
Viking 75

På denna spismodell finns det en anslutning för extern förbränningsluft (testad enligt DIN 
EN 12815). Spisen anväder delvis rumsluft och därför måste tillräcklig tillförsel av friskluft 
säkerställas i rummet!

Påkoppling av extern tilluft behövs endast i hus/byggnader med mekanisk ventilation.
Vid placering i hus/byggnader med självdrag tar man luften från rummet och behöver 
då inte göra något extra.

För anslutning av den externa förbränningsluften: Ta först ut vedlådan för att komma åt 
anslutningsstosen. Anslut en flexibel aluminiumslang Ø 60 mm (medföljer ej) till anslut-
ningsstosen vid spisens botten.

Finns som tillval artnr: 990000931.  
Innehåller: Flexibel slang 1m                                                                                                                 
                   Slanglämma 2st
                   Adapter från slang till 100mm.

Genomgång genom vägg/golv sker oftast med ett 100mm ventilationsrör.

Anslutning för extern förbränningsluft avser endast Viking 75

* Måttet förändras vid höjdjustering
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•Vid användning av ett bostadsventilationssystem med skorstensanslutningar är det 
obligatoriskt att kontakta lokal sotarmästare.

•För att leda friskluft till anslutningsstosen på spisen, använd ett för ändamålet avsett  
flexibelt rör med en diameter på 60 mm. Vid användning av rektangulära rör måste 
dessa rör ha motsvarande tvärsnittsarea.

•För att förhindra kondens, ska tilluftsröret vara isolerat fram till rummet där spisen står 
och skyddas mot vind.

•För att säkerställa en väl fungerande frisklufttillförsel får det inte finnas några avstäng-
ningsanordningar, till exempel spjäll och ventiler etc. i friskluftledningen. Insugnings-
punkten utomhus bör skyddas av ett galler.

•Det får inte förekomma undertryck i installationslokalen. Vid användning av luftbe-
handlingsutrustning, som ventilationssystem, spisfläktar, luftförflyttare etc. måste rele-
vanta tekniska riktlinjer och regler följas. Kontakta ansvarig sotarmästare och ventila-
tionskonstruktör.

•Sotarmästaren genomför en årlig besiktning av friskluftledningens fria tvärsnittsarea, 
i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. För detta ändamål ska lämpliga inspek-
tionsluckor finnas. Kontakta din lokale sotarmästare.

Anslutningsexempel:

Lufttillförsel underifrån
Max. slanglängd 4 m

Lufttillförsel bakifrån
Max. slanglängd 4 m

Lufttillförsel ovanifrån 
Endast med godkänt skor-
stenssystem


