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Det är vattnet i våra kaminer
som gör dem smartare
Vattenmantlade bras-pelletskaminer, fristående och för inbyggnad
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Var energismart och
välj en vattenmantlad
braskamin

Vill du satsa på en säker och effektiv
energikälla till värmesystemet i ditt hus
ska du välja en vattenmantlad braskamin.
Med en vattenmantlad braskamin får du inte enbart den så
eftertraktade mysfaktorn och tillskottsvärmen. Det genialiska
är att du kan värma upp hela huset och tappvarmvatten för
bad och dusch, medan du sitter och myser framför brasan.
Den vattenmantlade braskaminen kan anslutas på olika sätt till
husets värmesystem. För det mest energismarta ansluts det via
en ackumulatortank/hybridtank som lagrar energin för både
husets uppvärmning och tappvarmvatten.
Väljer du att ansluta mot tank finns det möjlighet att komplettera med flera olika energismarta energikällor, som exempelvis
värmepump och solfångare (se illustration på motstående sida).
Det ger dig större möjligheter att påverka dina energikostnader
för uppvärmning av ditt hus.
Elda även vid strömavbrott. Vid långa strömavbrott kan du
fortfarande elda mot din tank och få ut värmen i hela huset om
du kompletterar med en nödströmsanläggning. Då håller du
igång cirkulationspump både för kaminen och ditt värmesystem.
Elda även vid strömavbrott
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Energismart värmelagring i ackumulatortank
Flera olika energikällor anslutna
till det vattenburna värmesystemet
via vår egen Nordic Hybrid.

I exemplet ovan fungerar Nordic Hybrid som hjärtat i systemet. Där lagras all energi. Värmesystemet kan enkelt kompletteras med andra energikällor som t ex värmepump luft/vatten, vattenmantlad kamin eller solfångare. Vi erbjuder även andra typer av tankar för olika behov.

Digital termostat glas

Kaminen ger energi till både golvvärme och dusch
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Caron Aqua Täljsten

Fristående modell – Caron Aqua
Caron Aqua är en mycket populär vattenmantlad braskamin som håller hög
kvalitet. Kaminen ger 7 kW mot vatten och 3,5 kW strålningsvärme i rummet
där den installeras.
Vår fristående braskamin Caron Aqua har en
enkel och modern design som gör den lättplacerad. Den stora glasrutan ger hög mysfaktor och
dubbla glasrutor gör att yttre rutan inte blir lika
varm. Luftcirkulationen mellan glasen ser till att
rutan hålls ren.
Caron Aqua är inte bara en energismart värmemöbel för ditt hus. Dess unika konstruktion ger
en verkningsgrad på hela 90%. Extern till-luft
kan anslutas direkt mot kaminen, vilket är en
fördel i dagens täta hus. Det kraftiga värmeisolerade handtaget, ett djupt skålat roster, enkel att
rengöra samt en stor asklåda är andra fördelar
med Caron Aqua.
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Kaminen går att få i två olika utföranden: stål
eller täljsten.
Caron Aqua är miljögodkänd även för den
norska marknaden som har väldigt hårda miljökrav.

Teknisk data
(samtliga modeller)
Effekt
10,5 kW
Till vatten
7,0 kW
Till luft
3,5 kW
Vattenvolym
19 liter
Extern till-luft bakåt
JA
Verkningsgrad
89,6 %
Trälängder
400 mm
Höjd
1120–1140 mm
Bredd
690–710 mm
Djup
530–560 mm
Vikt
259–332 kg
Rek dim. skorsten*
150 mm
Dim. skorsten ansl.
150 mm
Anslutning skorsten
Topp
Avstånd brännbart sida/bak
150 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Caron Aqua Stål

Caron Aquas baksida, med respektive utan bakstycke.
Säkerhetsventil, överhettningsventil, automatluftare, dykrör
för givare samt stos för montering av extern till-luft är
monterade på kaminen vid leverans.
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Nexus Aqua Stål Svart

Fristående modell – Nexus Aqua
En vattenmantlad braskamin med modern design och mycket hög kvalitet.
Ett energismart val som komplement till värmesystemet. Förutom den höga
mysfaktorn, värmer man hela huset och tappvarmvattnet när man eldar.
Fristående braskamin med runda, vackra
former och snygg design. En energismart
värmemöbel. Önskad förbränning och
effekt ställs in med hjälp av en enkel styrning.
Kaminen rengörs med några enkla vridningar, av integrerade stålborstar för att
effekten mot vattnet ska bibehållas. För
mycket beläggningar gör värmeöverföringen sämre. Nexus Aqua är förberedd
för direkt anslutning av extern till-luft.
Alla anslutningar kan döljas, antingen
genom att komma upp med samtliga rör
och till-luft under kaminen, alternativt
rakt bakåt under plåt (täckplåt är tillval).

Enkel rengöring
med integrerade
stålborstar

Schamottstenar i
brännkammare

Nexus Aqua Stål Grå
Dolda anslutningar
under plåt
(tillval)

Nexus Aqua Stål Svart
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Nexus Aqua Stål Grå

Nexus Aqua Kakel Vit blank

Fristående modell – Nexus Aqua

Teknisk data
Nexus Aqua
Effekt
11,0 kW
Till vatten
7,0 kW
Till luft
4,0 kW
Vattenvolym
19 liter
Extern till-luft bakåt/under
JA
Verkningsgrad
82%
Trälängder
330 mm
Höjd
1620 mm
Bredd/djup
570 mm
Vikt
256/310 kg
Brännkammarens bredd
330 mm
Rek dim. skorsten*
150 mm
Dim. skorsten ansl.
150 mm
Anslutning skorsten
Topp
Avstånd brännbart sida/bak
150 mm

Nexus Aqua Kakel Vit blank

Kakel vit blank

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Koppla en Nexus mot ett vattenburet system. Blanda härlig design med bra
funktion. Nexus Aqua finns i utförande stål (svart eller grå), samt kakel vit
(se nedan) med svart stål.
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Täljstenstopp

Kalkstenstopp

Glastopp

Ståltopp

Arena Aqua svart med täljstenstopp

Fristående modell – Arena Aqua
Vattenmantlad braskamin från tyska leverantören Oranier. Arena Aqua har
en rund och modern design Finns i kulör svart eller grå med toppdel i stål,
glas, täljsten eller kalksten.

Kaminer från
Oranier tål att
eldas 24 timmar
om dygnet vilket
tyder på kvalitet.
Anslutningar fram och returledning samt extern till-luft och överhettningsventil.
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Teknisk data
Effekt
Till vatten
Till luft
Extern till-luft bakåt
Verkningsgrad
Trälängder
Höjd
Bredd/djup
Vikt
Rek dim. skorsten*
Dim. skorsten ansl.
Anslutning skorsten
Avstånd brännbart bak

Arena Aqua
8,5 kW
4,2 kW
4,3 kW
JA
81%
330 mm
1500 mm
520 mm
208/258 kg
150 mm
150 mm
Topp
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Fristående braskamin med runda, vackra former och snygg design. Ger 50% av sin effekt mot värmesystemet och lika mycket mot rummet. Kaminen rengörs enkelt från brännkammaren med stålborste
manuellt. Borste medföljer i leveransen. Kaminen är godkänd för eldning i passivhus då den ej behöver någon luft från rummet. All förbränningsluft tas utifrån. Samtliga anslutningar sitter på nederkant baksida. Kylslinga är standard samt monterad överhettningsventil.

Polar Neo Aqua med sidor/topp av täljsten Stål -Grå

Fristående modell – Polar Neo
Polar Neo Aqua är en stilren kamin som passar in i många miljöer.
Stor glasyta samt dörr med självstängningsfuktion. Godkänd för eldning i
passivhus då all förbränningsluft kan tas utifrån.

Keramik Vit
Stål - Svart

Stål - Svart

Täljsten
Stål - Svart

Teknisk data
Polar Neo Aqua
Effekt
10,0 kW
Till vatten
6,0 kW
Till luft
4,0 kW
Extern till-luft bakåt/under
JA
Verkningsgrad
83%
Trälängder
350 mm
Höjd
1320 mm
Bredd/djup
595/505 mm
Vikt
210/250 kg
Rek dim. skorsten*
150 mm
Dim. skorsten ansl.
150 mm
Anslutning skorsten
Topp
Avstånd brännbart bak
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Polar Neo tillverkas av Oranier från Tyskland. Ger 60% av sin effekt mot värmesystemet och 40%
mot rummet. Polar Neo finns i flertal olika utföranden som sidor/topp av täljsten, stål och kakel i
många olika färger. Kylslinga är standard samt monterad överhettningsventil. Polar Neo har som tillval ORKA kontroll som styr till-luften automatiskt beroende på brännkammarens temperatur vilket
ger en optimal förbränning. Dörr vedförvaring tillval.
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Teknisk data
Effekt
Till vatten
Till luft
Extern till-luft
Verkningsgrad
Trälängder
Höjd
Bredd
Djup
Vikt
Rek dim. skorsten*
Dim. skorsten ansl.
Anslutning skorsten
Avstånd brännbart bak

8,4 kW
3,8 kW
JA
82 %
400 mm
1022 mm
661 mm
656 mm
221 kg
150 mm
150 mm
Topp
200 mm

automatische
HAAS+SOHN
extrem leise App
Luftregelung

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

elung

Automatisk strypning av extern till-luft när temperaturen blir lägre i brännkammaren och enkel
rengöring är Sicherheitswärmetauscher
andra
egenskaper.
Kohlegoda
Dauerbrand
Raumluftunabhängig

6 RauchrohrRaumluftunabhängig
WLAN local
Anschlussmöglichkeiten
Regelbares Gebläse
Wärmespeicherblock
WLAN global
optional
Wärmetauscher
HAAS+SOHN
WLAN local App

Aqua Trento grå
woodstone

Andrus grå med kakel ljusgrå

Fristående modell – Aqua Trento/Andrus
Två modeller av vattenmantlade kaminer från Haas & Sohn i Österrike. Bra
kvalitet, bra miljövärden, hög verkningsgrad och prisvärda kaminer är några
kännetecken gällande kaminer från Haas & Sohn.

Kaminer från Haas &
Sohn tål att eldas 24
timmar om dygnet
vilket tyder på kvalitet.

Andrus finns med stålfärg grå eller svart. Kakel
ljusgrå på sidorna. Andrus är en kraftfull kamin
som ger totalt 15 kW varav ca 10 kW mot vatten. Ett bra val om man har ett stort hus och
man gillar att elda med ved. Bra funktion är att
Andrus stryper automatiskt till-luften vid för
höga vattentemperaturer
Teknisk data
Effekt
Till vatten
Till luft
Extern till-luft
Verkningsgrad
Trälängder
Höjd
Bredd
Djup
Vikt
Rek dim. skorsten*
Dim. skorsten ansl.
Anslutning skorsten
Avstånd brännbart bak

Aqua Trento
8,1kW
5,7 kW
2,4 kW
Ja
82%
330 mm
963 mm
525 mm
470 mm
160 kg
150 mm
150 mm
Topp
200 mm

Andrus
15,1
10,1
5,0
Ja
85,3%
400 mm
1202 mm
620 mm
632 mm
246 kg
150 mm
150 mm
Topp
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Aqua Trento är en lite mindre kamin som tar
mindre plats i rummet. Kaminen håller hög kvalitet, lätt att elda och passar i många miljöer.
Ger stor andel av total effekt mot vatten och
endast 2,4 kW luftvärme i maxläge vilket ger bra
komfort i rummet vilket passar små rum.

11

HSP 6 WT med grå front och vita sidor.

Fristående Pelletskamin – HSP 6 WT
Att elda med pellets har vi nu gjort under en längre tid i Sverige. Att elda
med en vattenmantlad kamin gör att du både får en mysfaktor i rummet
men också en bra grundvärme mot ditt värmesystem och tappvarmvatten.
Vid köp av HSP+ så sitter cirkulationspump,
termisk ventil, exp. kärl färdigt under kaminen.
Bara att koppla direkt mot tank eller om du
vill direkt mot ditt värmesystem. Låt kaminen
värma ditt hus när du är på jobbet.

Mer detaljer och fördelar med HSP 6 WT
• Vackraste lågan på marknaden, brinner som
en vedkamin.
• Allergivänlig - Fläktlöst konvektionssystem sprider
ej husdamm.
• Kan ta all förbränningsluft utifrån.
• Enkel och bra rengöring av värmeväxlare.
• Den tystaste kaminen på marknaden.
• Enkel styrning display eller extern termostat tank.
• 24 timmars kontinuerlig drift vid behov.
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Teknisk data
Effekt
Till vatten
Till luft
Extern till-luft
Verkningsgrad
Pellets
Höjd
Bredd
Djup
Vikt
Brinntid (effekt styr)
Dim. skorsten ansl.
Anslutning skorsten
Avstånd brännbart bak

HSP 6 WT
10,0 kW
7,9 kW
2,1 kW
JA
93 %
6 mm
1200 mm
545 mm
498 mm
224 kg
15-60 tim
80 mm
Bak/sidan
50 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

HSP 6 WT är en pelletskamin från Haas &
Sohn i Österrike. Kaminen brinner med en fin
låga och har en bra effekt mot vatten och liten
men lagom effekt mot luft. Kaminen går att få
med gråa eller vita sidor. Fronten är alltid grå.

Nordic Kamina Zuzia rak med DECO glas

Inbyggnadsmodell – Nordic Kamina
Vår inbyggnadsmodell, Nordic Kamina är en typ av vattenmantlad braskamin med varierande effekter och i flera utföranden. Här får du möjlighet
att designa din egen eldstad för just ditt hus.
Nordic Kamina håller en hög kvalitet och har en
rejäl stål- och gjutjärnskonstruktion. Den finns i
fem utföranden för front och med två effektstorlekar (se motstående sida).
Med Nordic Kamina kan du elda länge utan att
det blir för varmt i rummet då största delen av
värmeeffekten går mot det vattenburna värmesystemet där energin lagras i en ackumulatortank.
Exempel på tillval för Nordic Kamina är extern
till-luft, dubbelglas (raka modeller), isolerpaket,
stativ, luftgaller samt installationspaket mot
ackumulatortank.

Zuzia glas vänster samt luftgaller vinkel uppe och nere.

Samtliga modeller klara dagens miljökrav.
Mer fakta och exakta mått hittar du på www.nordicvarmesystem.se
Nordic Kamina helglas
vänster här i utförandmed glasvariant DECO
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Nordic Kamina Zuzia -deco med rak lucka

Välj din egen modell av Nordic Kamina

Nordic Kamina finns i fem utföranden. Med glas rak front,
hörnmodell med extra g lasparti höger alternativt vänster
sida samt med hisslucka, enligt symbolerna och bilderna
ovan. Finns även i modell DECO som innehåller eldfast
tegel och dekorativt glas. Dekorativt glas går även att få
med helglas höger/vänster.
Nordic Kamina finns i två olika effektstorlekar och cirka
75-80% av den totala effekten går mot det vattenburna
värmesystemet.
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Teknisk data
Maja
Effekt total
8,0 kW
Till vatten
6,0 kW
Till luft
2,0 kW
Extern till-luft bakåt/under
JA
Verkningsgrad
80 %
Vattenmantel
18 liter
Trälängder
330 mm
Höjd ca
677 mm
Bredd ca
600 mm
Djup ca
424 mm
Vikt
141 kg
Rökgas temp
240 º C
Anslutning skorsten
Topp
Rek dim. skorsten**
150 mm
Dim. skorsten ansl.
180 mm

Zuzia
12,0 kW
8,0 kW
4,0 kW
JA
81 %
33 liter
500 mm
869 mm
652 mm
504 mm
182 kg
255 º C
Topp
150 mm
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

DECO

Inbyggnadskamin Lucy 16 med en glasyta på bredd 757 mm och höjd 460 mm

Inbyggnadsmodell – Lucy
Lucy har rak dekorativ ruta och finns i tre olika effekter. Lägre djup gör den lättare att bygga in i vägg. Dubbel förbränning, låga miljöutsläpp och hög verkningsgrad är några starka fördelar. Lucy har eldfast tegel samt ett dekorativt glas med
ett självrengörande system. Separat asklåda inne i brännkammaren samt Inbyggt
spjäll för inkommande extern till-luft. Monteringsram går att få som tillval.

hög
Extra grad
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upp til

Lucy 20

Lucy 12

Teknisk data
Lucy 12
Lucy 16
Effekt total
12,0 kW
16,0 kW
Till vatten
7,0 kW
10,0 kW
Till luft 		max 5,0 kW max 6,0 kW
Extern till-luft		
Ja
Ja
Verkningsgrad 		 82 %
84 %
Vattenmantel
35 liter
39 liter
Trälängder
500 mm
500 mm
Höjd ca
1384 mm
1384 mm
Bredd ca
676 mm
856 mm
Djup ca
407 mm
407 mm
Vikt
215 kg
257 kg
Rökgas temp
210 º C
200 º C
Anslutning skorsten		 Topp
Topp
Rek dim. skorsten*		 150 mm
190 mm
Dim. skorsten ansl.		 200 mm
200 mm

Lucy 20
20,0 kW
13,0 kW
max 7,0 kW
Ja
82 %
45 liter
500 mm
1384 mm
1001 mm
407 mm
293 kg
230 º C
Topp
190 mm
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

84%
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Aquario, Z14 med enkelglas - standard

Inbyggnadsmodell – Aquario
Aquario motsvarar marknadens framtida hårda miljökrav.
Aquario finns i modellerna M12, Z14, O16 och A18 med
rak ruta. Brännkammaren levereras som standard med
eldfast tegel av acumotte i både sidor och topp. Dubbel
förbränning och unik konstruktion ger låga miljöutsläpp
och en verkningsgrad på mellan 81–86% beroende på
modell. Inbyggt spjäll för inkommande extern till-luft.

Z14
14,0 kW
10,0 kW
max 4,0 kW
Ja
83 %
0,08%
83 liter
500 mm
1335 mm
699 mm
483 mm
283 kg
235° C
Topp
150 mm
200 mm

O16
16,0 kW
9,0 kW
max 7,0 kW
Ja
82 %
0,10%
88 liter
550 mm
1335 mm
784 mm
483 mm
305 kg
215° C
Topp
190 mm
200 mm

A18
18,0 kW
12,5 kW
max 5,5 kW
Ja
84 %
0,09
88 liter
550 mm
1427 mm
792 mm
483 mm
328 kg
210° C
Topp
190 mm
200 mm

86%

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

Teknisk data Aquario
M12
Effekt total
12,0 kW
Till vatten
8,0 kW
Till luft
max 4,0 kW
Extern till-luft
Ja
Verkningsgrad
86 %
CO (vid 13% O 2 ) ≤
0,09%
Vattenmantel
47 liter
Trälängder
450 mm
Höjd ca
1201 mm
Bredd ca
645 mm
Djup ca
400 mm
Vikt
210 kg
Rökgas temp
185° C
Anslutning skorsten
Topp
Rek dim. skorsten*
150 mm
Dim. skorsten ansl.
180 mm

hög
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Aquario finns även
med dubbelglas
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Inbyggnadskamin MBO med helglas höger sida

Inbyggnadsmodell – MB
Samtliga MB modeller har dubbelglas som standard varav den yttre är dekorativ. Eldfast tegel, dubbel förbränning samt inbyggt spjäll för inkommande extern
till-luft. MB finns i fyra olika storlekar MBM, MBZ, MBO och MBA. Utförande med
rak ruta, helglas höger eller vänster samt med hisslucka. Prisvärd kamin av absolut
högsta kvalitet.
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MB med rak front

MB med hisslucka

Teknisk data Aquario
MBM
Effekt total
12,0 kW
Till vatten
7,0 kW
Till luft
max 5,0 kW
Extern till-luft
Ja
Verkningsgrad
85 %
CO (vid 13% O 2 ) ≤
0,10 %
Vattenmantel
26 liter
Trälängder
500 mm
Höjd ca
1220 mm
Bredd ca
703 mm
Djup ca
434 mm
Vikt
232 kg
Rökgas temp
185 ° C
Anslutning skorsten
Topp
Rek dim. skorsten*
150 mm
Dim. skorsten ansl.
180 mm

MBZ
13,0 kW
7,0 kW
max 6,0 kW
Ja
81 %
0,10 %
35 liter
500 mm
1335 mm
730 mm
479 mm
262 kg
230° C
Topp
150 mm
200 mm

MBO
15,0 kW
8,0 kW
max 7,0 kW
Ja
83 %
0,10%
42 liter
500 mm
1335 mm
830 mm
479 mm
306 kg
210° C
Topp
190 mm
200 mm

MBA
17,0 kW
9,0 kW
max 8,0 kW
Ja
86 %
0,09
47 liter
500 mm
1395 mm
830 mm
479 mm
314 kg
201° C
Topp
200 mm
200 mm

* Beror på totalhöjd skorsten, rådgör med lokal installatör.

86%

MB finns i ovan olika utföranden.

17

Tillval för vattenmantlade kaminer
Installationspaket mot ackumulatortank. Innehåller de produkter
som är nödvändiga vid koppling mot tank.
Leveransinnehåll installationspaket:
• Digital termostat TiEmme. Visar aktuell temperatur på vattnet i
kaminen och startar cikulationspumpen när vattnet i kaminen
överstiger tankgivarens temperatur.
• ESBE ladd grupp Rp 1” 60 grader. Ser till att man laddar tanken med en jämn och hög temperatur samt att man ej får kallt
vatten från botten i tanken till kaminen.

Digital termostat (standard)

Nedan kan eventuellt också ingå:
• Överhettningsventil. Om man kopplar kallvatten mot kaminens kylslinga öppnar ventilen vid 95 grader och säkerställer
kaminens funktion. Bra säkerhet men inget krav.
ESBE ladd grupp

Övriga tillval
Fristående kaminer (ej samtliga)
• Dörr-vedfack
• Täckplåt bakåt för dolda anslutningar
• Glasskiva under kaminen
• OKRA kontroll
Inbyggnadskaminer (ej samtliga)
• Extern till-luft inkl manuell styrning. För att
kunna ta in uteluften direkt mot kaminen
inkl manuell styrning. Dim 100, 125 alt
150 mm (ingår i vissa modeller).
• Färdigt stativ som bygger 30 cm på höjd.
•. Färdigt isoleringspaket att sätta på kaminen.
• Dubbelglas (endast raka glasrutor). Ger
brännkammaren en högre temperatur samt
förhindrar att barn kan bränna sig på yttre
glasrutan.

Isolerpaket

Luftgaller vinkel

• Luftgaller. Viktigt med god luftväxling vid
inbyggnad av kaminen. Finns i många utföranden.
•. Monteringsram underlättar inmurningen
Övrigt
• Nödströmanläggning. Back-up för att driva
systemet vid strömavbrott (batteri ingår ej).
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Monteringsram

Nödströmsanläggning

Dockning mot befintliga system eller
kompletta helhetslösningar med flexibilitet
Ett energismart värmesystem med låga energikostnader får du
genom att kombinera ditt värmesystem med olika värmekällor.
Då kan du få ner dina uppvärmningskostnader till ett minimum.
Vi hjälper dig att kombinera ihop flexibla hela anläggningar vid
nyproduktion eller renovering av befintligt system. Vi är också
duktiga på att docka vattenmantlade kaminer till befintliga
värmesystem. Exempel nedan:
• Nordic Hybrid med inbyggd styrning för luft/vattenvärme
pump från Mitsubishi och/eller solfångare.
• Nordic Värmeberedare 300/500 vid enklare system
• Komplettera befintlig äldre värmepump, fjärrvärme, frånluftsvärmepump osv med Nordic Multiflex
• Komplettera vattenmantlad kamin till varumärke CTC
med deras Energy Flex lösning.
• Nibe erbjuder dockningssatser för vattenmantlad kamin
både till frånluftsvärmepump och mark-bergvärme.

Kontakta Nordic Värmesystem för mer information.
Scanna QR koden nedan och fyll i dina uppgifter så kontaktar
vi dig snart vi har möjlighet:

Kontakt formulär
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Nordic Värmesystem, Kyrkogatan 5A, 972 32 Luleå, telefon 0920-22 31 30
www.nordicvarmesystem.se

