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 KMP-kaminen - modern och effektiv värmekälla
KMP-kaminen är kon stru e rad för att på bekvämaste och mest eko no mis ka 
sätt ersätta tidigare upp värm nings käl lor. Den eff ektiva varmluftsfl äkten möj-
liggör användning av kaminen som huvudsaklig uppvärmningskälla. 
I ett normalhus kan upp till 80% av tidigare uppvärmning ersättas.

Kaminen är en svensk till ver kad med svensk design och kon struk tion. 
Den är patenterad, P-märkt och upp fyl ler alla krav en ligt SPCR 093.    

Smidig anslutning och påfyllning
Anslutning till nya eller gamla skor ste nar är smidig där ka min ens genom-
tänkta konstruktion gör att endast ett handgrepp skiljer an slut ning uppåt från 
bakåt. Påfyllning av pellets sker enkelt genom att öppna en av de två på fyll-
nings luck or na på toppen av kaminen.    

Maximal säkerhet och enkel skötsel
Såväl påfyllningsluckor som eld stads lucka är försedd med sä ker hets bry ta re. 
Tre stycken sä ker hets ter mo sta ter sitter tillsammans med brytarna i en sä ker -
hets slinga för att förhindra överhettning och bak brand.

Kaminens fl äktar 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. Askrakor rengör konvek-
tionstuberna. Bara att dra fram och tillbaka. Askan faller ner i asklådan.   

Effektiv förbränning
Brännarhusets konstruktion ger en förvärmd förbränningsluft och där i ge nom 
en hög verkningsgrad. I kom bi na tion med den automatiska driften ger detta 
den bästa och mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig.

Styrningen sker via programmerat elek tro nik kort som övervakar ter mo -
sta ten i manöverpanelen vilket gör att kaminen på ett så eff  ek tivt sätt bibehål-
ler rums tem pe ra tu ren i huset. Rums tem pe ra tu ren ställs enkelt in med ratten 
på manöverpanelen. KMP-kaminen fi nns i två grundmodeller. Solberga har 
front, topp och sidor i plåt. Mysinge har dessa delar i gjutjärn. Båda model-
lerna kan kombineras med natursten. Totalt ett 30-tal varianter.

ARITERM PELLETSSYSTEM

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

MYSINGE
Standardutförande

SOLBERGA ARITERM SWEDEN AB
Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar

Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika
Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.se



 KMP PELLETSKAMIN MYSINGE / SOLBERGA  

Standardfärg:
• Svart högtemperaturlack 

Extrautrustning:
• Antracitgrå plåtar
•  Topp samt sidopaneler i 

natursten

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelande
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Solberga-kaminen på omslagsbilden är extra-
utrustad med dörr i gjutjärn. Standard är plåt-
dörr med mässingslist.

Antracitgrå kamin med 
topp och sida i täljsten

Svart kamin med topp och 
sida i grå ölandssten

  Mysinge / Solberga

Art. nr Mysinge   
  Solberga   

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


