GUIDE: MILJÖMÄRKTA KAMINER

Läs alla tester på icakuriren.se

Ordlista:
✔_Verkningsgrad anger hur
stor del av vedens energiinnehåll som omvandlas
till värme. Bra värden är
70–80 procent.
✔_Effekt mäts i kW (kilowatt) och är ett mått på
hur mycket värme kaminen
avger. Oftast anges ett effektintervall (2–8 kW) som
talar om att om du eldar
hårt ger kaminen 8 kW och
om du eldar på sparlåga ger
den 2 kW.
✔_CO-värde anger hur
mycket koloxid som blir
kvar efter förbränningen.
En braskamin ska ha ett
CO-värde på maximalt 0,3
procent för att bli godkänd.
0,2 procent för att klara
Svanenmärkning.

CONTURA 550

Kamintyp

Braskamin

MORSÖ 7648

Gjutjärnskamin

KAKELUGNEN 650L PASSIV,
KAKELUGNSPANNAN

Kakelugn

CONTURA 460

MODELL STOCKHOLM,
ESSINGESPISEN

CONTURA 470

Spiskassett

Murspis

Täljstenskamin

Dekorationsspis

Liten kamin som monteras
in i en befintlig öppen spis.

Liknar en traditionell öppen
spis som samtidigt värmer.
En typ av braskamin som
byggs in med betong.

En täljstenskamin behåller
värmen längre än en braskamin i plåt.

En fuskspis som eldas med
bioetanol. För dig utan skorsten kan dekorationsspisen
vara en trivselhöjare.

Kompletterande
uppvärmning.

Kompletterande
uppvärmning

Kompletterande
uppvärmning

–

Ger en jämn, långvarig
värme. Nya kakelugnar kan
värma ett helt hus.

Ökar värmen i en öppen
spis. Enkel att placera och
finns i olika storlekar.

Har kvar den öppna spisens
känsla och mysfaktor, men
ger också effektiv värme.

Täljstenen gör att värmen
stannar kvar länge. Dekorativt material.

Kräver ingen skorsten eller
tillgång till ved. Kan enkelt
flyttas.

Behöver fyllas på med ved
ofta, på grund av litet eldstadsutrymme.

Dyra och tunga. Måste ha
ett stadigt fundament – och
kolla takhöjden innan.

Är luckorna stängda missar
man lite av öppna spiskänslan.

Kräver ibland gjutet fundament.

Kan vara ganska dyra.

Dyrt bränsle.

65–75 procent.

75–85 procent.

75 procent.

Upp till 80 procent.

65–80 procent.

–

3–12 kW.

1–6 kW.

3–12 kW.

3–13 kW.

3–7 kW.

–

Modell

Den vanligaste eldstaden
i plåt är lätt och effektiv
samt ger snabbt ifrån sig
värme.

Har funnits i århundraden
och är ofta små. Är kända
för sina goda värmeegenskaper.

Kakelugnen är en svensk
1700-talsuppfinning, producerad för att ge mycket
värme med lite ved.

Lämplig för

Kompletterande
uppvärmning.

Kompletterande
uppvärmning.

Kontinuerlig
uppvärmning.

Plus

Inte så tung, blir snabbt
varm. Lätt att installera.

Robust, tålig och lättskött
med god värmelagringsförmåga. Lång livslängd.

Minus

Svalnar ganska snabbt. För
att värmen ska kunna spridas krävs öppna passager.

Verkningsgrad 65–80 procent.
3–12 kW.
Effekt

SPISKASSETT MED
SPRÖJSLUCKA, HANDÖL

För öppna spisen

”
”Fuskspis

Vikt

100–200 kg.

65–180 kg.

Från 500 kg .

75–150 kg.

300–450 kg.

Från 200 kg.

–

Pris

Från 15 000 kronor.

Från 6 000 kronor.

Ny från 30 000 kronor. Gammal från 35–200 000 kronor.

Från 6 000 kronor.

Från 20 000 kronor.

Från 15 000 kronor.

Från 5 000 kronor.

Svanenmärkt.

Svanenmärkt.

P-märkt.

Svanenmärkt.

Svanenmärkt.

Typgodkänd enligt Boverket
och Räddningsverket.

Miljömärkning Svanenmärkt.

