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Quickguide HWAM® SmartControl™ (Wi-Fi 2,4 GHz)

Kära kund,
Grattis till din nya HWAM® SmartKamin™. 
Det är viktigt för oss att du och dina nära och kära får stor glädje och nytta av den nya inves-
teringen. Därför vill vi uppmärksamma dig på att denna HWAM® SmartKamin™ arbetar och 
fungerar väldigt jämfört med en traditionell braskamin.

HWAM® SmartControl™. 
Din braskamin är utrustad med den elektroniska HWAM® SmartControl ™ som först och främst 
har utvecklats för att säkerställa en ren miljö och minimera partikelföroreningar. Med HWAM® 
SmartControl ™ brinner din braskamin helt rent utan utsläpp av ultrafina partiklar och andra 
miljöskadliga ämnen. Detta säkerställs med hjälp av avancerad programvara som styr tem-
peratur och syreförsörjning.
Förbränningen blir gas när den värms upp och gasen kan bara brinna om man tillsätter syre. 
Det krävs en hög brandtemperatur för att förbränna alla gaser. HWAM® SmartControl ™ säker-
ställer den korrekta syremängden och brandtemperaturen som krävs för att maximera effek-
ten och få en ren förbränning. 
Braskaminer med HWAM® SmartControl ™ säkerställer en konstant temperatur i rummet även 
om du lägger på rikligt med ved. Med HWAM® SmartControl ™ blir det inte för varmt i rummet, 
men det tar längre tid innan du behöver fylla på mer ved. Automatisk nattsänkning säker-
ställer att värmen räcker så länge som möjligt utan att belasta miljön. 
Med HWAM® SmartControl ™ kan du vara säker på att din braskamin brinner perfekt. Detta är 
mycket svårt att uppnå vid manuell kontroll eftersom det inte går att styra brandtemperaturen 
och syretillförseln. Du kan inte heller se på själva flammorna om förbränningen är ren. 

 Ladda ner appen IHS SmartControlTM

Du hämtar appen IHS SmartControl ™, i App Store till din iPhone eller iPad, och i Google Play 
Store till din Android-telefon eller tablet.

 Anslut temperaturgivaren med braskaminen 

1 Kontrollera att strömmen till HWAM® SmartKamin™ inte är 
ansluten. Ta av locket på temperaturgivaren och sätt i tre 
AA-batterier.

2 Håll knappen på temperaturgivarens framsida intryckt i 
4-5 sekunder. Släpp inte knappen förrän temperaturgiva-
ren blinkar växelvis grönt och rött.
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Sätt på braskaminen via vägguttaget inom 2 minuter.
Temperaturgivaren fortsätter blinka växelvis grönt och rött. 
Sedan blinkar det grönt fem gånger och när lampan släcks 
är den korrekt ansluten till braskaminen.
Avståndet mellan temperaturgivaren och braskamin bör 
vara 4-5 meter.

Om temperaturgivaren inte lyckas ansluta, bryt elförsörj-
ningen och upprepa avsnitt 1-3*.

* LED blinkar växelvis grönt och rött: Temperaturgivaren är i kopplingsläge. 
* LED blinkar grönt eller är släckt: Temperaturgivaren är korrekt ansluten. 
* LED blinkar orange: Temperaturgivaren söker efter kaminen. Gör ingenting - den hittar själv för-
bindelsen igen. 
* LED blinkar rött: Temperaturgivaren har ingen anslutning till kaminen. Se felmeddelande i appen.
* LED blinkar grönt och piper: Det är dags att fylla på ved.

Önskad nivå start på Level 2 eller 3 
(+/- gul nivåmätare längst ner på appen).

  Wi-Fi direkt/lokalt nätverk Wi-Fi 2,4 GHz

  Temperatur

Gå till Wi-Fi-inställningar på din mobil eller surfplatta 
och anslut till din braskamin med Wi-Fi Direct (t.ex. IHS 
STOVE_XXXX).

Öppna appen IHS SmartControl ™.

När Wi-Fi- symbolen i övre högra hörnet blinkar grönt 
trycker du på symbolen. 
Följ anvisningarna i appen och anslut braskaminen till ditt 
lokala nätverk. 

Se till att ha koden till ditt lokala nätverk redo!

3



5

  Tänd på rätt sätt!

Korrekt tändning görs bäst med 1-2 kg ved huggen i 2-4 relativt 
små klossar.

Därefter läggs 8-10 tunna tändpinnar och på toppen av brasan 
placeras och antänds ett par tändningsblock. Stäng luckan.

Se mer om tändning i filmen: 
www.hwam.dk/råd+og+vejledning/korrekt+optænding

Din nya HWAM® SmartKamin™ stänger alla spjäll när den inte används för att förhindra att 
hetluft sugs upp i skorstenen (energiförlust). En konventionell braskamin med konstant öppet 
spjäll kan suga ut förvånansvärt mycket varm luft ur huset.
Denna spjällfunktion ger en HWAM® SmartKamin™ den extra utmaningen att man alltid måste 
starta en ny eld med en kall skorsten - var uppmärksam på detta. Det kräver extra snabb upp-
värmning av kaminen och skorstenen vid tändning.

HWAM® SmartControl ™ startar när dörren till förbränningskammaren öppnas. HWAM® 
SmartControl ™ har ett kallstartsprogram som kräver att driftstemperaturen uppnås inom 15 
minuter. Om det går för långsamt frågar appen efter mer ved. Det kan tyckas ologiskt när 
det finns både ved och eld i ugnen. Men så länge som den korrekta driftstemperaturen inte 
uppnås brinner inte kaminen helt miljöriktigt, så det måste brinna kraftigt.
Anledningar till att temperaturen stiger för långsamt kan vara: dåligt drag i en gammaldags 
murad skorsten, fuktig ved, för stora bitar ved eller för lite ved/tändpinnar.
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  Miljön
Din HWAM® SmartKamin™ är framtidsbestän-
dig. Det säkerställer en ren miljö både hos 
dig och din granne. HWAM® SmartControl™ är 
utvecklad av HWAMs ingenjörer i samarbete 
med DTU (Danmarks Tekniske Universitet) 
som har dokumenterat funktionen både i labo-
ratorium och hos konsumenter.
Eldning och uppvärmning med ved är CO2- 
neutral förnybar energi. Den ved som används 
kommer normalt från det lokala området efter 
gallring i skog, inhägnade områden och träd-
gårdar, d.v.s. nödvändigt underhåll av plan-
terade områden. Därför ger bearbetning och 
transport en minimal miljöpåverkan. 
Om alternativet är fossila bränslen så sparar 
varje kamin i genomsnitt ca. 2-2,5 ton CO2 per 
år för samhället enligt Köpenhamns universitet.

  Skorstenen

Lite om skorstenseffekten...
Nya braskaminer är mycket effektiva och skickar därför inte ut så mycket värme i skorste-
nen. Därför måste man förstå vikten av en effektiv tändning för att säkerställa god och ren 
förbränning.
Man kan föreställa sig skorstenen som "braskaminens motor". Det fungerar vid naturligt drag 
i skorstenen som uppstår när varm luft stiger upp genom skorstenen och orsakar ett under-
tryck i kaminen. Då sugs luft in i kaminen och ger syre till förbränningen. Varm luft kommer 
alltid att stiga uppåt; ju varmare luft desto snabbare stigning. Bättre drag i skorstenen ger ett 
kraftfullare luftintag och därmed bättre och renare förbränning. 
När det inte eldas i kaminen, till exempel på natten, kan skorstenen fyllas med kall luft. Den 
kalla luften kommer alltid att söka sig nedåt och kan bilda en kall propp av luft i skorstenen 
som kan vara svår att övervinna när braskaminens ska tändas.
För att lösa upp den kalla proppen, låt luckan till förbränningskammaren stå öppen i 3-5 
minuter före tändning vilket gör att kallluftsproppen kommer ner genom kaminen och ut i 
rummet. Alternativt kan du placera 2-3 ihopskrynklade tidningsblad ovanpå den anlagda 
tändhögen, de kommer snabbt att värma bort den kalla luftpluggen så att det blir drag i 
skorstenen.

En skorsten är inte bara en skorsten!
En äldre murad och oisolerad skorsten är inte lämplig för en modern braskamin. Skorstenen
bör åtminstone isoleras med t.ex. isokern-element eller utrustas med stålfodring. Oavsett 
vilken typ av skorsten du har måste gångarna vara täta så att ingen falsk luft sugs in, vilket 
kan minska luftintaget till förbränningen. 
En isolerad stålskorsten av god kvalitet ger ofta de bästa resultaten tillsammans med en 
braskamin av god kvalitet. De två sakerna måste alltid ses som en helhet.

Träd som växer förbrukar CO2. Trä som förbränns släpper ut CO2. Trä som förgås eller ruttnar i 
naturen producerar samma mängd CO2som trä som förbränns.
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Ved till en braskamin är den billigaste energin för uppvärmning som finns. HWAM® 
SmartControl ™ garanterar dessutom en besparing av ved på upp till 50% med din HWAM® 
SmartKamin™.

  Ekonomin  

Att mysa intill en braskamin är det bästa av allt - flammans lugna rörelser och den extra 
värmen precis när du behöver det som bäst. Det ger en härlig känsla av trygghet. Med en 
braskamin bestämmer du själv, det finns inte någon central styrning eller koppling till någon 
extern värmeleverantör där du inte har något inflytande.  Och samtidigt kan du njuta av att 
titta på din braskamin som en designmöbel som även är till nytta - du kan både se och känna 
det!

 Komforten
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HWAM® 
SmartKamin™

- En helt ny klass av braskaminer


