
Mysinge Pelletskamin 
KMP Mysinge - tradition och elegans
Ariterm Mysinge har front, topp och sidor i gjutjärn i en 
traditionell design som står sig år efter år. Det generösa glaspartiet 
på kaminen gör det möjligt att se lågan från era håll i rummet. 
Ariterm Mysinge är utvecklad och tillverkad i Sverige och 
genomsyras av en genuin kvalitetskänsla. Som tillval finns 
kalksten till topp och sidor för att ge en mer personlig prägel. 
 

Ger ditt hem värme med automatik  
KMPs pelletskaminer är utvecklade för att fungera som en primär 
värmekälla i huset, och Mysinges fläktar och patenterade 
bränslematning gör den till en av de tystaste pelletskaminerna på 
marknaden enligt Energimyndighetens tester.  
Den höga verkningsgraden i kombination med den automatiska 
driften gör att kaminen kan ersätta mer än 80% av uppvärmningen 
i en normal villa med t.ex. direktverkande el. Rumstemperaturen 
ställs enkelt in på manöverpanelen och vid termostatdrift tänds 
och släcks kaminen automatisk för att hålla inställd temperatur. 
Påfyllning av pellets sker ovanifrån genom att toppen skjuts framåt 
så att pelletsförrådet blir tillgängligt. Det rymliga förrådet gör att 
kaminen i ett normalt hus även vid kalla utetemperaturer brinner 
1-2 dygn innan det är dags att fylla på igen. 

Med eller utan skorsten...  
Finns det ingen skorsten i huset kan du välja att installera Mysinge 
helt utan en traditionell skorsten. Lösningen kallas KMP Drag och 
är en patenterad fläktstyrd rökgaskanal som går rakt ut genom 
väggen. Även anslutningen till en traditionell skorsten, ny eller 
gammal, är mycket smidig då endast ett handgrepp skiljer 
anslutning uppåt från bakåt. 
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Tekniska data

Effekt min/max 3,5/6 kW

Pelletsförråd 38 liter

Brinntid 18 - 40 h

Verkningsgrad >90%

Strömförsörjning 230 VAC 

Rökrör diameter Ø76 mm

Vikt 140 kg

Ljudeffektnivå min/max 41,5/45 dB(A)

Välj utförande

Mysinge har i grundutförande topp och sidor i svart gjutjärn, 
men kan även utrustas med toppsten eller topp- och sidostenar. 
Dessa kalkstenar hämtar vi från de Jämtländska fjällen. 

Din återförsäljare:

Full kontroll  
På kontrollpanelen 
som fästs på väggen 
kan du ställa in flera 
driftalternativ, såsom tidsstyrt till- eller 
frånslag, nattsänkning eller dagsänkning. 
Du kan ha olika alternativ för olka dagar i 
veckan. Eller välj mellan termostatstyrd 
eller kontinuerlig drift. 
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  1.3  Tekniska data

Värmeeffekt HI/LO ...................................................c:a 6 / 3,5 kW
Pelletsförråd ............................................. 38 liter (c:a 20 - 25 kg*)
Verkningsgrad HI / LO ............................................... c:a 91 / 91%
CO HI / LO ........................................ .0,012 / 0,014% vid 13% O2 
Rökgastemperatur HI / LO ........................................... 160 / 110˚C

Rökgasflöde HI / LO .................................................... 4,8 / 2,8 g/s
Rekommenderat undertryck i skorsten ..................................10 Pa
Temperaturområde termostat .....................................c:a 10 - 30˚C
Vikt........................................................................... 100 - 138 kg
Elektrisk anslutning .................................................... 230 V 50 Hz
Elektrisk effekt (tändning) ................................................... 450 W
Elektrisk effekt (drift) ............................................................. 20 W
Bränsle träpellets Ø6 eller 8 mm, EN 14961.
* Beroende på bränslets densitet.

Fig. 3Fig. 2

  1.4  Kontrollpanel

Kontrollpanelen har en display och en justeringsratt (se fig. 3):

- Displayen visar driftläge och aktuell temperatur.  
 Förklarande text rullar i displayen var 5:e sekund.
- Justeringsratten används genom att vrida eller trycka.  
  -  Vrid för att växla i menyn eller ändra värde vid en justering. 
  -  Ett tryck väljer i menyn.

Exempel:

Anslut kaminen till vägguttaget. Ett tryck gör att panelen frågar “Start?”.  
Ännu ett tryck gör att du bekräftar frågan och kaminen startar.  
Om du istället vrider medurs kommer du i tur och ordning till “Stop T”,  
“UserMenu” och “Back”. 
Stop T: Tryck för att kunna justera stopptemperatur.
Usermenu: Tryck för att kunna justera tid- och temperaturinställningar.
Back:  Tryck för att komma tillbaka till utgångsläget.

Start av kaminen sker genom att trycka på kontrollpanelens ratt och bekräfta. 
“Start?” med ännu ett tryck. Var noga med att inte starta kaminen med  
brännbara föremål ovanpå eller omedelbart i närheten!

Avstängning sker genom att trycka på kontrollpanelens ratt och bekräfta 
“Stop?” med ett tryck.

Övriga menysteg visas i avsnitt 1.6.
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