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HWAM® SMArtControltM                            

Ett stort grattis till din nya braskamin med HWAM® SmartControlTM.
Tack för att du har valt en braskamin från HWAM. Vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje av den. 

IHWAM® SmartControlTM är en digital styrning av förbränningen i din nya braskamin. HWAM® SmartControlTM har som mål att göra förbränningen 
så miljövänlig, ekonomisk och effektiv som möjligt samt att ge användaren ett stort mått av komfort. 

HWAM® SmartControlTM är en ny och patenterad teknologi som justerar den mängd luft som tillförs i brännkammaren elektroniskt. Din nya 
braskamin mäter själv med jämna mellanrum temperatur och eldmängd i brasan och har programmerats till att själv tillföra eld i rätt mängd och 
på rätt tid och plats i brännkammaren via 3 viktiga luftkanaler. Genom att ladda ner en gratis app till din smartphone eller surfplatta kan du via 
appen bland annat ställa in termostaten på önskad rumstemperatur, välja tidpunkt för nattsänkning samt uppdatera din braskamin. Appen ger dig 
dessutom löpande information gällande förbränningen i din braskamin. Se mer detaljerad information i särskilda anvisningar. till app och Quickguiden.

Din nya braskamin med HWAM® SmartControlTM kommer därför att se till så att förbränningen blir så ren som möjligt och att du kan spara mycket 
ved, oavsett yttre faktorer som typ av ved, skorstensförhållanden, användarens erfarenhet och andra yttre omständigheter.

HWAM® SmartControlTM består av följande delar: 
• Airbox: Airboxen innehåller mönsterkort/programvara samt 3 motorer som styr primär, sekundär och tertiär förbränningsluft. Friskluftsystem 

kan monteras baktill eller i botten av airboxen.
• 2 sensorer: En temperaturmätare och en eldmätare förmedlar information från braskaminen till airboxen.
• Rumtemperaturgivare: Rumtemperaturgivaren med batterier kommunicerar med HWAM® SmartControlTM via en trådlös anslutning, den placeras 

så att den inte utsätts för strålningsvärme från braskaminen. Observera att maximal räckvidd mellan braskamin och temperaturgivare är ca 4-5 
meter. Räckvidden minskar om det finns väggar eller andra hinder mellan braskamin och temperaturgivare. 

• Strömförsörjning: Från airbox till närmaste stickuttag.
• App: ”IHS Smart ControlTM appen kan laddas ner gratis i App Store eller Google Play Store. Se mer detaljerad information i särskilda anvisningar. 

till app och Quickguiden.

EldningSinStruktion - vEd       
Första gången du eldar
Första gången du eldar i insatsen ska du elda försiktigt, eftersom allt material bör vänjas vid värmen. Lacken härdar vid första eldningen. Var mycket 
försiktig när du öppnar luckan, eftersom det finns risk för att packningarna fastnar i lacken. Dessutom kan lacken avge en del lukter, så vädra ordentligt.

Tillåtna bränsletyper
Insatsen är endast godkänd för eldning med ved enligt EN-standarder. Det rekommenderas att du använder torrt klyvet trä med en fuktighet på 
12-18%. Eldning med vått trä ger både sot, miljöpåverkan och dålig bränsleekonomi.

Rekommenderade träsorter
Alla slags trä, T.ex. björk, bok, ek, alm, ask, barrträ och fruktträ, kan användas som bränsle i din braskamin. Den stora skillnaden ligger inte i storleken 
utan i energivärdet, trädarternas olika vikt per m3. Eftersom bok väger mer per m3 ved än t.ex. gran behövs det större volymer granved för att få 
samma värmemängd som bokved ger. I allmänhet är hårda träslag som t.ex. ask, bok, ek och alm svårare att antända, de brinner långsammare och ger 
mer glöd. Mjuka träslag som björk, lönn, gran och furu är lättare att antända, de brinner snabbare och ger mindre glöd. Därför kan det vara en fördel 
att använda mjuka träslag vid antändning och hårda träslag för att få längre brinntid.

Förbjudna bränsletyper
Det är förbjudet att elda med följande: 
• Spånskivor
• Plast
• Gummi
• Flytande bränsletyper
• Skräp som mjölkkartonger
• Lackerat, målat eller impregnerat trä. 
• Fossila bränslen

Orsaken att du inte får elda med ovananstående är att de vid förbränning utvecklar sundhets och miljöskadliga ämnen. Ämnena kan även skada 
din braskamin och skorsten, i detta tillfälle bortfaller garantin på produkterna.

Förvaring av trä
Fukthalten på 12-18 % får du genom att förvara nyhuggen ved utomhus under halvtak minst ett, men helst två år. Trä som förvaras inomhus har 
en tendens till att bli för torrt och brinner därför för snabbt dock kan tändved med fördel förvaras inomhus ett par dagar innan användning.

Vi rekommenderar att du köper en fuktmätare så att du regelbundet kan kontrollera att veden har rätt fukthalt innan den används för eldning. 
Klyv veden och mät fukthalten på de kluvna ytorna.
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Rekommenderade dimensioner
Vedens dimensioner är viktiga för en bra förbränning. Dimensionerna bör vare följande:

Bränsletyp Längd i cm Diameter i cm

Tändved (fint kluven) 20-40 3-5

Kluven ved 20-40 7-9

Upptändning
Det är mycket viktigt att upptändningen går bra för att förbränningen ska bli optimal. En kall braskamin och en kall skorsten försämrar förbrän-
ningen. Var därför noga med att tända en bra brasa med tillräckligt torr ved, använd pinnved och tänd brasan uppifrån. Det är viktigt att uppnå 
hög rökgastemperatur så snabbt som möjligt. Når luckan på braskaminen öppnas aktiveras HWAM® SmartControlTM. Om brasan inte tänds inom 
15 min. kommer systemet automatiskt att återgå till standby och spjällen stängs. Lägg in kluvna tändpinnar motsvarande ca 2-3 stycken vedträn 
(omkring 2-2,5 kg) i insatsen. Veden får inte staplas högre än markeringen på brännkammarens bakre isolerskiva (se illustration). Lägg 2-4 tändblock 
under det översta lagret stickor. Tänd tändblocken och stäng luckan. Välj önskad rumstemperatur.

Om rökgaserna inte uppnår tillräckligt högtemperatur efter tändning eller påfyllning avger appan IHS  SmartControl™ och den trådlösa rumstem-
peraturgivaren ett påfyllningslarm även om det kanvara både ved och lågori brännkammaren. Påfyllningslarmet uppmärksammar dig på att elden 
måste ta sig bättre. En påfyllning med små pinnar kan ofta ge en snabbare och tillräcklig temperaturökning.

HWAM® SmartControl™ stänger alla tre spjällen i airboxen när braskaminen inte används (standby). På så vis tränger inte varm rumsluft ut genom 
skorstenen (energiförlust). I gengäld kan det leda till att skorstenen är mycket kall vid upptändning. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förbättra 
skorstensdraget genom att öppna luckan till förbränningskammaren i 3-5 minuter före tändning vilket gör att kallluft  kommer ner genom kaminen 
och ut i rummet. Läs mer på www.hwam.com om skorstenens funktion.

Viktigt! Asklådan får inte öppnas under upptändningen och ska alltid vara stängd när braskaminen används, fungerar HWAM® SmartControl™ inte. 
Luckan får bara öppnas vid upptändning, påfyllning av ved och rengöring. Lämna aldrig en braskamin innan det har bildats lågor i veden efter påfyllning!

Termostatfunktion
HWAM® SmartControl™ har som grundprincip att göra eldningen miljövänlig och anpassa sig till önskad rumstemperatur. Termostatfunktionen 
fungerar som en radiatorventil. Du ställer in den på en värmenivå som är lämplig i rummet där braskaminen står. När termostaten har ställts in 
på en värmenivå anpassar styrningen i möjligaste mån temperaturen.
• Om den aktuella rumstemperaturen är lägre än önskad värmenivå höjer HWAM® SmartControl™ rökgastemperaturen för att öka värmeav-

givningen från braskaminen.
• Om den aktuella rumstemperaturen är högre än önskad värmenivå sänker HWAM® SmartControl™ rökgastemperaturen, vilket innebär att 

glödskiktet utnyttjas så länge som möjligt innan mer ved måste fyllas på. Detta görs för att minska värmeavgivningen från braskaminen, men även 
för att göra det möjligt att fylla på mer ved utan ny upptändning. Om rumstemperaturen faller under önskad nivå kommer glödfasen att kortas 
av och HWAM® SmartControl™ signalerar att det behövs mer ved. Det sker vid en rökgastemperatur på 180 °C och vid 100 °C går HWAM® 
SmartControl™ över till standbyläget då alla spjäll i airboxen stängs.

• Om den aktuella rumstemperaturen är mycket lägre än önskad värmenivå höjer HWAM® SmartControl™ rökgastemperaturen. Om tempera-
turhöjningen inte är tillräckligt hög signalerar HWAM® SmartControl™ om att det är dags att fylla på ved, eftersom den beräknar att det krävs 
mer ved för att uppnå önskad värmenivå i rummet.

• Om rumstemperaturen efter påfyllning av ved fortfarande inte har kommit upp på önskad nivå kan det bero på för hög fukthalt i veden eller för 
dåligt drag i skorstenen. HWAM® SmartControl™ strävar alltid efter en tillräckligt hög rökgastemperatur för att säkra en miljövänlig förbränning.

Lägga på mer ved
När påfyllningslarmet ljuder är braskaminen redo för påfyllning. Påfyllningslarmet kommer via rums-temperaturgivaren. Appen IHS Smart ControlTM 
kommer att ange att det är dags att fylla på ved, under förutsättning att appen är öppen. För ytterligare information gällande appen, se särskilda 
anvisningar. till app och Quickguiden.
Den mängd ved som fylls på bör anpassas enligt aktuellt värmebehov. Av förbränningstekniska skäl bör man alltid lägga i minst 2 vedträn åt gången, 
även om man bara ska elda med en liten mängd ved. Veden får inte staplas högre än markeringen på brännkammarens bakre isolerskiva. Du kan 
också välja att inte lägga på mer ved. Då kommer braskaminen att gå in i viloläge automatiskt efter en stund.

Viktigt!
Under förbränningen blir braskaminen mycket varm på utsidan. Var därför alltid försiktig i närheten av braskaminen.
Rengöring av glas
Det är lämpligt att torka av fönsterrutan efter avslutad eldning. Detta görs bäst med hushållspapper.

Eldning med kol och koks
Den här braskaminen är inte godkänd för eldning med kol och energikoks. 

Markering för maximal höjd på vedstapel
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gEnErElt oM fyring 
Skorstenen
Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägs-
nar röken från braskaminen. Det suger luft genom spjället till den så kallade glasspolningen, som håller glaset fri från sot och suger in luft genom 
primär och sekundär spjäll till förbränningen.
Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre 
blir skorstensdraget (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en stålskorsten).
De dagar då det är dåligt drag i skorstenen på grund av väder och vind är det mycket viktigt att värma upp skorstenen så snabbt som möjligt. Det 
gäller att snabbt få fart på brasan. Spänta veden extra fint, använd ett extra tändblock etc.
Om du inte har använt braskaminen på länge är det viktigt att kontrollera att skorstensröret inte har täppts till.
Det går att ansluta flera kaminer till samma skorsten, men kontrollera först vilka regler som gäller. Fråga den lokala sotaren för möjligheterna för 
din skorsten.

Skorstenssotning
För att förebygga risken för skorstensbrand ska skorstenen sotas en gång om året. Rökröret och rökkammaren ovanför baffelskivan av stål ska 
sotas samtidigt som skorstenen. Om det inte går att sota skorstenen uppifrån på grund av dess höjd ska en renslucka monteras i skorstenen.
 
Vid skorstensbrand och överhettning går HWAM® SmartControlTM in i säkerhetsläget och ställer automatiskt in alla spjäll så att elden snabbt slocknar. 
Öppna inte luckan, då kan elden flamma upp igen. Kontakta brandkåren. Låt sotaren kontrollera skorstenen innan du använder braskaminen igen

Snabb och kraftig värme  
Snabb eller kraftig värme uppnås genom att elda med många, men små vedträn.

Maximal eldningsmängd
Du får högst elda med följande mängder ved i timmen:

Bränsle Maximal mängd i timmen

Ved 2,5 kg

Varning: Överstigs denna gräns, omfattas kaminen inte längre av fabriksgarantin och kaminen kan förstöras av för hög värme, glaset kan t.ex. 
bli vitt. Om rökgastemperaturen stiger till över 580 grader går HWAM® SmartControlTM in i säkerhetsläget och skruvar automatiskt ner spjäll i 
airboxen för att undvika överhettning. När temperaturen har minskat till 450 grader fungerar allt normalt igen. Kaminen är godkänd för intermit-
terande förbränning (periodvis användning).

Normalt eldningsintervall vid nominell eldning

Bränsle kg Normalt eldningsintervall

Ved ca. 1,8 65 Min.

Lång brinntid
Du får den långsammaste förbränningen genom att ställa in önskad rumstemperatur på nivå 0. På den här nivån sker förbränningen med lägsta 
möjliga rökgastemperatur och glödfasen utnyttjas så länge som möjligt. 

Sådan uppnår du den bästa förbränningen
HWAM® SmartControlTM har utvecklats just för att skapa den renaste och mest ekonomiska förbränningen. En bra förbränning få man med rätt 
mängd eld i rätt tid och på rätt plats i brännkammaren. HWAM® SmartControlTM tar hänsyn till varierande yttre förhållanden, men det är viktigt 
att man använder ren och torr ved (fuktighetshalt ca 12–18 %). Läs mer på www.hwam.se.
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rEngöring 
Rengöring
Underhåll av kaminen bör bara göras då den är kall. Det dagliga underhållet är minimalt. Det är lättast att dammsuga kaminen utvändigt med ett 
munstycke med mjuk borste. Du kan också damma av kaminen med en torr, mjuk trasa eller en liten, mjuk borste. Men kom ihåg att bara göra det 
när kaminen är kall. Använd inte vatten, sprit eller någon form av rengöringsmedel eftersom det skadar lacken.

Grundligt underhåll av kaminen bör ske en gång om året. Brännkammaren skall då rengöras från aska och sot.
Gångjärn och hake ska smörjas med flytande kopparfett på sprayflaska (värmebeständigt upp till 1100 °C), se ritning G. Lyft upp luckan ca ½ cm 
och spraya in kopparfett på gångjärnstappen.

Aska
Askan bör tas bort regelbundet så att den inte blockerar lufthålen i brännkammarens bakre isolerskiva.

Bästa sättet att ta bort aska från brännkammaren är med en asksugare. Askan kan slängas i hushållssoporna. Observera att det kan vara glöd i 
askan upp till ett dygn efter att brasan i insatsen har slocknat!

undErHåll 
Underhåll
Servicekontroll
Minst vartannat år bör insatsen genomgå en noggrann, förebyggande servicekontroll. Servicekontrollen inkluderar bland annat:
• Noggrann rengöring av insatsen.
• Kontroll av packningar. Packningarna ska vara hela och mjuka. Om så inte är fallet ska packningarna bytas. 
• Kontroll av värmeisolerande material och ev. byte.
• Smörjning av gångjärn och stängningsbeslag med kopparfett. 

Servicekontrollen ska alltid utföras av en auktoriserad montör.  Använd endast originalreservdelar.

Smörjning av gångjärn och 
stängningsbeslag med kopparfett:
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Rengöring/sotning
Ta ut roster, bottenskivan och sidoskivorna. Ta ut rökhyllan. Skjut hyllan framåt, lyft den uppåt och lite åt sidan. Tippa den ena sidan nedåt. Om 
transportsäkringen (två sprintar) inte redan har tagits bort vid installationen av braskaminen ska du ta bort dem. Nu kan du lyfta ut hyllan ur 
brännkammaren. Haka av baffelskivan av stål från krokarna och lyft ut den. 

Isolering
Brännkammaren effektiva, men porösa isolering kan med tiden bli slitet och skadat. Det betyder inte något för kaminens effektivitet att isoleringen 
är skadad. Den bör dock bytas ut, om det blir hål, bitar ramlar av eller om slitaget överstiger halva den ursprungliga tjockleken på isoleringen.

Lucka/glas
Om glasluckan är sotig är den lätt att rengöra med en bit fuktat hushållspapper som doppats i aska. Torka av rutan med vertikala rörelser (uppåt 
och nedåt). Torka av med en bit torrt och rent hushållspapper. 

Pakningar
Kontrollera regelbundet att packningarna i lock och asklåda är hela och mjuka. Om så inte är fallet bör de bytas ut. Använd endast orginalpackningar.

Efterbehandling av ytor
Braskaminens ytor behöver inte efterbehandlas, men om lacken har skadats kan du reparera den med en speciell Senothermspray som du kan 
köpa hos din HWAM-återförsäljare.

Garanti
Vid avsaknad av underhåll bortfaller garantin.

Underhållsalarm
Du kan fortsätta att använda din braskamin, men du bör kontakta din återförsäljare snarast möjligt. 
Annars kan förbränningen bli oren.
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driftSStörning 
Rutan sotar till
• Veden är för fuktig. Elda endast med bränsle, som lagrats minst 12 månader under halvtak och som har 12-18% fuktighet.
• Luckans packning håller ev. inte tätt.
• „Klatfyring“. Värm insatsen ordentligt igenom.

Rök ut i rummet, när luckan öppnas
• Spjället i skorstenen kan vara stängt. Öppna spjället.
• Bristfälligt drag i skorstenen. Se avsnitt om skorsten eller kontakta sotare.
• Rengöringslucka otät eller har fallit ut. Byt ut eller montera rengöringslucka.
• Öppna aldrig luckan, när det är lågor i brasan.

Skenande förbränning
• Packningen i luckan håller inte tätt. Sätt i ny packning.

Säkerhetsalarm
Du kan inte använda braskaminen. Kontakta din återförsäljare snarast möjligt.

Vid driftstörningar som du inte kan åtgärda själv ska du kontakta din återförsäljare.

PrEStAndAdEklArAtion 
På vår webbplats kan du ladda ned prestandadeklarationen via denna länk:
www.hwam.se/dop/i40-55ihs




