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Installationen av en pelletkamin är rätt enkel, det 
behövs en rökkanal eller enkel skorsten. Idag finns 
rökkanaler/ skorstenar att köpa som metervara och 
är enkla att montera i ett hus som saknar skorsten.  
De är av lätt konstruktion och isolerade, de kräver 
inte någon gjuten platta. Med en pelletkamin kan 
man klara av att ersätta 70 - 80 % av 
elvärmebehovet i en normal villa/egnahemshus. 
Pelletkaminens funktionen är ofta bäst när 
värmebehovet är störst, alltså när det är som mest

värmekällan  i villan/egnahems-
huset. Alltså att ansvara för det 
huvudsakliga värmebehovet. 
Dagens pelletkaminer är utrust-
ade med en helautomatisk 
funktion som styrs av en termo-
stat i rummet. 
Kaminens pelletförråd finns in-
byggt i kaminen och är utformat 
för att vara enkelt att fylla. Pellet-
förrådet rymmer ofta så mycket 
att vid det största uppvärmnings-
behovet, bara behöver påfyllning 
1-3 gånger i veckan. 

T.h.  Exempel på pellet-
kamin i genomskärning
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Pelletkamin som ger  ”biovärme” 
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kallt ute. De moderna 
pelletkaminerna är 
ofta snyggt utform-
ade för att passa in i 
husets miljö och har 
därför också fått 
benämningen värme-
möbel i Mellaneuropa.  
För att fungera behö-
ver en pelletkamin en 
eleffekt på ca 60 W.
Utrustad med en 
omformare som kan 
höja el-spänningen 

Rökkanal/skorsten
Fabrikstillverkade rökkanaler eller skorstenar är lätta att montera i ett 
hus som saknar skorsten. Ett par exempel på skorstenar kan vara,
- Rostfria modulskorstenar/rökkanaler
- Skorstenselement i pimpstensbetong

En rostfri modul-
skorsten med 
inner- och ytter-
hölje  samt 
isolering

från 12V till 230V kan en pelletkamin vid ström-
avbrott lätt fås att bra fungera under någon dag på 
ett vanligt bilbatteri. 

Pelletkaminer 
Har du funderat på en pelleteldad värmekälla för ditt hus - då kan 
en pelletkamin vara ett alternativ att beakta. Den är rätt enkel att 
installera och är en bra värmekälla där man vill minska på
elförbrukningen, t.ex. i villor med direktuppvärmning med el. Många 
pelletkaminen är utvecklade och byggda för att vara den primära


