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Allmän viktig information 
 

Läs noga igenom denna instruktion innan 
pannan startas 

Tack för att vi fick förtroendet som er leverantör av 
varmluftspanna. 
För en säker och felfri funktion är det viktigt att pannan 
installeras rätt och att instruktionerna i denna 
bruksanvisning följs. Om ni ändå känner er osäker på 
något omkring utrustningen kontakta er återförsäljare för 
klargörande. 
Ni som kund skall göra en anmälan till 
skorstensfejarmästaren samt en bygganmälan till 
kommunen före montering av pannan. 
Installation och injustering av brännaren skall utföras av 
utbildad personal eller person med likvärdiga kunskaper. 
Bristfälligt utförd installation medför att garantiåtagandet 
från HS Perifal AB:s sida upphör. 
Garantisedeln fylls i och skickas till HS Perifal AB senast 10 
dagar efter installation. 
Eventuella elektriska arbeten får endast utföras av 
behörig elektriker. 
Om något fel skulle uppstå, börja med att själv göra 
felsökning enligt instruktionsbokens felsökningsschema. 
Om ni ej hittar felet bör ni i första hand vända er till er 
lokala återförsäljare. 
 

Garantivillkor 

HS Perifal AB lämnar 2 års garanti på avseende 
fabrikationsfel på ingående komponenter. Undantaget är 
slitdelar, skador orsakade av bristande underhåll, felaktigt 
handhavande eller undermålig installation. 
Garantin omfattar ej heller skador på person eller annan 
egendom annat än den försålda varan, ej heller andra 
följdskador eller indirekta uppkomna skador. 
Arbetskostnad för utbyte av komponenter ingår ej i 
garantin. HS Perifal AB tillhandahåller nya delar mot 
återlämnande av defekta inom 14 dagar. Komponenter 
skickade med mottagarfrakt utlöses ej. 
 

Leveranskontroll 

Börja med en kontroll av emballaget för att konstatera om 
det är några synliga fraktskador på godset. Kontrollera 
sedan att alla delar finns med i leveransen och att dom är 
oskadda. 
Eventuella skador påtalas direkt för fraktbolaget vilka har 
försäkringar för transporten. 
 

Placering 

Regelverk för uppvärmning av lokaler med fastbränsle 
Pannor mindre än 60 kW. 
Pannan får placeras i lokal klassad som en brandcell* med 
godkänd skorsten. Vid flera brandceller krävs isolerad 
luftledning mellan brandcellerna. 
*En brandcell är ett område inom vilken en brand under 
en föreskriven tid kan utvecklas utan att sprida sig till 
andra delar av byggnaden. Förbränningsluften får tas i 

brännarhöjd om det inte förvaras brandfarliga vätskor i 
lokalen. 
Lokaler med brandfarlig verksamhet skall ha separat 
pannrum. Återluft och förbränningsluft får ej tas i lokalen. 
Vid förvaring av brandfarliga vätskor skall förbränningsluft 
och återluft tas minst 2 meter från golvet. 
 

Aska 

Förvara aska från panna o brännare i ett plåtkärl med 
lock. Aska kan glöda i flera dygn! Förvara ej brännbart 
material i brännarens närhet samt se till att ha ett 
välstädat pannrum. 
 

Tilluft till pannrum 

Kontrollera att det finns en friskluftsventil i pannrummet 
med minst samma area som skorstenens area, och att den 
är öppen! Pelletseldning kräver mer tilluft än oljeeldning. 
 

Ved 

P.g.a. stort syrainnehåll bör man undvika att elda 
uteslutande med ekved i längre perioder. 
Veden ska vara torr, dvs. fukthalten ska vara 15-20%, dels 
för att få en god förbränning och dels för att uppnå bästa 
energivärde hos veden. 
Veden torkar snabbt om den sågas upp i lämpliga längder 
och klyvs till en tjocklek på 10-15 cm. 
Veden torkas bäst utomhus under tak av sol och vind. 
Snabbaste torkning fås genom att omsorgsfullt stapla 
skiftesvis kors och tvärs så att luften lätt kan strömma 
genom. Täck endast ovansidan på vedstapeln. Om veden 
förvaras i en vedbod skall den vara ordentligt 
genomluftad. Veden bör lagras i minst 1,5 år. 
Impregnerat eller malt trä ska inte användas som bränsle. 
 

Pellets 

Kräv en spånfri och hård pellets av din leverantör enligt 
europeisk standard EN1461-2. Pelletsen skall vara 
träpellets med en vikt av 650 - 700kg/m3 Energiinnehåll 
skall vara mellan 4,7- 5,1 kWh/kg och askhalten skall vara 
högst 1 %. Förvara pelletsen på en torr plats så den 
behåller sin ursprungliga hårda konsistens. 
 

Uppbyggnad  

Varmluftspannan finns i två modeller som finns i flera 
storlekar. En av modellerna, CGH ECO, eldas med ved och 
den andra, CGH, förses med pelletsbrännare. 
Pannan har en inre och en yttre mantel. I den inre sker 
förbränning av bränslet. 
Fläktar för rumsluft blåser in luft mellan den inre och yttre 
manteln och värms upp innan det blåses ut i lokalen. 
 

Larmsändare 

Pelletsbrännaren kan förses med en larmsändare som 
skickar SMS om något fel uppstår. 
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Installation 
 
 

Skorsten 

Skorstenen kan vara utförd av murat tegel, stålrör eller 
vara en godkänd prefabricerad modulskorsten. Tillräckligt 
drag är 10-20 Pa. Om arean på skorstenen är för stor kan 
en insatsslang installeras för att arean skall minskas. Är Du 
osäker på din skorsten skall du kontakta den lokala 
skorstensfejarmästaren. 
Var uppmärksam på att skorstenar med stor area och höjd 
kräver mer värme för att kondensbildning skall undvikas. 
Hur låg rökgastemperatur man kan ha, avgörs av om 
kondens bildas i toppen av skorstenen. Normalt skall 
rökgastemperaturen vara minst 80ºC 1 meter ned från 
toppen av skorstenen. 
Kraftig blåst eller en 
hög skorsten kan i en 
del fall förorsaka stora 
variationer i 
skorstensdraget. Detta 
påverkar 
förutsättningarna för 
att brännaren skall 
brinna med hög 
verkningsgrad och inställningarna som är gjorda på den. 
En dragstabilisator som är monterad efter pannan jämnar 
ut variationer i draget och ventilerar även skorstenen. 
 

Bränsleförråd / Matarskruv 

En matarskruv förser brännaren med bränsle från ett 
externt bränsleförråd som kan bestå av allt från ett 
veckoförråd upp till ett förråd som rymmer hela 
årsbehovet. 
Pelletsförrådet skall vara konstruerat så att matarskruven 

ej får en lutning som är brantare än 45°. Förrådet skall ha 
någon form av lock för att förhindra att skräp eller annat 
kommer i kontakt med den roterande inmatningsskruven. 
Påfyllning av pellets sker genom inblåsning från bulkbil till 
stort förråd, eller via fyllning för hand av kunden från 
småsäck eller storsäck till ett mindre veckoförråd. 
Vid byggande av stora pelletförråd för bulkfyllning kan er 
återförsäljare hjälpa er med ritningar och materialförslag. 
 

Montering 

1. Montera rökgasfläkt och anslut varmluftspannan till 

skorstenen. 

2. Montera skruvens spiral/rör till motor/utlopp.  

Placera matarskruven i pelletsförrådet och tänk på att 

den ej får luta brantare än 45°.  

Vid första uppstart skall matarskruven fyllas upp. 

Kontrollera att det finns pellets så det täcker 

matarskruvens intag ordentligt. Starta skruven och låt 

den gå tills den är fylld med pellets. Låt den därefter 

gå ytterligare 15-20 minuter så att den fylls ordentligt. 

Låt pellets falla ned i en hink eller annat 

uppsamlingskärl. 

3. Anslut brännaren till pannan och kontrollera att 

packningen tätar ordentligt mot luckan. 

4. Anslut brännarens strömförsörjningskabel till 

varmluftspannans styrning 

5. Placera brännarens temperaturgivare i ett dykrör i 

pannan. OBS! om kabeln till givaren dras tillsammans 

med andra kablar kan värdet för temperaturen 

påverkas. 

6. Anslut slangen mellan utloppet på pelletsskruven och 

fallröret på brännare. Gör fast slangen med 

slangklämmorna. Slangen skall luta minst 45° för att 

minimera risken för att pellets skall fastna och stocka 

sig i slangen. 

 

Säkerhetssystem 

Förutom pelletsbrännarens säkerhetssystem är 
varmluftspannan utrustad med säkerhetssystem för att ge 
maximal trygghet. Varmluftspannans fläktar för rumsluft 
stängs av om temperaturen på luften blir för hög. Start 
och stopptemperatur ställs in på panelens PLC. 
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Start av panna 
 
 

Före start 

Innan varmluftspannan spänningssätts kontrolleras först 
att samtliga kablar är anslutna på ett korrekt sätt. 
Kontrollera även att fläktarna och skruvmotorer rotera i 
rätt riktning 
 

Start varmluftspanna med pelletsbrännare CGH 

Slå på varmluftspannans strömbrytare. 
Kontrollera att pelletsbrännarens temperaturgivare är 
monterad i dykrör i pannan och inkopplad till brännarens 
styrning. 
Slå till brännarens strömbrytare och kontrollera att 
displayen efter några sekunder visar startbild. 
Bläddra igenom menyerna och kontrollera att inställda 
värden är rimliga. 
Starta brännaren och vänta på att uppstart påbörjas. 
Kontrollera även att temperaturgivaren ”lever” och visar 
panntemperaturen. 
Efter några minuter ska brännaren ha tänt. 
När temperaturen i varmluftspannans varmluftsväxlare 

överstiger 40°C startar fläkten för rumsluft och börjar 
blåsa varmlut ut i lokalen. 

Om temperaturen för varmluft överstiger 80°C stannar 
fläkten för rumsluft. 
Om en rökgasfläkt finns monterad skall den kopplas till 
pelletsbrännarens styrning. 
Temperaturgivare 
Brännaren levereras med en temperaturgivare som styr 
brännarens effektreglering. Temperaturgivaren möjliggör 
ställbar differens för start och stopp (reducerar antal 
starter) och visar aktuell panntemperatur i 
brännarstyrningens displayen. 
Rumsgivare 
Rumsgivaren ställs in på önskad rumstemperatur. Om den 
inställda rumstemperaturen understigs kommer 
brännaren att starta och stoppar när den önskade 
rumstemperaturen uppnåtts. 
 

Start varmluftspanna för ved CGH ECO 

Slå på varmluftspannans strömbrytare. Kontrollera att 
fläktarna för vedeldning startar och öppna spjället för 
recirkulation till 100 %.  
Tänd därefter en tändbrasa med fint späntade vedträn 
och papper. När tändbrasan tagit sig ordentligt fyll 
eldstaden till MAX 40 % med ved.  
Stryp efter en stund spjället för recirkulation till ca 30 % 
för att starta recirkulationen av rökgaserna. När spjället är 
strypt till 30 % återförs 70 % av rökgaser till 
förbränningen. 
 
Bild på recirkulationsspjäll 
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Pannans delar pelletspanna 
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Pannans delar (vedpanna) 
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Manual till styrenhet 
 

Beskrivning 

Styrskåpet till varmluftspannan har en huvudströmbrytare 
och en strömbrytare till fläkten för rumsluft och 
askurmatning. 
På vänstra sidan av skåpet är överhettningsskyddet 
placerat. Om överhettningsskyddet löst ut skall det 
återställas manuellt. 
 
PLC 
Nederst på skåpet finns en PLC som styr start och stopp av 
fläkten för rumsluft. 
Displayen visar normalt den aktuella temperaturen i 
varmluftspannans värmeväxlare. 
 

Visning/ändring av starttemperatur: 
Tryck på SET. 
Tryck pil UPP eller pil NED för att välja ”SP1”. 
Tryck SET för visning av starttemperatur. 
Tryck pil UPP eller pil NED för att ändra. 
Tryck SET för att avsluta 
 
Visning/ändring av maxtemperatur: 
Tryck på SET. 
Tryck pil UPP eller pil NED för att välja ”SP2”. 
Tryck SET för visning av starttemperatur. 
Tryck pil UPP eller pil NED för att ändra. 
Tryck SET för att avsluta 
 
 

 
 
PLC med display 

 
 
Styrskåp 
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Felsökning 
 
Displayen lyser inte (är svart): 
 

Kontrollera att manöverbrytaren på pannan är tillslagen samt om 
pannans överhettningsskydd har löst ut. 

Fläktarna startar ej. Kontrollera inställda värdet på styrningens PLC. 
Brännaren stoppar/startar ej. Se pelletsbrännarens manual. 

För ytterligare felsökning, ta kontakt med återförsäljare. Tänk på att ett överhettningsskydd eller bakbrandsvakt löser ut 
endast om något fel uppstått! Kontrollera orsaken till att överhettningsskyddet löst ut innan återställning. Ett vanligt fel vid 
utlöst bakbrandsvakt är stängt skorstensspjäll. 
 
 

Skötsel / Underhåll 
 

Tänk på! 

Gör hela pannan och pelletsbrännaren strömlös innan 
arbetet påbörjas. 
 

Rengöring av brännaren 

Om pannan eldas med pellet skall pelletsbrännaren 
rengöras vid behov eller enligt tillverkarens anvisningar. 
 

Rengöring av värmeväxlare 

Värmeväxlaren skall rengöras vid behov. En väl rengjord 
värmeväxlare ger ett högre värmeutbyte/verkningsgrad. 
 

Tömning av asklåda 

Varmluftspannan levereras med eller utan askutmatning. 
Båda varianterna är försedda med en asklåda som skall 
tömmas vid behov. 
 

Rengöring av förbränningskammare 

Rengör förbränningskammarens väggar vid behov för en 
bättre energiutvinning. 
 

Rengöring av fläktar 

Fläktarna för primär-, sekundär- och rumsluft rengörs 
ungefär 1 gång/år eller vid behov. 
 

 
Varmluftspannans värmeväxlare 
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Elschema 
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Tekniska data 
 

   MODELL 

Teknisk info 30 30 Eco 55 55 Eco 85 85 Eco 120 

Värmeeffekt (kCAL/h) 25,70 25,70 42,90 42,90 73,00 73,00 99,00 

Värmeeffekt (kW) 29,81 29,81 49,76 49,76 84,68 84,68 114,84 

Luftflöde (m3/h) 2200 2200 4000 4000 4800 4800 6000 

Skorstensdiameter (mm) 200 200 200 200 250 250 250 

Elektrisk anslutning (V) 1F+N 1F+N 1/3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 

Utlopp varmluft (mm) 2 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200 2 x Ø 200 3 x Ø 180 3 x Ø 180 3 x Ø 200 

Storlek lucka (mm) 390 x 240 390 x 240 380 x 350 380 x 350 480 x 350 480 x 350 480 x 350 

Höjd till lucka (mm) 700 700 650 650 650 650 650 

Volym uppvärmt rum (m3) 1400 1400 1800 1800 2200 2200 2500 

Bränsleförbrukning (kg) 4,8 4,2 8,4 8,4 12 11 16,2 

Elförbrukning nominell (kW) 1,2 1,5 1,3 1,6 1,3 1,6 1,3 

Vikt (kg) 340 350 370 380 420 430 450 

Volym eldstad (m3) 0,11 0,11 0,19 0,19 0,28 0,28 0,37 

Dimension (mm) 

Höjd 1650 1650 1650 1650 2000 2000 2000 

Bredd 1000 1000 1000 1000 1050 1050 1050 

Djup 1450 1450 1450 1450 1550 1550 1550 

 

   MODELL 

Teknisk info 120 Eco 175 175 Eco 240 240 Eco 300 400 

Värmeeffekt (kCAL/h) 99,00 150,00 150,00 190,00 190,00 300.000 350000 

Värmeeffekt (kW) 114,84 174 174 220,4 220,4 348 406 

Luftflöde (m3/h) 6000 10600 10600 12400 12400 20500 25000 

Skorstensdiameter (mm) 250 250 250 250 250 250 350 

Elektrisk anslutning (V) 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 3F+N 

Utlopp varmluft (mm) 3 x Ø 200 3 x Ø 250 3 x Ø 250 3 x Ø 250 3 x Ø 250 3 x Ø 280 4 x Ø 250 

Storlek lucka (mm) 480 x 350 480 x 350 480 x 350 480 x 350 480 x 350 480 x 350 550 x 450 

Höjd till lucka (mm) 650 750 750 750 750 750 750 

Volym uppvärmt rum (m3) 2500 2800 2800 3200 3200 4500 6500 

Bränsleförbrukning (kg) 15 24 23 31,6 29 35 45 

Elförbrukning nominell (kW) 1,6 2,4 2,7 2,4 2,7 4.5 5 

Vikt (kg) 460 500 510 540 550 850 800 

Volym eldstad (m3) 0,37 0,54 0,54 0,72 0,72 0,9 1,1 

Dimension (mm) 

Höjd 2000 2000 2000 2500 2500 2200 2500 

Bredd 1200 1200 1200 1300 1300 1400 2300 

Djup 1700 1700 1700 2400 2400 1800 2400 

 
Bränsle: Ved med värmevärde 4,5 kWh/kg, fukthalt mindre än 20%, ungefärlig densitet 730 kg/m³ 
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Tillverkarförsäkran 
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Tillverkarförsäkran 
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Installationsrapport 
 

Återförsäljare 

 
Företag: ____________________________________________  
 
Namn: _____________________________________________  
 
Adress: _____________________________________________  
 
Postnummer: ________________________________________ Ort: __________________________________________  
 
Kontaktperson: ______________________________________  
 
Telefon: ____________________________________________ Mobil: ________________________________________  
 
Fax:________________________________________________ E-mail: _______________________________________  
 
 
 
Typ / Effekt: _________________________________________  
 
Tillvekningsnummer: __________________________________  
 
Tillverkningsår: ______________________________________  
 
 

Uppmätta och inställda värden 

 

Utförd av        

Datum        

Skruvkapacitet g       

Min effekt kW       

Max effekt kW       

Fläkt Max %       

Fläkt Min %       

CO Ppm       

Rökgastemp °C       

Drag Pa       

Startdos g       
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Garantikort 
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