ikke plasseres møbler eller 
andre gjenstander slik som klær som skal tørkes nærmere 
enn 1 meter foran dette peisinnsats.

1.7 Avtrekksvifter eller hetter over komfyrer må ikke monteres i 
samme rom eller område da dette kan forårsake røykutslipp 
fra peisinnsats. 

1.8 For å sikre trygg bruk må ventilasjonen verken på innsiden 
eller utsiden av peisinnsats tildekkes.

1.9 Det må ikke foretas uautoriserte endringer på peisinnsats.

1.10 Røkkanalen/Pipa må feies minst en gang i året.
 Se Avsnitt 16

1.11 Røkkanalen/Pipa må ikke kobles til eller deles med et annet 
apparat.

SERIENUMMER

1.12 Dette nummeret må oppgis når du bestiller reservedeler 
eller ved garantikrav. Nummeret er å finne på typeskiltet, 
diagram 1.

Data Plate
PR8798

LUFTKONTROLLER

Trippelt luftsystem

 Flere av Stovax-apparatene har trippelt luftsystem 
som gir renere forbrenning og større virkningsgrad og 
kontroll, se diagram 2

 1) Luftvask – luften som trekkes over vinduet gjør glasset 
rent. Kilde for primær forbrenningsluft når det brennes 
ved.

 2) Primærluft – brukes under opptenning for å etablere 
flammer.

 3) Sekundær luft – Sekundærluft forvarmes gjennom en 
varmeomformer for å forbrenne ubrente hydrokarboner 
som gir en renere og mer effektiv brenning.

1

3

2

 
For luftkontroller, se diagram nedenfor
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BRUKERINSTRUKSjONER

LUFTVaSK OG KONTROLLER FOR 
PRIMæRLUFT STUDIO 1 & 2

Luftvask-kontroll

Sekundært 
luftinnsug - 

Fabrikkinnstilt

Primærkontroll
PR8255

LUKKE 

LUKKE 

ÅPNE

ÅPNE

DØRHÅNDTaK
 

DØRa MÅ IKKE ÅPNES MED BaRE HENDER

  DØRENE MÅ IKKE ÅPNES NÅR FYRKaSSEN ER FYLT aV 
FLaMMER – VENT TIL FLaMMEN ER DØDD UT.

1.13 Bruk beskyttelseshanske for å betjene.
	 •	Skyv	verktøyet	over	knotten	for	tilpassing.

1.14 Flytt til venstre for å åpne

PR8257

ÅPNE

PR8258

LUKKE 

aDVaRSEL

 Når riktig installert, betjent og vedlikeholdt, vil ikke 
denne peisinnsatsen avgi røyk i rommet.

 Sporadisk røyk kan forekomme under fjerning av aske og 
når detl legges: ny ved.

 Vedvarende røykutslipp er potensielt farlig og må ikke 
tolereres.

 Ved vedvarende røykutslipp:
 Åpne dører og vinduer for å lufte ut rommet.
 La flammen dø ut eller fjern fyringsmiddel fra peisinnsats på 

en trygg måte.
 Kontroller røkkanalen/pipa for blokkering og gjør rent hvis 

nødvendig.

 Det må ikke gjøres forsøk på å tenne opp igjen før årsaken 
til utslippet er identifisert og korrigert.

 Søk faglig råd hvis nødvendig.

 alle apparater med åpne røkkanaler kan påvirkes av 
forbigående atmosfæriske forhold som kan gjøre at 
røyken går inn i huset. På grunn av dette er det anbefalt 
å montere en elektronisk detektor for karbonmonoksid, 
i overensstemmelse med BSEN50291, og som skal 
vedlikeholdes.

2. NÅR PEISINNSaTS BRUKES FØRSTEGaNG

2.1 For å la peisinnsats gå seg til og for at lim og maling skal 
herdes fullstendig:

 Sett peisinnsats på lav varme til å begynne med de første 
dagene.

2.2 Ta ikke på malingen i den første bruksperioden.

2.3 Peisinnsats vil muligens avgi litt ubehagelig lukt i den første 
perioden:

 Hold rommet godt ventilert for å unngå røykdannelse.

3. aNBEFaLTE FYRINGSMIDLER

3.1 Vedkubber:

	 •	Brenn	kun	tørket	ved	med	et	fuktighetsinnhold	som	er	
mindre enn 20 %. Bruk tørr ved som er kappet 12 til 18 
måneder før bruk.

Lengde på trekubbe

apparat Lengde på trekubbe

Riva Studio 1 250mm - 300mm

Riva Studio 2 250mm - 400mm

 Ved av dårlig kvalitet:
 — Forårsaker lav forbrenningseffekt
 — Produserer skadelig kondens
 — Reduserer effektiviteten på luftvasken og levetiden for 

peisinnsats 
 
 Det må ikke brennes tre som er brukt som 

anleggsmaterialer, eller ved som er malt, impregnert 
/ behandlet, produserte plateprodukter eller ved fra 
trepaller.



6

BRUKERINSTRUKSjONER

3.2 Forbruk av fyringsmiddel.
 Som testet på nominell varmeeffekt i henhold til EN 13229: 

2001 for vekslende bruk:

Beskrivelse

Forbruk av fyringsmiddel

Kg/time 
Ved

Riva Studio 1 1.6

Riva Studio 2 2.4
 
 En rekke faktorer kan ha innvirkning på peisinnsatss ytelse. 

Se avsnitt 6 for detaljer.

4. SLIK FYRER DU I PEISINNSaTSEN

4.1 For å få best resultat innstill luftkontrollene, diagram 6.

Luftvask: Fullstendig åpen

Primærluft: 25 % åpen PR8264

 —Plasser tennblokker eller papir og tørr opptenningsved på 
den ildfaste underlagssteinen

 —Tenn på papiret eller tennblokkene, diagram 7.

 —La døren være litt åpen mens flammen etableres og 
glasset oppvarmes for å unngå oppbygging av kondensering.

 —Legg på større vedkubber. For mange vedkubber kan 
kvele flammen. 

4.2 Mengde ved:
 Disse apparatene er brede og vedkubbene skal legges i et 

enkelt lag med mellomrom, diagram  8.

 Vedkubbene skal ikke stables oppå hverandre da dette 
kan ha en innvirkning på effekten.

 Det må ikke legges for mye ved i peisinnsats da 
varmeeffekten vil bli for høy.

 anbefalt mengde:
 3/4 kubber som ikke er mer enn 127 mm 5" (5") i diameter
 

 —Lukk døra.

 La ikke døra være åpen da dette kan forårsake overfyring 
som skader peisinnsats.

5. NÅR PEISINNSaTSEN BUKES FOR FØRSTE 
GaNG

5.1 Brenne ved:

 Steng primær luftkontroll og bruk luftvask for å kontrollere 
forbrenningshastigheten, diagram 9.

Luftvask-kontroll: 
juster

PR8265Primærkontroll: Lukke

 aDVaRSEL: aPPaRaTET MÅ IKKE BRUKES MED DEN 
PRIMæRE LUFTKONTROLLEN ÅPEN I LENGRE PERIODER 
Da DETTE KaN FORÅRSaKE OVERFYRING SOM KaN 
FØRE TIL PERMaNENT SKaDE. 
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luftkontrollene stenges rett etter at nytt fyringsmiddel er lagt 
på i en meget varm ild. Stoppes ved å åpne luftkontrollene 
for å øke forbrenningen og forbrenningshastigheten.

6.3 Trekk i røkkanalen
 Røkkanalen/pipa har to hovedfunksjoner:
 1) For trygg fjerning av røyk, gass og dunst i huset.
 2) For å gi tilstrekkelig trekk (sug) i peisinnsats for å sikre at 

ilden fortsetter å brenne.
 Trekk forårsakes ved stigende varm luft i røkkanalen/pipa 

når peisinnsats er tent.

 Symptomene for dårlig ytelse med hensyn til trekk i 
røkkanalen inkluderer:

 — Overflødig forbruk av ved (mye trekk i røkkanalen)
 — Dårlig forbrenningskontroll, overoppvarming (mye trekk i  

røkkanalen)
 — Vindstøy fra luftkontroller (mye trekk i røkkanalen)
 — Vanskelig å tenne peisinnsats og holde ilden ved like  

(lite trekk i røkkanalen/pipa)
 — Lav varmeeffekt (lite trekk i røkkanalen/pipa)
 — Røyk kommer ut i rommet når dører åpnes (lite trekk i 

røkkanalen/pipa)

 Konstruksjonen, plasseringen, størrelsen og høyden på 
røkkanalen/pipa har innvirkning på trekken i røkkanalen/
pipa.

 Andre faktorer som har innvirkning på trekken i røkkanalen/
pipa er:

 — Trær eller andre bygninger i nærheten som forårsaker 
turbulens.

 — Sterk vind og vindkast
 — Utetemperatur
 — Værforholdene ute
 — Feil tilleggsventilasjon i bygningen
 — Blokkert røkkanal/pipe

 For råd om å korrigere vedvarende problemer med 
røkkanalen, rådfør deg med en kyndig montør før du 
fortsetter å bruke peisinnsats. 

6.4 Værforhold
 Værforholdene kan ha innvirkning på peisinnsatss ytelse.  

Dette kan inkludere:

Værforhold Problem Virkning

Mye vind Bygninger/hindringer 
forårsaker turbulent 
luft rundt røkkanal-
en/pipa.

Peisinnsats avgir 
mye røyk

Stille Overdimensjonert 
røkkanal/pipe.

Peisinnsats avgir 
mye røyk

Fuktig / Regn Temperaturen på 
røkkanalen er ikke 
høy nok.
Regnvann i 
røkkanalen/pipa.

Problemer med 
påtenning og 
forbrenning

 Ved brenner best når den ligger i aske (ca 25mm (1") dyp).

 —Glørne skal rakes jevnt ut over ildstedet og luftvask-
kontrollen skal åpnes helt i noen få minutter før det legges i 
ny ved .

 —Mot slutten av forbrenningssyklusen er det fordelaktig 
også å åpne primærkontrollen noen få minutter.  Dette øker 
temperaturen på asken og hjelper antenningen av de nye 
vedkubbene, og holder askedybden på et minimum.

5.2 Brenn nye kubber på høy varme noen få minutter før 
luftvask-kontrollen justeres.  Legg kun på noen få vedkubber 
om gangen og ofte for en ren og effektiv forbrenning.

5.5 Det må ikke brennes større mengder fyringsmiddel med 
luftvask-kontrollen lukket i lengre perioder. Dette reduserer  
rengjøringseffekten på glasset og forårsaker dannelse av 
tjære og kreosoter i peisinnsats og avtrekkssystemet.

5.4 Når peisinnsatsen er i bruk vil, vil forbrenning  på høy effekt 
i en kort periode fjerne tjære og kreosot.

 aDVaRSEL: aPPaRaTET MÅ IKKE BRUKES MED DEN 
PRIMæRE LUFTKONTROLLEN ÅPEN I LENGRE PERIODER 
Da DETTE KaN FORÅRSaKE OVERFYRING SOM KaN 
FØRE TIL PERMaNENT SKaDE.

5.5 Erfaring vil etablere innstillinger for å passe personlige 
behov.

 

6. TIPS UNDER BRENNING

6.1 Kvalitet på fyringsmiddel (Ved)
 Bruk ved med et fuktighetsinnhold som er mindre enn 20 

%. På tørket ved vil barken løfte seg og skrelle av, og har 
sprekker som sprer seg fra midten. De føles lettere enn 
nysaget ved på samme størrelse og høres hule ut når de slås 
mot hverandre.  Vedkubber skal ikke være fuktige eller ha 
vekst av mose og sopp.

 Symptomer i forbindelse med våt ved:
 — Vanskelig for å brenne og ikke lett å holde flammen ved 

like
 — Røyk og små flammer
 — Skittent glass og/eller ildfast stein
 — Hurtig dannelse av kreosot i røkkanalen/pipa
 — Lav varmeeffekt
 — Korte brenntider, overflødig bruk av fyringsmiddel og blå/

grå røyk fra røkkanalen/pipa

	 •	Brenn	på	høy	effekt	i	en	kort	periode	for	å	unngå	
større dannelse av tjærer og kreosot i peisinnsatsen og 
avtrekkssystemet

	 •	Bruk	Stovax	Protector	avtrekksrens	for	å	redusere	dette	
problemet

6.2 Luftinnsuget blåser røyk
 Forbrenningsgasser dannes i fyrkassen og antennes som 

små eksplosjoner som forårsaker røyk til å blåse ut av 
luftinnsuget og andre åpninger.  Dette oppstår hvis 
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 For å redusere disse problemene:
	 •	Bruk	påtenningsved	av	god	kvalitet	for	å	tenne	peisinnsats
	 •	Brenn	til	å	begynne	med	i	en	kort	periode	på	høy	

temperatur
	 •	Monter	regnhatt	på	røkkanalen/pipa
 Installatøren skal gi deg råd om mulige løsninger.

 Hvis peisinnsats avgir røyk kontinuerlig i rommet:
	 •	Lukk	luftkontrollene	og	la	peisinnsats	slukke
	 •	Luft	ut	rommet	for	å	få	bort	røkgassene
	 •	Forlat	rommet
 Peisinnsats må ikke tennes på nytt før problemet er løst.

7. FjERNE aSKE

7.1 Ved brenner best når den ligger i aske
 La det ikke danne seg for mye aske i peisinnsatsen, da 

dette vil skape dårlig flamme og kan forårsake skade.

7.2 Åpne døra, se diagram 4 og 5 på side 5
 Fjern asken med en liten skuffe (tilgjengelig fra Stovax). Vær 

forsiktig ikke å skade den keramiske fôringen i peisinnsats. 
Ikke bruk ildraker med skarp spiss

7.3  Fjern asken forsiktig – varme holder seg lenge etter bruk.

7.4 Tøm asken forsiktig i en Stovax askebøtte (Stovax 
delenummer 4227)

7.5  Varm aske må ikke fylles i en plastbeholder eller annet 
brennbart materiale. 

8. ØKET BRENNETID (VED)

8.1 Det er mulig å få peisinnsatsen til å brenne i en lengre 
periode.

 For å gjøre dette:
 Fjern asken før den siste veden legges i peisinnsats.

 Innstill luftkontrollene på lav forbrenning.
 Dette vil sote ovnsglasset over natta men blir rent når 

peisinnsats settes på høy varmeeffekt i en kort periode.

9. OVERFYRING

9.1 Peisinnsats må ikke overfylles med fyringsmiddel eller 
brukes på maksimal varmeeffekt i lengre perioder da dette 
kan forårsake overfyring.

 aDVaRSEL: aPPaRaTET MÅ IKKE BRUKES MED DEN 
PRIMæRE LUFTKONTROLLEN ÅPEN I LENGRE PERIODER 
Da DETTE KaN FORÅRSaKE OVERFYRING SOM KaN 
FØRE TIL PERMaNENT SKaDE.

9.2 Overfyring kan forårsake permanent skade på apparatet 
og ugyldiggjøre produktgarantien.     

10. PIPEBRaNN

10.1 Hvis det oppstår pipebrann:

 —Steng alle luftkontrollene omgående.
 —Evakuer bygningen
 —Ring brannvesenet
 —Ikke gå  inn i bygningen før det bekreftes å være trygt

13.2 Peisinnsats skal ikke brukes etter en pipebrann før:
 a) Peisinnsats har blitt inspisert av en registrert 

installatør som kan bekrefte at det er trygt å bruke 
peisinnsats

 b) Pipa er inspisert og feiet som bekrefter at systemet 
strukturelt sett er i orden og er fritt for hindringer før det tas 
i bruk igjen

 c) Pipa er reparert etter behov før peisinnsats tas i bruk 
igjen. Bruk kun originale Stovax reservedeler for å holde 
peisinnsats ditt trygt og effektivt under bruk.

11. GENERELL RENGjØRING

11.1 Peisinnsatsen skal regelmessig gjøres rent og inspiseres 
– spesielt i perioder hvor peisinnsatsen brukes mye. 
Regelmessig rengjøring og vedlikehold gir deg mange år 
med trygg bruk.

 La peisinnsatsen nedkjøleseg godt for å unngå fare for 
forbrenninger:

	 •	Fjern	absolutt	all	aske	(se	Avsnitt	7)
	 •	Kontroller	interne	komponenter	for	skade	-	rister,	ildfast	

stein, ledeplater
 Peisinnsatsen skal ikke brukes hvis noen av delene er 

ødelagte eller skadde.

	 •	Kontroller	for	synlig	sotdannelse,	aske	eller	avfall	over	
ledeplatene i røkkanalen

 Bruk lommelykt om nødvendig.

 Hvis det er tegn på dannelse av avfall over ledeplatene, skal 
du enten: 

	 •	Feie	pipa,	se	avsnitt	13,	eller
	 •	Ta	ut	ledeplatene	og	fjerne	hindringen,	se	

installasjonsavsnitt 9 og 10

 Malte overflater kan males over ved å bruke Stovax 
Midnight Black maling.

	 •	Det	må	ikke	brukes	aerosol	spray	i	nærheten	av	et	
apparat som er i bruk

 Tørk tørt med en myk og ren klut før peisinnsats tennes på 
nytt. Forlat ikke enheten uten å tørke den, da dette kan 
forårsake rust

 Det må ikke brukes rengjøringsmiddel med slipemiddel 
eller rengjøringsputer til rengjøring.
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12. RENGjØRE GLaSSET

 Hold glasset rent med riktig bruk av luftvasksystemet og ved 
av god kvalitet. 

 
12.1  Ekstra rengjøring kan noen ganger bli nødvendig.

 Dette kan gjøres på følgende måte:

 —La peisinnsats nedkjøle fullstendig. 
 Varmt glass må ikke rengjøres.

 —Bruk en myk klut og Stovax Glass Cleaner.

12.2 Det må ikke brukes rengjøringsmidler med et høyt alkalisk 
innhold, for eksempel Stovax Gel Cleaner, på apparater 
med lakkert glass, slik som Studio, View eller CL. Disse er 
abrasive rengjøringsmidler som er tiltenkt brukt på tungt 
misfarget klart glass. Bruk Stovax Glass Cleaner (Stovax 
nr.4103) på mer delikate overflater.

12.3 Før peisinnsats tennes på nytt tørk glasset fullstendig.

13. FEIE PIPa

13.1 For å opprettholde trygg og effektiv bruk av peisinnsats skal 
pipa/røkkanalen inspiseres og feies minst en gang i året av 
en kvalifisert feier. *

 Hvis peisinnsats brukes kontinuerlig hele året, eller om det 
brukes røykfritt fyringsmiddel, anbefales det mer hyppig 
feiing.

 Den beste tiden å feie pipa/røkkanalen er på begynnelsen at 
fyringssesongen.

 Dette gjelder også når det brukes røykfritt fyringsmiddel.

13.2 Pipa, eventuell tilkoblet røkkanal og peisinnsatss røkkanaler, 
hvis inkorporert, skal gjøres rene regelmessig.

13.3 Sørg for tilstrekkelig adkomst til rengjøringsluker/dører hvor 
det ikke er mulig å feie gjennom pipa.

13.4 Hvis du tror at røykkanalen har vært brukt tidligere for et 
åpent ildsted, må kanalen feies for andre gang innen en 
måneds regelmessig bruk etter installasjon.

BRUKERINSTRUKSjONER

14. VEDLIKEHOLD aV OVN

 Stovax leverer en rekke rengjørings- og 
vedlikeholdsprodukter og tilbehør for å holde peisinnsats ditt 
i tipptopp stand.

 Utsalget på stedet kan, når ønsket, levere originale 
reservedeler slik som glass, dørtetninger og ildfast stein.  Det 
anbefales å ha et årlig ettersyn/vedlikehold på peisinnsats av 
en kyndig tekniker for å holde det i best mulig stand. 

15. SESONGMESSIG BRUK

15.1 Peisinnsats skal rengjøres og vedlikeholdes hvis det ikke 
brukes i de varmere periodene av året som beskrevet i 
avsnittet for vedlikehold og service .

15.2 Sett luftkontrollene på 50 % åpen for å holde peisinnsats 
luftig og hindre at det danner seg fuktighet innvendig.

15.3 Før peisinnsats tennes på nytt:

 —Fjern ledeplatene

 —Fjern eventuelt avfall som måtte ha dannet seg

 —Kontroller at røkkanalen er fri for eventuell blokkering.

16. TIPS FOR FEILSØKING

16.1 Soting av ovnsglasset:
 Det kan være fire mulige årsaker:

1. Feil bruk av luftvask – Se avsnitt 1, 4 og 5 for riktig bruk av 
luftkontroller.

2. Brenning av ved som ikke er tørket – Se avsnitt 3 for å 
identifisere når veden kan brennes.

3. Ovnen har for lav temperatur – god driftstemperatur er 
120 – 250 ° C (300-500 ° F).  Et ovnsrør termometer kan 
identifisere dette problemet (Stovax delenummer 3046)

	 •	Brenn	med	luftvaskkontrollen	helt	åpen	i	cirka	20	
minutter for å kurere dette
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 Ideell arbeidstemperatur er 130 °C – 240 °C (270 °F 
– 465 °F). Hvis du glemmer du å stenge den primære 
luftkontrollen etter at peisinnsats er oppvarmet til dette 
temperaturområdet, kan dette gjøre at peisinnsats 
overfyres og det ideelle temperaturområdet overskrides. 
Overfyring kan forårsake permanent skade på peisinnsats og 
ugyldiggjøre garantien din

16.4  Skulle det usannsynlige skje hvor et problem ikke kan bli 
løst ved disse tipsene, ta kontakt med installatøren eller 
forhandleren for hjelp. 

17. RØYK-KONTROLLUTSTYR

17.1  Dette apparatet kan modifiseres for å brenne ved i en 
røykkontrollsone. For mer informasjon om røykkontrollutstyr 
for dette apparatet, ta kontakt med detaljisten din.

  MERK: Disse apparatene er uavhengig testet ifølge PD6434 
og er godkjent av DEFRA som fritatt apparat, og gjør at 
apparatet kan brenne ved i områder med røykkontroll, når 
montert med røykkontrollutstyr.  

BRUKERINSTRUKSjONER

 Årsaken til problemet kan være at peisinnsats settes ned om 
natta.

4. Problemer med røkkanalen – i særdeleshet utilstrekkelig 
lufttrekk.  Hvis røkkanalen ikke fungerer effektivt kan glasset 
bli sotet. En røkkanal som har for mye nedvind kan være 
for kort eller trenger fôring, eller den har for mange vinkler. 
Dette kan også forårsake soting av ovnsglasset. Ta kontakt 
med installatøren eller søk råd fra en som spesialiserer seg 
på røkkanaler.

16.2 Sprekking av glass:
 Dette produktet er utstyrt med et varmebestandig 

glasspanel. Dette panelet skal kontrolleres under installasjon 
og på hvert serviceintervall. Hvis noe skade er observert på 
fronten av glasspanelet (riper, hakk, sprekker eller andre 
overflatedefekter), skal glasspanelet skiftes ut og peisinnsats 
må ikke brukes før et nytt glass er montert. Peisinnsats må 
ikke under noen omstendigheter brukes hvis det finnes noe 
som helst skade, og hvis glasspanelet er fjernet eller knust, 
se Montere nytt glass – avsnittet om Service og vedlikehold.

 Deler av peisinnsats blir varmt når det brukes og det 
anbefales derfor at et passende sikringsgitter brukes for å 
beskytte små barn, eldre eller fysisk svake. 

 Dette peisinnsats er garantert i 2 år (underlagt betingelsene 
på side 3 i denne instruksjonshåndboken). Det andre 
garantiåret er kun gyldig hvis den årlige servicen er foretatt 
av en HETAS-registrert tekniker som anbefalt i denne 
instruksjonsboken, og at en kopi av servicerapporten er 
tilgjengelig for inspeksjon av en Stovax-tekniker.

 Disse instruksjonene skal legges igjen der hvor peisinnsats 
er montert for fremtidig referanse og for konsultasjon når 
det skal foretas service og vedlikehold.  Vær vennlig å 
gjøre kunden oppmerksom på korrekt bruk og betjening av 
peisinnsats før disse instruksjonene legges igjen hos kunden. 

 Igangkjøringsarket som er å finne på side 3 i denne 
instruksjonsboken må implementeres av installatøren før 
han/hun forlater lokalet/bygningen. Skruene for klipsene 
på glasset må ikke skrus for hardt til under utskifting av 
glasset da dette vil skape trykk og den intense temperaturen 
kan gjøre at glasset sprekker.  Ta kontakt med Stovax-
forhandleren på stedet for bytteglass.

16.3 Peisinnsats produserer tjære:
 Dette er identifisert ved:
	 •	En	meget	sterk	og	skarp	lukt	kort	etter	at	peisinnsats	er	

tent og under oppvarmingen
	 •	Glasset	blir	sotet
	 •	Tykk	brun	og	klebrig	tjære	lekker	ut	fra	kanalskjøtene

 Dette er forårsaket ved brenning av fuktig ved og at 
peisinnsats brenner på for lav temperatur;

	 •	Bruk	godt	tørket	ved	og	ha	peisinnsats	på	det	ideelle	
temperaturområdet

 Tjære er en hovedårsak til pipebrann – hvis du erfarer 
problemer med dannelse av tjære, rådfør deg med en feier 
før du fortsetter å bruke peisinnsats. 
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PaKKSEDDEL

•	 Bruker-	og	installasjonsinstruksjoner

•	 Garantikort

•	 Et	par	lærhansker

•		 Dørverktøy

•		 Sekskantverktøy	for	dørjustering 

TEKNISK SPESIFIKaSjON

RIVa STUDIO FREESTaNDING

STaNDaRDFUNKSjONER

•	 Primærluft	(under	ildfast	stein	gjennom	hullene	foran	og	

bak)

•	 Luftvask	(for	vedbrenning/rent	glass)

•	 Fabrikkinnstilt	sekundærluft	(for	å	sikre	fullstendig	

forbrenning av røkkanalgasser)

•	 Demonterbart	dørhåndtak

•	 TCL	forbrenningsfôring

• Ekstrautstyr - glass topp-plate og benkesokkel

• Ekstrautstyr - dekorativt firkantdeksel for røykavtrekk

Modell

Riva Studio Freestanding - Model: RVFS-1
Riva Studio Freestanding - Model: RVFS-2

RI
VA

 S
TU

D
IO

 1

RI
VA

 S
TU

D
IO

 2

Nominell varmeeffekt Ved kW 5.0 8.0

Trekk i røkkanalen på nominell varmeeffekt Alle 
fyringsmidler

mm Wg 1.5 1.5

inch Wg 0.05 0.05

Massestrøm av gass i røkkanal Ved g/s 5.5 6.6

Temperatur på røkkanalgass på mufferør Ved C 301 346

Diameteren på utløpet for røkkanalen (Opsjon topp)
mm 153 153

inch 6 6

Klaring til brennbare materialer
Bak mm 500 700

Side mm 300 300

Vekt Kg 100 120

Anbefalte fyringsmidler Ved Tørket ved (mindre enn 20 % fuktighetsinnhold)

Det må ikke brennes petroleum-baserte fyringsmidler, slik som petrolkoks, da dette vil gjøre alvorlig skade på peisinnsats.

Som testet i henhold til kravene i EN 13229 for vekslende bruk.
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KRaV TIL MONTERINGSSTEDET

MÅLENE PÅ RIVa STUDIO 

Beskrivelse Modell a B C D E

F

Visningsflate 
av glass

G

Visningsflate 
av glass

Riva Studio Freestanding 1 RVFS-1 800 479 380 260 153 590 263

Riva Studio Freestanding 2 RVFS-2 1000 504 380 260 153 790 289

Alle mål i mm (25,4 mm = 1”)

E Diameter

PR8799

A

G

F

D

C

B
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1. RØKKaNaL ELLER PIPE

1.1 Røkkanal- eller pipesystemet må være i god stand.
 Systemet skal inspiseres av en kyndig person og godkjennes 

for bruk  i sammen med peisinnsats før installasjon

 Produkter som foretar forbrenning og som skal brukes i 
et rom kan forårsake alvorlige helsefarer.

1.2 Du må kontrollere følgende:

 — Konstruksjoner av murpiper, elementpiper og 
sammenkoblede røkkanalsystemer skal oppfylle kravene i 
byggeforskriftene†

 — Det skal brukes fleksibel røkkanalfôring som er godkjent 
til bruk med fast fyringsmiddel og skal installeres ifølge 
produsentens instruksjoner og byggeforskriftene. 

 Røkkanalfôringen skal skiftes når et apparat utskiftes med 
mindre det kan bevises at fôringen er nylig installert og er i 
god stand. 

 —Hvis det er nødvendig å montere ny «registerplate», må 
den være i overensstemmelse med byggeforskriftene†

 — Minimum høyde på røkkanalen eller pipa skal være 4,5 
m fra ildstedet til toppen av røkkanalen, uten horisontale 
deler, som har maksimalt 4 bøyer med vinkler som er 
mindre enn 45 grader

 — Kontroller at tilkoblet røkkanal/pipe holdes på passende 
avstand fra alt brennbart materiale og ikke er del av 
bygningens støttestruktur

 — Legg alt til rette slik at peisinnsats eventuelt kan fjernes 
uten at pipa må demonteres

 — En eksisterende pipe/røkkanal må bekreftes som 
hensiktsmessig for ny tiltenkt bruk som definert i 
byggeforskriftene

 — Røkkanalen/pipa skal inspiseres og feies for å bekrefte 
at systemet strukturelt sett er i orden og fritt for eventuelle 
blokkeringer**

 — Hvis røkkanalen/pipa ble brukt tidligere sammen med 
et åpent ildsted, må pipa feies for andre gang innen en 
måned under regelmessig bruk etter installasjon for å få 
bort eventuelt nedfall av sot som måtte oppstå på grunn av 
forskjellige forbrenningsnivåer.  

 — Utløpet på pipa fra bygningen må være i 
overensstemmelse med lokale byggeforskrifter.†

 Røkkanalen må ikke kobles til eller deles med en annen 
oppvarmingsovn.

1.3 Det må ikke kobles til røkkanaler/systemer som har store 
tomrom.

1.4 Du må sørge for passende adkomst for å kunne fjerne 
avfall.

1.5 Du må feie og inspisere pipa når peisinnsats er installert.

1.6 Du må kontrollere trekken i pipa/røkkanalen når alle 
vinduer og dører er lukket og at alle avtrekksvifter i dette 
rommet eller rommene ved siden av går på maksimal 
hastighet. (Se neste avsnitt for ekstra ventilasjonskrav)

 Maks. trekk = 2,0 mm Wg
 Min. trekk = 1,0 mm Wg

KRaV TIL MONTERINGSSTEDET
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KRaV TIL MONTERINGSSTEDET

2. MINIMUMSMÅL – SOKKEL

2.1 Peisinnsats må stå på en brannsikker strukturell sokkel som 
er minst 125 mm tykk og med minimumsmål som vist i 
diagrammet. 

 
2.2 Da dette peisinnsats kan installeres i hevet stilling, er det 

anbefalt å øke sokkeldybden til 225 mm slik at den trygt 
tar i mot fallende kubber eller glo. Jo høyere peisinnsats er 
installert jo dypere bør sokkelen være for å unngå riper på 
gulvet eller gulvbelegget. 

2.3 Hvis apparatet er installert på en Stovax-benk, kan benken 
stå på en 12 mm tykk ikke-brennbar ovnssokkel og det 
anbefales at ovnssokkelens dybde på 225 mm skal økes slik 
at den med sikkerhet er stor nok for vedkubber eller glør 
som måtte falle ned.

2.4 Bygningen må ha egnet bærekapasitet for sokkelen og 
peisinnsats. Rådfør deg med en bygningsingeniør før du 
setter i gang.

2.5 Når det monteres på en eksisterende sokkel, kontroller:
 At peisinnsats oppfyller eksisterende bygningsforskrifter og 

er minst som indikerte minimumstørrelser.

2.6  Hvis det ikke er noe eksisterende ildsted/peis eller røkkanal/
pipe, er det likevel mulig å konstruere en egnet brannsikker 
kledning og sokkel.  Røkkanalen skal installeres i henhold 
til gjeldende lokale og nasjonale forskrifter og eksisterende 
regler. 

 Kontroller om du trenger byggetillatelse for å sette opp en 
ny pipe i forbindelse med eiendommen din.

150
min 150

min225
min

150
min PR8800

Omkretsen av ovnssokkelen 
skal tydelig merkes 
hvis plan med gulvet/
gulvbelegget

Plassering på tak Minimum klaring

a På møne eller innen 600 mm 600 mm over møne

B Andre steder på taket 2300 mm horisontalt fra takflate og:
a) 1000 mm over høyeste punkt for 

røkkanalutløpet fra taket eller
b) som høyt som mønet

C På skråtak, innen 2300 mm horisontalt i 
forhold til vindu som åpner, takvindu

1000 mm over toppen av åpningen

D Innen 2300 mm fra en annen bygning 600 mm over toppen av bygningen

1. PLaSSERING aV UTLØP FOR RØKKaNaL

150 mm 
maks

Vertikalt mål

Regnhatt

Isolasjon

Pipe

Horisontalt 
mål

Tilstøtende 
bygning

Det vertikale målet er det laveste enten fra punktet for 
utløpet eller 150 mm over isolasjonen

VIKTIG: Søk råd fra spesialist 
hvis det skal installeres i et 
bolighus med stråtak

Tilstøtende Building



15
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3. VEGGENE VED SIDEN aV EN OVNSSOKKEL

B

A

PR8801

Back (A) Sides (B)

Studio 1 500mm 300mm

Studio 2 700mm 300mm

Klaring til brennbare materialer:
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2.6 Avtrekksvifter eller hetter over komfyrer må ikke monteres i 
samme rom eller område, da dette kan føre til at apparatet 
avgir røyk i rommet.

2.7  Lufttilførselen skal økes hvor det er flere apparater i et rom.

2.8  Behovet for ekstra ventilasjon kan også identifiseres under 
igangkjøringsprosedyren og skal sørges for hvis nødvendig. 

 Utilstrekkelig lufttilførsel i rommet er en potensiell fare.

2.9  Hvis noen av disse kontrollene avslører problemer, må du 
ikke gå videre med monteringen av apparatet før problemene 
er korrigert.

KONTROLLER FØR INSTaLLaSjON
1. RØKKaNaLER

Modell

Riva Studio Freestanding 1 - Model: RVFS-1
Riva Studio Freestanding 2 - Model: RVFS-2

RI
V

A
 S

TU
D

IO
 1

RI
V

A
 S

TU
D

IO
 2

Størrelse på røkkanal/
pipe

Med fôring eller fabrikklaget system (diameter)
installert i henhold til produsentens instruksjoner

mm 150 150

inch 6 6

Røkkanal/Pipe 
(*minimum høyde)

Alle produkter
m 4.5 4.5

feet 13 13

* Når målt fra toppen av peisinnsats til toppen av røkkanalen, uten horisontale seksjoner og med maks. 4 bøyer med vinkler mindre enn 45°

2. VENTILaSjON

2.1 Ekstra ventilasjon kan bli nødvendig for å oppfylle kravene til 
byggeforskriftene. Dette må sørges for ved å ha et permanent 
åpent luftehull, med størrelsen som er oppgitt, og som er 
plassert slik at det ikke kan blokkeres verken på innsiden eller 
yttersiden av bygningen.

2.2 Apparatet krever ekstra ventilasjon som oppgitt*: 

 a) Byggekonstruksjonens permeabilitet større enn 5,0 m³ 
(h.m²). Ekstra ventilasjon er ikke nødvendig. 

 b) Byggekonstruksjonens permeabilitet mindre enn 5,0 m³ 
(h.m²). Ekstra ventilasjon er nødvendig. 

Model

Riva Studio Freestanding 1 - Model: RVFS-1
Riva Studio Freestanding 2 - Model: RVFS-2 ST

U
D

IO
 1

ST
U

D
IO

 2

a) Additional Ventilation

mm² n/a 1650

cm² n/a 16.50

in² n/a 2.60

b) Additional Ventilation

mm² 2750 4400

cm² 27.50 44.00

in² 4.40 7.10

2.3 Permanente luftehull skal være ikke-justerbare og skal 
plasseres hvor det er usannsynlig at de kan blokkeres.

2.4 Hvis luftehullene åpnes inn i rom og områder ved siden 
av, skal det være et luftehull som er minst samme størrelse 
direkte til yttersiden.

2.5 Plasser luftehullene hvor det er liten mulighet for at kald 
trekk kan forårsake ubehag. Dette kan unngås ved å plassere 
luftehullene nærme tak eller i nærheten av apparatet (se 
diagram rett overfor).
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støttebrakett med luftstopp 
for sekundærluftspaken

PR8629

Skrue og mutter

 Steng døren, sekundærluftspaken skal nå ha begrenset 
bevegelseplass.

3. MONTERING aV STØTTEBRaKETT MED 
LUFTSTOP FOR SEKUNDæRLUFTSPaKEN

3.1 For å møte Norsk standard til etterforbrenning er det 
påkrevd å montere vedlagte søttebrakett med luftstopp 
for sekundærluftspaken. Dette vil sikre effektiv og ren 
forbrenning.

   Kontrollstopp-utstyr nummer:

Modell Stovax Kodenummer

Studio 1 RVS-1SCKITNO

Studio 2 RVS-2SCKITNO

Studio 3 RVS-3SCKITNO

STUDIO 1 & 2

3.2 For å passe kontrollstopp-enheten:

 – Skyv sekundærluftspaken til helt høyre.

3.3 Luk opp doren for å komme til eksisterende søttebrakett for 
sekundærluftspaken, helt til venstre på toppen av døren. Se 
Diagram 2.

Sekundærluftspaken

Søttebrakett
Dor (åpen)

PR8628

Skrue og mutter

3.4  Skru ut M4 skrue og mutter og fjern støttebraketten for 
sekundærluftspaken.

3.5 Fest sa den nye støttebrakett med luftstopp for 
sekundærluftspaken, Se Diagram 6=3.

KONTROLLER FØR INSTaLLaSjON



18

jURIDISKE KRaV

Vær vennlig å lese nøye gjennom disse instruksjonene før 
installasjon og/eller bruk av peisinnsats for å være sikker på at 
du har full forståelse av alle kravene.  

Peisinnsats skal monteres av en registrert installatør†, eller 
godkjennes av byggekontrollen på stedet.

Det er meget viktig å forstå kravene til de nasjonale 
byggeforskriftene* og standarder**, sammen med alle lokale 
forskrifter og arbeidsordninger som måtte gjelde. Skulle det oppstå 
konflikt mellom disse instruksjonene og disse forskriftene, så er det 
forskriftene som skal gjelde. 

Kontoret for byggeforskrifter på stedet kan gi deg råd om kravene 
til forskriftene.

Arbeid skal utføres nøye for å oppfylle kravene til arbeidsvern og 
arbeidsmiljø‡ og oppfylle arbeidsmiljøloven, og eventuelle nye 
forskrifter introdusert i løpet av levetiden for disse instruksjonene. 
Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot:
	 •	Håndtering: Peisinnsatsen er tung. Tilstrekkelige 

hjelpemidler må være tilgjengelig for lasting, avlasting, og 
håndtering på stedet.

	 •	Varmebestandig sement: Noe varmebestandig sement 
er etsende og må ikke komme i kontakt med huden.  Bruk 
beskyttelseshansker. Vask hendene grundig med rikelige 
mengder vann etter hudkontakt.

	 •	asbest: Dette peisinnsats inneholder ikke asbest. 
Hvis det er mulighet for at asbest vil forstyrres under 
installasjonen, søk spesialveiledning og bruk hensiktsmessig 
utstyr. 

	 •	Metalldeler: Vær forsiktig under installasjon eller 
vedlikehold av ovnen for å unngå personskade.

En feilaktig installasjon kan forårsake fare for beboerne og 
bygningens struktur.

For brukere av dette peisinnsats:
Forsikringsselskapet som forsikrer bygningen kan muligens 
forlange at du informerer de om at du har installert et nytt 
oppvarmingsapparat. Kontroller at forsikringen fremdeles er gyldig 
etter at peisinnsats er installert.

1. INSTaLLERE PEISINNSaTS

Hver installasjon er unik for eiendommen, og av den grunn er det 
ikke mulig å oppgi detaljer som passer for hvert forhold og sted. 
Installasjonen må være i overensstemmelse med byggeforskriftene 
og må foretas ved å bruke «beste praksis» under konstruksjonen.

aTSKILLE DEN INDRE BOKSEN FRa 
DEN YTRE BOKSEN

 For å beskytte de ømtålige delene i peisinnsats, er 
produktet konstruert slik at den indre boksen kan tas ut av 
den ytre boksen. 

 Oppbevar den indre boksen på et trygt sted mens den 
ytre boksen installeres i strukturen i huset, samtidig som 
røkkanalen monteres og veggene gjøres ferdige.

INSTaLLaSjONSINSTRUKSjONER
 Når alt tungarbeidet er ferdig kan innerboksen monteres 

på plass igjen i ytterboksen og endelige tilkoblinger kan 
foretas. 

1.1 Gå forsiktig frem når peisinnsats installeres. Uforsiktig 
håndtering og bruk av verktøy kan skade utførelsen og/
eller området.

 Ta av døren, se installasjonsinstruksjonene, Avsnitt 2.

1.2 De interne komponentene, ildfast stein, ledeplater og 
døra osv. skal fjernes for å gjøre installasjonen lettere og 
forhindre skade. 

 Se installasjonsavsnitt 3 - 6.

1.3 Den indre kragen må først fjernes, diagram 1.

PR8802

Indre krage

4 skruer

2 x øvre hetter 
kun på fronten

1.4 Ved å bruke en 13 mm A/F skrunøkkel:

 — Fjern de 4 skruene (Legg merke til plasseringen av de 2 
x avstandsstykkene for øvre hette)

 
 — Fjern indre krage
 Den indre boksen skyves ut av den ytre boksen.

 Det må være to personer for å skyve inn boksen.

PR8803
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INSTaLLaSjONSINSTRUKSjONER

 —Monter indre krage for røkkanal (motsatt rekkefølge som 
i punkt 1.4). Legg merke til avstandsstykket for øvre hette på 
de fremre skruene.

 —Monter på plass igjen de interne komponentene.

1.7 Slik monteres avtrekksrøret til mansjetten:

 —Hvis ikke allerede festet til ovnssokkelen, plasser 
apparatet i  stilling, samtidig som du sjekker at finishen på 
ovnssokkelen ikke skades.  

 —Kople apparatet til røykkanalen ved å bruke avtrekksrør. 

 —Gjør sammenkoplingene tette.
 

PR8805

 Røykkanalen skal være installert i henhold til produsentens 
instruksjoner.

PR8806

Røykkanal

Tetningsmansjett med 
brannsikker sement

Øvre mansjett 
på avtrekkskanal

 —Fra toppen av ovnen, bruk rikelig mengde brannsikker 
sement innvendig i mansjetten øverst på røykkanalen. 

 —Sett den 612 mm lange røykkanalen inn i 
røykkanalmansjetten slik at utbulingen er på innsiden av 
røykkanalmansjetten og hviler på fremspringet.

SKRU aPPaRaTET FaST TIL OVNSSOKKEL

1.5 apparatet skal være festet til ovnssokkelen. Bruk det 
fjerde monteringshullet for ovnssokkelen som vist i diagram 
3.

 Pass på at ovnssokkelen ikke skades. 

 —Plasser apparatet hvor ønsket på ovnssokkelen  og merk 
av plasseringen for de fire (4) festehullene i den ytre kassen. 

 —Bor riktige hullstørrelser i ovnssokkelen. 

 —Bruk passende festeanordninger for å montere i stilling.

PR8804

Festehull

Sideskinner

1.6  Montere indre kasse:

 Dette krever to personer.

 —Skyv indre kasse inn i ytre kasse (se diagram 2) ved 
å bruke sideskinnene på ytre kasse som styreskinner (se 
Diagram 3).

INSTaLLaSjON aV ØVRE RØYKKaNaL

 — Ha på varmebestandig sement på overflatene som vist 
før den indre kragen monteres, diagram 4.

PR8299

Varmebestandig 
sement
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INSTaLLaSjONSINSTRUKSjONER

En typisk installasjon av øvre røykkanal:

PR8801

Kopling til røykkanal som 
detaljert i byggeforskrifter

135° vinkel med 
adkomstdeksel

Røykkanal x 612 
mm lang

Min. 600 mm 
Maks. 1000 mm

Uten støtte 

*Må støttes hvis 
installert med 
dobbeltvegget røykkanal

2. FjERNE DØRa

2.1 Slik fjerner du døra:  
 Før døra tas av, anbefales det å beskytte den venstre kanten 

på døra fra skade ved å bruke maskeringsteip.

 —Åpne	døra	cirka	90˚ (se Diagram 8).

 —Flytt hendlene for luftvask og primærluft til høyre

 —Løft	døra	vertikalt	og	drei	den	45˚	for	å	ta	den	av (se   
 Diagram 8).

8

PR8304

90˚

Hengselblokk

 —Lukk døren 45º og sørg for at luftvaskhåndtaket sitter 
innvendig i kanalen på toppen av døren (se diagram 9) og 
beveg døren forsiktig klar av hengselmekanismen.

9

PR8906
45˚

Luftvaskhåndtak

2.2 Montering av døra skjer i omvendt rekkefølge.

3. FjERNE VERNEaNORDNINGEN FOR 
VEDKUBBER

3.1 Slik fjerner du verneanordningen for vedkubber:

	 •	Løft	verneanordningen	for	vedkubber	ut	av	støttebrakettene
	 •	Drei	for	å	få	den	klar	av	døråpningen	

10

PR8307

 Peisinnsats må ikke brukes uten at verneanordningen for 
vedkubber er montert på plass.

4. FjERNE NEDRE LEDEPLaTER

 Apparatet er utstyrt med 3 mursteiner for mottrykk nede for å 
opprettholde effektiv forbrenning.

4.1 La peisinnsats avkjøles fullstendig før ledeplatene fjernes.

4.2 Fjern verneanordningen for vedkubber fra peisinnsats for 
adkomst til fyrkassen, se avsnitt 3.



21

11

PR8308

Støtte for fremre 
ledeplate

4.3 Trekk fremre støtte for ledeplate fram til fronten av 
peisinnsats og løft den litt opp. 

 Denne kan trekkes fram til fronten av peisinnsats (hviler på 
sidesteiner) hvis du kun fjerner de nedre steinene.

4.4 Trekk stein for ledeplaten fremover for å fjerne den.
 Følg disse instruksjonene i motsatt rekkefølge for å montere 

ledeplaten.

4.5 Ødelagte ledeplater skal skiftes ut omgående.
 
 Steiner for ledeplaten må ikke modifiseres.
 Peisinnsats må ikke brukes hvis steiner for ledeplaten er 

fjernet.

5. FjERNE ØVRE LEDEPLaTER

 Studio 1 har 1 ledeplate, Studio 2 har 2 ledeplater.

12

PR8309
øvre ledeplate

5.1 Fjern først de nedre ledeplatene (se installasjonsinstrukser, 
Avsnitt 4).

5.2 Fjern den nedre fremre støtten for mottrykk ved å plassere 
én ende bak på apparatet.  Den andre enden kan nå senkes 
ut av fyrkassen.

5.3 Slik fjerner du øvre ledeplate:  

 —Fjern først ledeplaten på venstre side på Studio 2. 

INSTaLLaSjONSINSTRUKSjONER

 —Skyv ledeplaten bakover for å frigjøre avstandsstykkene 
(for øvre hette) som holder ledeplaten på plass. Ledeplaten 
kan nå tas ned.

 —Ta ledeplaten ut gjennom døråpningen.

5.4 Montering skjer i motsatt rekkefølge

5.5 Ledeplatesystemet er konstruert for å gi trygg og effektiv 
drift av ovnen.  

 Ødelagte ledeplater skal skiftes ut omgående.

5.6 Ledeplatesystemet må ikke modifiseres. 

 Må ikke brukes når ledeplatene er fjernet.

6. FjERNE ILDSTEIN

 Fjern ildfast stein som del av det rutinemessige 
vedlikeholdet. Dette kan gjøres uten verktøy.

6.1 La peisinnsats avkjøles fullstendig før den ildfaste steinen 
fjernes.

6.2 Håndter forsiktig da stein blir skjør etter bruk.  Levetiden 
avhenger av typen fyringsmiddel og bruksnivået.

 Ødelagt stein skal skiftes ut så snart som mulig.

6.3 Slik fjerner du stein:

 Fjern nedre og øvre ledeplate - See avsnitt 4 & 5.

13

PR8468

1

1

2

3

 Løft sidestein og vipp/vri toppen mot midten av peisinnsats
 Fortsett å løfte og vri steinen forsiktig helt til den kan fjernes 

fra peisinnsats. 

 Gjenta på begge sider.

6.5 Steiner bak kan nå skyves fra hverandre og vippes fremover 
for å fjernes.
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8. DEKORaTIVT RØYKKaNaLDEKSEL SOM 
EKSTRaUTSTYR 

 Dette apparatet kan leveres med røykkanaldeksel som 
ekstrautstyr  Det henvises til instruksjoner levert med 
røykkanaldekslet for installasjonsveiledning (PM504).

9. BENKESOKKEL SOM EKSTRaUTSTYR 

 Dette apparatet kan monteres på  en benk som ekstrautstyr, 
og leveres i to høyder og i flere bredder. Det henvises til 
instruksjoner levert med benken for installasjonsveiledning 
(PM205). Hvis det monteres på benk, må apparatet sikres 
til benken som må være festet til ovnssokkelen.

6.6  Underlagssteinen kan løftes vertikalt og fjernes via fronten 
på peisinnsats.

6.7 Montering skjer i motsatt rekkefølge.

7. TOPP-PLaTER aV GLaSS

 Dette apparatet kan utstyres med topp-plater av glass som 
ekstrautstyr.

Venstre side Høyre side

RVFS-1GB RVFS-MEC8816 RVFS-MEC8815

RVFS-2GB RVFS-MEC8808 RVFS-MEC8807

7.1 Topp-platene av glass har 4 x 6 mm silisiumføtter på 
undersiden som avstandsstykker på toppen av apparatet. 

14

PR8807
Silisiumføtter

7.2 Sett føttene for glassplatene ned på toppen av apparatet. 

 Kontroller at glasstoppene er jevne med fronten og sidene 
av apparatet og plasser de korrekt rundt røykkanalen.

15

PR8808

Sørg for at 
topp-platene 
er innrettet 
korrekt med 
kanten av 
produktet og 
røykkanalen

INSTaLLaSjONSINSTRUKSjONER
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IGaNGKjØRING

1.1 Slik foretar du igangkjøring:

	 •	Monter	ildfast	stein,	ledeplate	og	kubbeholder

	 •	Kontroller	innrettingen	på	døra	og	sperra,	juster	hvis	
nødvendig, se installasjonsavsnitt 6. Juster dørhengsler

	 •	Kontroller	at	dørtetninger,	støpegods	og	skjøter	er	i	orden

	 •	Kontroller	funskjsonene	på	luftreguleringer

1.2 Du skal nå foreta en endelig test for røkavtrekk:

	 •	Røkkanalen	skal	først	oppvarmes	med	en	blåselampe,	
eller liknende, i omkring 10 minutter

	 •	Plasser	en	røyktablett	i	midten	på	underlagssteinene	med	
luftkontrollene åpne

	 •	Lukk	døra
 Røyk skal nå trekkes opp i røkkanalen og skal bli sett i 

utløpet på røkkanalen

	 •	Gjør	testen	ferdig	med	alle	dører	og	vinduer	lukket	i	
rommet hvor peisinnsats er montert

	 •	Hvis	det	finnes	avtrekksvifter	i	tilstøtende	rom,	skal	testen	
gjentas med at viftene går på fullt og dører som forbinder 
rommene skal være åpne

	 •	Kontroller	virkningen	som	dette	har	på	takviftene	under	
testen

 Hvis testen mislykkes, sjekk på nytt hvor hensiktsmessig 
røkkanalen og ventilasjonen er. En utilstrekkelig lufttilførsel 
til rommet er potensielt farlig.

	 •	Tenn	på	peisinnsats	og	øk	temperaturen	sakte	til	
bruksnivåer

	 •	Forsikre	deg	om	at	ingen	avgasser/røyk	kommer	inn	i	
rommet

	 •	Åpne	hoveddøra	når	peisinnsats	oppnår	driftsnivå	og	
foreta en lekkasjetest med en røykfyrstikk eller tablett rundt 
døråpningen

1.3 Hvis det forekommer usedvanlig stor lekkasje:

	 •	La	peisinnsats	nedkjøle	og	sjekk	røkkanalen	og	
ventilasjonen på nytt

1.4 Og til slutt:

	 •	Forklar	til	brukeren	hvordan	peisinnsats	brukes	trygt	og	
betjening av kontrollene, og hvor viktig det er å bruke 
hensiktsmessige fyringsmidler

IGaNGKjØRING

	 •	Alle	apparater	med	åpne	røkkanaler	kan	påvirkes	av	
forbigående atmosfæriske forhold som kan gjøre at det 
kommer røyk inn i huset. På grunn av dette er det anbefalt 
å montere en elektronisk detektor for karbonmonoksid, 
i overensstemmelse med BSEN50291, og som skal 
vedlikeholdes.

	 •	Forklar	kravene	til	rengjøring	og	rutinemessig	vedlikehold

	 •	Forklar	kravene	til	bruk	av	egnet	sikringsgitter	når	barn,	
eldre eller svake personer oppholder seg i nærheten av 
peisinnsats.

	 •	Informasjon	på	forhandler/leverandør	og	installatør	skal	
registreres i instruksjonene

	 •	Skriv	ned	serienummeret	på	side	3	i	instruksene
 Det er nødvendig å oppgi dette nummeret når du bestiller 

reservedeler eller ved garantikrav 

	 •	Instruksjonene	skal	legges	igjen	hos	kunden
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VEDLIKEHOLD OG SERVICE
En komplett liste over reservedeler og tilbehør er tilgjengelig ved å kontakte Stovax-forhandleren på 

stedet, eller ring  +44 1392 474011

1. ÅRLIG SERVICE

1.1 Før oppvarmingssesongen begynner, demonter, inspiser og 
gjør peisinnsats rent som følger:

 —La peisinnsats nedkjøle seg.
 
 —Fjern følgende interne deler: ledeplate og ildfast stein.
 Se avsnitt 3,4,5 og 6 om hvordan ledeplatene og ildfast 

stein skal fjernes. Vær forsiktig når du håndterer ildfast stein, 
da de kan bli skjøre etter en periode under bruk.

 
 —Peisinnsats skal feies på dette tidspunktet, hvis 

nødvendig.

 —Støvsug vekk eventuelt gjenværende aske og avfall fra 
innsiden av peisinnsats.

 Stovax tilbyr støvsugertilbehør med filter/oppsamling 
for å beskytte den fra aske med glo. Ash Clean (Stovax 
delenummer: 2091).

 —Sjekk delene for eventuell skade. Skift ut eventuelle 
skadde deler ved å bruke originale Stovax reservedelers.

 —Ildfast stein skal sjekkes og rengjøres med en myk kost.  
Noe overflateskade vil oppstå under bruk. Levetiden på 
steinen er avhengig av type fyringsmiddel og bruksnivået. 
Ødelagt stein skal skiftes ut så snart som mulig. 

 
 — Monter interne deler på plass igjen .

 —Ikke bruk vaskemidler med høyt alkalisk innhold.

 —Monter ny tautetning for døren (se vedlikehold og service, 
Avsnitt 6). 

 —Ha litt olje på dørsperremekanismen og 
hengselstappene. Unngå olje på dørtetning og glass.

 —Malte overflater kan males over ved å bruke Stovax 
Midnight Black maling.

1.2 Bruk kun originale Stovax reservedeler for å holde 
peisinnsats trygt og effektivt under bruk. Stovax-
forhandleren på stedet kan levere reservedelene som du 
trenger.

  Dette er en liste over vedlikeholdsprodukter/deler som du 
muligens vil trenge:  

Oppgave Produktnavn Stovax 
kodenummer

Rengjøring av 
glass

Rengjøringsmiddel for 
ovnsglass  (sprayes på) 4103

Forebygger 
dannelse 
av kreosot i 
røkkanalen

Beskytter (15 små poser) 7002

Beskytter (1 kg beholder) 7025

Tetting av skjøter i 
røkkanaler

Varmebestandig sement 
(500 g beholder) 2020

Varmebestandig sement 
(600 g patron) 2021

Male over
Riva Midnight Black
(150ml aerosol)

RVAC011

Beskyttelse for 
hendene dine

Varmebestandige 
lærhansker 4008

Dørtetning

14 mm sort tetning 
(hendig pakke)

5000

14 mm sort tetning (25 m 
rull) 4670H

Termisk 
tetningslim (50 ml flaske) 5037

ash Clean 
(rengjøringsmiddel 
for aske)

 Støvsugertilbehør 2091

 Disse produktene, som er tilgjengelig fra Stovax-
forhandleren på stedet, sammen med regelmessig 
vedlikehold og bruk av riktig fyringsmiddel, gjør at 
peisinnsats ditt holdes i best mulig stand.

1.3 Hvis du trenger mer informasjon om Stovax-konsernets 
produkter, besøk vårt nettsted www.stovax.com

1.4 Brenn på lav utgangseffekt den første dagen i bruk
 Dette gjør at tetninger, monteringslim og maling herdes 

fullstendig.

1.5 Peisinnsats kan muligens avgi litt ubehagelig lukt i den 
perioden. Hold rommet godt ventilert for å unngå 
røykdannelse.

1.6 Stovax-forhandleren på stedet kan utføre service og 
vedlikehold.

2. FjERNE VERNEaNORDNINGEN FOR 
VEDKUBBE
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2.1 Se avsnitt 3: Montering og fjerning av verneanordningen for 
vedkubbe i installasjonsavsnittet.

3. MONTERING OG FjERNING aV 
LEDEPaNEL

3.1 Se avsnitt 4 og 5: Montering & fjerning av øvre og nedre 
ledeplate i installasjonsavsnittet.

   4. MONTERING OG FjERNING aV 
ILDFaST STEIN

4.1 Se avsnitt 6: Montering og fjerning av ildfast stein i 
installasjonsavsnittet.

      5. MONTERE NYTT DØRGLaSS

5.1 Et reserve-dørglass med komplette installasjonsinstrukser 
er tilgjengelig skulle dette bli nødvendig.  Ta kontakt med 
Stovax kundetjeneste for ytterligere detaljer.

6. MONTERE NY DØRTETNING
aLLE MODELLER

1

PR8311

Skjøt på toppen

Hendig pakke med tetning

6.1 For å opprettholde trygg bruk av peisinnsats, er det mulig at 
du trenger å skifte ut skadd eller slitt dørtetning. For å utføre 
dette:

 —Fjern døra, se avsnitt 2: Montering og fjerning av døra i 
installasjonsavsnittet.

6.2 Fjern den gamle tetningen og skrap vekk gammelt lim fra 
sporet. 

 —Gjør sporet rent med en ren tørr klut for å fjerne 
gammelt støv og avfall. 

6.3 Trykk ut og ha godt på med nytt Stovax Thermic tetningslim 
i sporet hvor tetningen skal sitte.

 —Press den nye dørtetningen på plass i sporet hvor skjøten 
plasseres på midten av øvre dørkant ved å bruke teip på 
endene som følger med.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

6.4 Monter døra på plass igjen og lukk den for å sette trykk på 
den nye tetningen.

 —La peisinnsats være lukket i minst 12 timer før peisinnsats 
tennes og bruk peisinnsats på lav utgangseffekt cirka én dag 

6.5 Peisinnsats skal ikke brukes med en skadet dørtetning da 
dette kan gjøre at farlige gasser kommer inn i rommet, eller 
peisinnsats kan overfyres som fører til skade.

7. jUSTERE DØRHENGSLER

7.1 For å opprettholde trygg bruk av peisinnsats vil du muligens 
trenge å justere dørhengslene for å sørge for trygg og korrekt 
lukking av døra. Døra skal være horisontal/vannrett med 
toppen av den indre boksen og dørsperra skal fungere 
korrekt 

7.2 Åpne døra for å få adkomst til festemutteren for 
hengselblokka.

2

PR8312

7.3 Ved å bruke en 10 mm A/F skrunøkkel, løsne litt på 
festemutteren innvendig i ovnen som vist i diagram 2

 Dette vil gi vertikal og horisontal justering som muligens vil 
trenge en fremgangsmåte med prøving og feiling for å finne 
den riktige stillingen.

 Døra skal være horisontal.

7.4 Ved å bruke 10 mm A/F skrunøkkel, løsne litt på skruen. 
Dette vil gi inn- og utjustering for at døra skal trykke på 
tetningen.

7.5 Sjekk at sperra kobler til korrekt og går klar av den indre 
boksen. 
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justering nede

6

PR8316

8.3 Ved å bruke den 4 mm sekskantnøkkelen som følger med, 
løsne på de 2 hodeskruene oppe og nede for å gi bevegelse, 
men ta ikke skruene helt ut. 

 —Lukk døra og betjen dørsperra.

 —Trykk på døra for å sammenklemme tetningen
 Dette vil reposisjonere rullene for sperra.

 —Ved at døra fremdeles trykkes på, åpne sperra og åpne 
deretter døra

 —Skru  øvre og nedre skruer fast og sjekk funksjonen på 
sperra igjen

 —Foreta en papirtest igjen
 For å foreta en papirtest sett et stykke papir i døra rundt 

kantene for å teste hvor godt tetningen stopper luften fra å 
komme inn i peisinnsats.  Hvis papiret kan trekkes ut med 
letthet, er ikke tetningen tilstrekkelig og skal derfor skiftes ut.

 Gjenta rundt alle kantene på ovnen.

3

PR8319

Dørrulle

Sjekk klaring

Dørsperre

8. jUSTERE DØRSPERRE
- STUDIO 1 & 2

8.1 For å opprettholde trygg bruk av peisinnsats må du muligens 
justere dørsperra for å sørge for trygg og korrekt lukking. 
Hvis dørhengslene har blitt justert, er det mulig at dørsperra 
også må justeres.

8.2 Sperrene er plassert oppe og nede på høyre side av døra.

4

PR8319

Sted

justering oppe

5

PR8315

SERVICE OG VEDLIKEHOLD
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STaNDaRD RESERVEDELSLISTE
RVFS-1

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

1 RVS-CA7513 CA7513 LOWER COLLAR
2 RVAC049 ME500695 SPACER
3 RVS-MEC8413 MEC8413 AIRWASH HANDLE ASSEMBLY
4 RVS-RA501933 RA501933 AIRWASH SLIDER COVER
5 RVS-MEC8423 MEC8423 AIRWASH SLIDER ASSEMBLY
6 RVS-MEC8268 MEC8268 TOP CATCH
7 RVS-RA501955 RA501955 SECONDARY AIR CONTROL SLIDER
8 RVS-MEC8269 MEC8269 BOTTOM CATCH
9 RVS-MEC8424 MEC8424 PRIMARY SLIDER ASSEMBLY
10 RVS-MEC8270 MEC8270 PRIMARY AIR SLIDER COVER
11 RVAC022 ME7794 BALL SPRING PLUNGER
12 RVS-RA502194 RA502194 DATA PLATE MOUNT
13 RVS-MEC8414 MEC8414 PRIMARY AIR SLIDER HANDLE ASSEMBLY
14 RVS-MEC8373 MEC8373 HINGE BLOCK ASSEMBLY
15 RVS-ME600218 ME600218 SPACER
16 RVS-ME600119 ME600119 LOG BAR
17 RVS-MEC8500 MEC8500 LOG BAR SUPPORT ASSEMBLY
18 RVS-RA501952 RA501952 BAFFLE SUPPORT
19 RVS-CE7469 CE7469 BAFFLE BRICK
20 RVS-MEC8230 MEC8230 TOP BAFFLE
21 RVS-ME600380 ME600380 MODIFIED 5MM HEX KEY
22 RVS-ME600213 ME600213 TOOL HANDLE
23 RVS-CA7624 CA7624 TOP COLLAR
24 CE7808 TOP INSULATION
25 ME600546 INSULATION SUPPORT STRIPS
26 N/A MEC8420 INNER BOX
27 N/A MEC8812 WELDED OUTER BOX
28 N/A MEC8814 INTERNAL BASE ASSEMBLY 
29 N/A MEC8467 BRICK ASSEMBLY (SEE SEPARATE SPARES SHEET)
30 N/A MEC8227 DOOR ASSEMBLY
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STaNDaRD RESERVEDELSLISTE
RVFS-2

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

1 RVS-CA7513 CA7513 LOWER COLLAR
2 RVAC049 ME500695 SPACER
3 RVS-MEC8413 MEC8413 AIRWASH HANDLE ASSEMBLY
4 RVS-RA501947 RA501947 AIRWASH DEFLECTOR
5 RVS-MEC8381 MEC8381 AIRWASH SLIDER
6 RVS-ME600218 ME600218 SPACER
7 RVS-MEC8268 MEC8268 TOP CATCH
8 RVS-MEC8373 MEC8373 HINGE BLOCK ASSEMBLY
9 RVS-MEC8414 MEC8414 PRIMARY AIR SLIDER HANDLE ASSEMBLY
10 RVS-RA501955 RA501955 SECONDARY AIR CONTROL SLIDER
11 RVS-MEC8269 MEC8269 BOTTOM CATCH
12 RVS-ME600380 ME600380 MODIFIED 5MM HEX KEY
13 RVS-MEC8380 MEC8380 PRIMARY SLIDER
14 RVS-MEC8237 MEC8237 PRIMARY AIR  SLIDER COVER
15 RVAC022 ME7794 BALL SPRING PLUNGER
16 RVS-RA502194 RA502194 DATA PLATE MOUNT
17 RVS-MEC8500 MEC8500 LOG BAR SUPPORT ASSEMBLY
18 RVS-ME600114 ME600114 LOG BAR
19 RVS-CE7468 CE7468 BAFFLE BRICK
20 RVS-RA501946 RA501946 BAFFLE SUPPORT
21 RVS-MEC8477 MEC8477 TOP BAFFLE RIGHT HAND SIDE
22 RVS-MEC8476 MEC8476 TOP BAFFLE LEFT HAND SIDE
23 RVS-ME600213 ME600213 TOOL HANDLE
24 RVS-CA7624 CA7624 TOP COLLLAR
25 CE7809 TOP INSULATION
26 ME600546 INSULATION SUPPORT STRIPS
27 N/A MEC8215 INNER BOX
28 N/A MEC8809 WELDED OUTER BOX
29 N/A MEC8646 INTERNAL BASE ASSEMBLY 
30 N/A MEC8462 BRICK ASSEMBLY (SEE SEPARATE SPARES SHEET)
31 N/A MEC8219 DOOR ASSEMBLY
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SPaRE PaRTS
RVFS-1 BRICKS

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

1 RVS-CE7632 BASE CENTRE BRICK
2 RVS-CE7631 BASE SIDE BRICK
3 RVS-CE7634 REAR SIDE BRICK
4 RVS-CE7635 REAR CENTRE BRICK
5 RVS-CE7633 SIDE BRICK RIGHT HAND SIDE
6 RVS-CE7689 SIDE BRICK LEFT HAND SIDE

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

1 RVS-CE7613 CE7613 BASE BRICK
2 RVS-CE7624 CE7624 BACK BRICK SIDE
3 RVS-CE7615 CE7615 BACK BRICK CENTRE
4 RVS-CE7625 CE7625 SIDE BRICK RIGHT HAND SIDE
5 RVS-CE7690 CE7690 SIDE BRICK LEFT HAND SIDE

RVFS-2 BRICKS
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STaNDaRD RESERVEDELSLISTE

RVFS-1 DØR MONTERING

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

- RVS-MEC8227 DOOR ASSEMBLY
1 GL7473 MEC8940 GLASS REPLACEMENT KIT
2 4670 ø14 x 1900MM DOOR ROPE
3 RVS-MEC8385 DOOR CATCH ASSEMBLY
4 RVS-ME600175 CATCH BLOCK TOP
5 RVS-ME600203 HANDLE BAR
6 RVS-MEC8287 HINGE ASSEMBLY
7 RVS-MEC8285 GLASS CLAMP ASSEMBLY TOP
8 RVS-MEC8286 GLASS CLAMP ASSEMBLY BOTTOM

Ref. 
No.

Product 
Code

Drawing No.
(if different)

Description

- RVS-MEC8219 MEC8219 DOOR ASSEMBLY
1 GL7477 MEC8941 GLASS REPLACEMENT KIT
2 4670 ø14 x 1900MM DOOR ROPE
3 RVS-MEC8378 MEC8378 DOOR CATCH ASSEMBLY
4 RVS-ME600175 ME600175 CATCH BLOCK TOP
5 RVS-ME600203 ME600203 HANDLE BAR
6 RVS-MEC8243 HINGE ASSEMBLY
7 RVS-MEC8239 GLASS CLAMP ASSEMBLY TOP
8 RVS-MEC8240 GLASS CLAMP ASSEMBLY BOTTOM

RVFS-2 DØR MONTERING
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SERVICEHISTORIKK

1. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

3. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

5. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

7. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

9. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

2. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

4. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

6. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

8. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel

10. SERVICE
Servicedato:...........................................................................
Neste service:........................................................................
Undertegnet:.........................................................................
Forhandlerstempel
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Testlaboratorium : 608

Navn : Greg Taylor

Stilling : Teknisk director

Signatur :

Dato : 01 / 07 / 2010

EC Konformitetserklæring
Den undertegnede representerer følgende:

Erklærer hermed at produktene:

Erklærer hermed at produktene:
Produktbeskrivelse : Riva Studio vedovnsprodukter til bruk i boliger.

Ovnskropp produsert i stål som er utstyrt med ståldører og forskjellig dekorasjon som ekstrautstyr.
Leveres i forskjellige størrelser for å tilby alternativ varmeeffekt.

Er i overensstemmelse med bestemmelsene i følgende EU-diektiv/er når installert i henhold til installasjonsinstruksene 
i produktdokumentasjonen:

98/106/EEC direktiv for konstruksjonsprodukter
og standardene som det henvises til nedenfor er anvendt:

EN 13240: 2001 Romvarmere som bruker fast brensel – Krav og testmetoder.

EN 50165: 1997 Elektrisk utstyr for ikke-elektriske apparater for husholdningsbruk og liknende formål. 
Sikkerhetskrav:

Produsent
Stovax Ltd

Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter EX2 7LF, UK

Beskrivelse Produktkode

Riva Studio Freestanding 1 RVFS1

Riva Studio Freestanding 2 RVFS2

Produkt:  Romvarmer som fyres med fast fyringsmiddel som dekket i utstrekningen listet i standardene.
Tiltenkt bruk: Romvarming i boliger

Karakteristikk Ytelse Rapport

Brannsikkerhet Tilfredsstiller

Utslipp av forbrenningsprodukter

Riva Studio 1(RVFS1)
CO @ 13 % 0² ved 0,230 %
Riva Studio 2 (RVSF2)
CO @ 13 % 0² ved 0,180 %

Utslipp av farlig substans Ingen

Overflatetemperatur Tilfredsstiller

Mekanisk motstand 
(for å bære pipe/røkkanal)

Maksimal vekt som skal støttes er 25 kg

Termisk effekt / effektivitet

Riva Studio 1 (RVFS1)
Ved: 5,0 kW @ 74,6 % 
Riva Studio 2 (RVFS2)
Ved: 8,0 kW @ 75,3 % 
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