
 KMP-kaminen - modern och effektiv värmekälla
KMP-kaminen är konstruerad för att på bekvämaste och mest ekonomiska 
sätt ersätta tidigare uppvärmningskällor. Den effektiva varmluftsfläkten  
möjliggör användning av kaminen som huvudsaklig värmekälla. I en normal 
villa kan kaminen ersätta upp till 80% av elvärmen.

Kaminen är svensktillverkad med såväl svensk design som konstruktion. 
Den är patenterad, P-märkt och uppfyller alla krav enligt SPCR 093.    

Smidig anslutning med eller utan skorsten
Anslutningen till ny eller gammal skorsten är smidig då kaminens genom-
tänkta konstruktion gör att endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från 
bakåt. Har du ingen skorsten kan du välja att installera kaminen helt utan en 
traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och är en patentsökt  
fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom väggen.    

Maximal säkerhet och enkel skötsel
Påfyllning av pellets sker genom att öppna en av de två luckorna på toppen av 
kaminen. Såväl påfyllningsluckor som eldstadslucka är försedd med säkerhets-
brytare. Tre stycken säkerhetstermostater sitter tillsammans med brytarna i  
en säkerhetsslinga för att förhindra överhettning och bakbrand.

Kaminens fläktar och patenterade bränslematning är framtagna för att  
hålla en så låg ljudnivå som möjligt. Ljudnivån ligger under 45 dbA.

Rengöring och skötsel av kaminen är väldigt enkel. Genom att dra ask- 
rakorna fram och tillbaka rengörs konvektionstuberna. Askan faller då ner i 
asklådan.   

Effektiv förbränning
Brännarhusets konstruktion ger en förvärmd förbränningsluft och däri- 
genom en hög verkningsgrad. I kombination med den automatiska driften  
ger detta den bästa och mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig. 
Rumstemperaturen ställs enkelt in på manöverpanelen. Kaminen tänder  
och släcker sedan sig själv tack vare den integrerade termostaten.
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Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.se



 PELLETSKAMIN KMP MYSINGE / SOLBERGA  

Extrautrustning:
•  Topp samt sidopaneler i 

natursten
•  Golvskydd i glas
•  Vattenmantling
•  Nödströmspaket

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande
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Tekniska data

Värmeeffekt  kW  3-6

Magasin  liter 38 

Brinntid  tim 18-40

Verkningsgrad  %  ca 86

Strömförsörjning   230V, jordat

Rökrör diameter  mm 76 

Vikt     kg ca 138
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KMP MYSINGE
Standardutförande

KMP SOLBERGA
Extrautrustad med lucka i gjutjärn 
och topp och sida i röd ölandssten.

KMP-kaminen fi nns i två 
standardmodeller med ett 
antal tillval. 
KMP Solberga har front, 
topp och sidor i plåt. 
KMP Mysinge har dessa 
delar i gjutjärn. 
Båda modellerna kan 
kombineras med natursten. 
Du kan även extrautrusta 
kaminerna med golvskydd 
i glas, nödströmspaket eller 
vattenmantel.


