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Kamin Nordpeis AS-lt 
 
 
 
Õnnitleme Sind uue Nordpeis kamina puhul. 
 
Kamin on testitud ja dokumenteeritud Norges Branntekniske Laboratorium AS-i (SINTEF) poolt 
vastavalt Norra ohutus- ja keskkonnanõudmistele. Meie nõudmised on ühed rangeimad maailmas 
ning aitavad seega kaasa turvalise ja hea keskkonna loomisele. 
 
Selle käsiraamatu eesmärgiks on muuhulgas anda kõigile Nordpeis kamina omanikele juhiseid 
õigeks ja keskkonnasõbralikuks kütmiseks ning vähendada valekasutuse ohtu. Seepärast 
rõhutame selle käsiraamatu  põhjaliku läbilugemise olulisust.  
 
Et kamina kütmine oleks keskkonnasõbralik, tuleb kasutada õiget kütust ning järgida 
kütmisjuhiseid. Sellel on ka kamina optimaalse funktsioneerimise seisukohalt suur tähendus.  
 
Nordpeisil on kaminate tootmisest enam 30-aastane kogemus. Kamin tuuakse turule peale 
aastatepikkust põlemistehnika-alast uurimustööd. See toode on SINTEFi, Norra Teadusnõukogu 
ja Nordpeisi vahelise uurimisprojekti tulemus.  
 
Edu Sulle uue tulekoldega. 
 
 
 
 
Lugupidamisega, 
Nordpeis AS 
 
 
 
Stian Varre 
Tegevdirektor 
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1. Enne, kui kaminat paigaldama hakkad 
 

• Õhu juurdevool 
Moodsates hästiisoleeritud majades peaksid olema värske õhu ventiilid, nii et värske õhk tuleb 
väljast. Tänapäeval on majad tihtilugu nii tihedad, et õhu juurdevool on väike. Piisava välisõhu 
juurdevooluga (õhuventiilid/luugid) hoiad ära madala rõhu tulekoldes ning kehva 
põlemise/tõmbe korstnas. (Madal rõhk tuleb ebapiisavast värske õhu juurdevoolust.) 
 

• Tõmme korstnas 
Ahi või kamin on üks osa installatsioonist. Ei ole kasu hea tulekolde ostmisest, kui korsten ei 
tööta. Moodsad kaminad vastavad väga rangetele keskkonnanõuetele. See tähendab, et nad 
töötavad 100 % õieti ainult siis, kui ka korsten on korras. 
Liiga väike diameeter, liiga vähe kõrgust tulekolde kohal või liiga palju ühe ja sama korstnaga 
ühenduses olevaid tulekoldeid on sageli kehva tõmbe põhjuseks. NB! Tänapäeva moodsad 
tulekolded nõuavad paremat tõmmet korstnas kui vanemad mitte keskkonnasõbralikud 
tulekolded. Pane tähele, et ka liiga tugev tõmme korstnas võib probleeme tekitada.  
 
Soovitatav tõmme alates 1,4 – 2,55 mm veesammast. 
 
Võiksid eelnevalt kohaliku korstnapühkijaga ühendust võtta.  
 

• Paigaldamine ja kontroll enne kasutuselevõttu 
Uute tulekollete paigaldamisest tuleb teatada kohalikule ehitusametile. Maja omanik ise vastutab 
kõigi ohutusnõuete ettekirjutuste kohase täitmise eest ning on kohustatud installatsiooni laskma 
üle vaadata ning selle turvalisust kinnitada kvalifitseeritud kontrolli poolt. (Kvalifitseeritud 
kontrolliks võib olla korstnapühkija, müürimeister, soojaga varustaja või keegi teine, kel on 
piisavad teadmised.) Samuti oleks hea, kui kontroll oleks kirjalikult dokumenteeritud. Kohalikku 
korstnapühkijat tuleb teavitada juhul, kui installatsiooni puhastusvajadused on muutunud.  
 
Vaata lisatud tulekolde paigaldamise kontrollblankette leheküljelt 15. 
Või lae blankett alla internetist aadressil: 
http://www.norsk-brannvern-forening.no/onimages/fyring_raadogtips.pdf 
 
Kui kaminat ei paigaldata õigesti, võib tagajärjeks olla tulekahju. Oma 
turvalisuse huvides, järgi paigaldusjuhiseid. Sinu piirkonna piirangute suhtes 
võid ka võtta ühendust kohalike ametkondadega.  
  
 

2. Kamina paigutus 
Kamin paigutatakse vastu soemüüri, mis on vähemalt 10 cm paks või vastu Nordmur 
küttekehasid, mille paksus on 6,5 cm. Joonised järgmisel leheküljel näitavad kamina paigutamist 
soemüüri suhtes. 
 
Kamina sissemüürimise puhul on minimaalne vahemaa soojuskilbist 20 mm.  
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• Paigutuse joonised 
Joonised 1:10 kõik mõõdud mm-des 

NI-22 otseseina paigutus 

 
 

Pane tähele: Seinapealse soemüüri miinimumnõue vastab elementkamina laiusele. 
 
NI-22 nurka paigutus 
____________________________________________________________________ 
Soemüür seina integreeritud 

 
____________________________________________________________________ 
Soemüür seina vastas 
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• Mõõtude joonis 
Joonised 1: 10 kõik mõõdud mm-des. 

 
 
 

Vahemaa ümbritsevast raamist laeni peaks olema vähemalt 35 cm. Kamin tuleb paigutada 
tulekindlast materjalist plaadile, näiteks: betoonist, terasest vms plaadile. Sellised 
põrandakattematerjalid nagu vaip, kork, sünteetilisest kiust vilt vms tuleb eemaldada. 
 

• Nõudmised põrandaplaadile 
Lahtine kamin: Kaminaesine põrandaplaat (kivist, terasest vms) peab olema vähemalt 30 cm 
sügav. Vahemaa põlemiskambri tagaservast kuni põrandaplaadi välisservani peab olema 
vähemalt 80 cm.  
Juhul, kui vahemaa põrandast kamina alumise servani on kõrgem kui 47 cm, peab põrandaplaadi 
sügavusele 30 cm juurde lisama. (Näiteks: Kui vahemaa põrandast kamina alumise servani on 85 
cm, peab põrandaplaadi sügavus olema vähemalt 68 cm.  
Tehe on: 85 cm – 47 cm + 30 cm = 68 cm)  
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Kinnine kamin: Kui kaminat köetakse vaid suletud uksega, nõutakse ikkagi 30 cm 
põrandaplaati, hoolimata tulekolde kõrgusest või sügavusest.  
 

• Nõudmised ventiilidele 
Sisse müürimise või ümbritseva raami sisse paigutamise puhul, peab kaminaalune sisse tulev õhk 
olema vähemalt 400 cm2 ja kaminapealne välja minev õhk vähemalt 600 cm2. 
 
Nordpeisi eeltöödeldud ümbrisraamid võtavad seda arvesse. 
 
Hoiatus: Kui nõudmisi ventiilidele EI täideta, väheneb soojuse ringlus oluliselt 
ning esineda võib ülekuumenemist. Halvimal juhul võib see lõppeda 
tulekahjuga. 
 
 

3. Paigaldamine 
Vaja läheb järgmiseid tööriistu:  
10 mm  ja 13 mm mittereguleeritav kruvikeeraja/toruvõti 
Trell (kruvide jaoks) / tähikkruvikeeraja 
Vuugipüstol (ahjukiti jaoks) 
 
1. Alusta sellest, et teed endale ülevaate kõikidest lahtistest osadest ning kontrolli, et Sul on 
olemas järgmised osad (vaata joonist nr 1): 
 
A. Suitsukaas - suitsukaane soojuskilp 
B. 2 polti seibide/kinnituskohtadega suitsukaane jaoks - ahjukitt 
C. Kamin ukse ja soojuskilbiga - kinnas 
D. 3 jalga, 3 reguleerimispolti mutritega - paigaldusjuhend 
E. 3 polti seibidega jalgade kinnitamiseks - garantiikaart 
 

joonis nr 1 

 

Kaminaga käib kaasas kinnas. 
 

 
 

Ole kamina katsumisel ettevaatlik (ka 
kinnastega), kui see on uus. Lakk päris kuiv 

alles peale mitmendat kütmist. 
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2. Aseta kamin ettevaatlikult „selili“ ja alusta jalgade (3 tk) monteerimisest sellisel viisil: 
 
• Kinnita kruvid kamina külge 13 mm kruvikeeraja/toruvõtme abil. Jalad peaksid 
ümbritsema kruvi, mis kinnitatakse kamina külge nii nagu näidatud joonisel nr 1 (a+b). (Avaus 
jalgades peaks jääma väljapoole). 
 

 

 

 
(Ileggshøyde = kõrgus) 
 
• Kinnita reguleerimispoldid kamina jalgade külge. (joonis nr 2) 
• Reguleeri jalgu nii, et saad soovitud soklikõrguse enne, kui kamina tagasi 
püstiasendisse tõstad. Reguleerimispoltide abil saab reguleerida avause kõrgust (joonis nr 3): 
 

Alates:  Kuni: 
315 mm 445 mm 

 
3. Tõsta kamin tagasi püstiasendisse. 
(Tõsta, ära kalluta kamin tagasi püstiasendisse.) 
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4. Suitsukaane paigaldamine. 
Suitsukaas paigaldatakse kinnititega mõlemail küljel. Kasuta 10 mm kruvikeerajat/toruvõtit ja 
juurdekuuluvaid kinnitusseibe ja polte.  
 

   
 
5. Soojuskilbi paigaldamine suitsukaane ümber 
Kinnita soojuskilp nii, et suitsukaane sisselõige sobiks. (Tahamonteerimise puhul sisselõiget pole 
vaja, pealemonteerimise puhul las olla.) Painuta soojuskilp keskelt eest kokku. Kinnitatakse kahe 
kruviga (kasuta trelli) 
Kui trelli pole käepärast, võib kruvi kinnitada haamriga sisse lüües ning tähikkruvikeerajaga 
kinni keerates.  
 
Valmis monteeritud kamin 

 
 
Soovitatavalt pane kamina ümbrisraam kõigepealt niisama kokku, et saaksid 
kaminat täpselt sobitada enne, kui suitsutoru korstnasse augu teed.  
 
Põlemise ajal kamin paisub ja seetõttu ei tohi kaminat ümbritsev raam 
kamina peale toetuda. Soovituslik vahemaa on vähemalt 3 mm.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Suitsutoru paigaldamine 
Suitsutoru paigaldamisel juhime tähelepanu sellele, et 150 mm suitsutoru peab olema suitsukaane 
keermega toruotsast väljaspool. Üleminekul kasuta ahjukitti. 
 
 Korstna toruotste jms puhul järgi  tootja soovitusi.  
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• Vermikuliitplaadid 
Vermikuliitplaadid koosnevad kolmest osast ja nad on kaminas juba valmis monteeritud. Kui 
peaks olema vajadus mõni vermikuliitplaat välja vahetada, võta ühendust oma müügiesindajaga. 
Vaata hoolduse kohta leheküljelt 10. 
 
Vajadusel demonteeritakse vermikuliitplaadid vastavalt kahanevale numeratsioonile. (joonis nr 6) 
 
1. Suitsu tsirkulatsiooniplaat* 
2. Vasak küljeplaat 
3. Parem küljeplaat 
 
 

Joonis nr. 6 

 
 
 
 

 
* Suitsu tsirkulatsiooniplaadi (osa nr 1) välja vahetamise korral peab terasest kinniti eemaldama 

ja uue tsirkulatsiooniplaadi külge enne monteerimist kinnitama.  

 
 

• Funktsioonide kontroll 
Kui kamin on üles seatud, kontrolli, et kõik funktsioneeriks lihtsalt ja rahuldavalt. 
 
Süüteventiil 
(all paremal) 

Ülemine tõmbe regulaator 
(üleval paremal) 

Uks 

Sisselükatud = suletud 
Väljatõmmatud = avatud 

Vasak asend = suletud 
Parem asend = täiesti avatud 

Kui käepide on keskme poole 
pööratud = suletud 
Kui käepide on üles pööratud 
= avatud 
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4. Natuke kaminast 
Kamin põleb puhtalt ja on mõeldud 40 cm pikkuste küttepuude põletamiseks. Puhta põlemise all 
mõeldakse seda, et põlemise ajal eraldub minimaalselt tahmaosakesi  ja põlemata gaase (näiteks 
CO). Kamin on mõeldud vaid puhta kuiva puu põletamiseks. 
 

• Tehnilised andmed 
Materjal: Valumalm 
Pealispinna töötlemine uks/ukse raam: Antratsiitlakk 
Kütuse tüüp: Puit (40 cm) 
Efekt: 2-11 kW 
Tõmbesüsteem: Ülemine tõmme ja süüteventiil 
Põlemissüsteem: Sekundaarpõlemine (puhtalt põlev) 
Soojusareaal: Kuni 120 m2 
Suitsu väljavool: Välja ülevalt, tagant ja külje pealt 
Suitsutoru: Ø 150 mm / 2,3 mm paksus 
Teraskorstna võimalus: Jah 
Kaal: 100 kg 
Lisavarustus: Sädemepüüdja, Tuhaanum 
 

• Soojuse tootmine ja jaotus 
Tehakse vahet kiirgussoojuse ja konvektsioonsoojuse vahel. 
Konvektsioonsoojus tekib kamina ja ümbrisraami vahelises õhus. Külm õhk tõmmatakse sisse 
põranda juurest kamina all. See õhk soojendatakse kamina poolt ja õhu paisumise tõttu puhutakse 
soe õhk läbi ventiilide välja kamina pealmisest osast. Soojuse ringlemine tagab soojuse hea 
jaotumise terves elamus. Kamina paigutus majas ei ole päris juhuslik. Parim paigutus on keset 
maja, ruumis, kus vajad kõige rohkem soojust. Kiirgussoojus on soojus, mis eraldub tulekolde 
esiosast. 
 

• Sekundaarne põlemine 
Uued tulekolded on konstrueeritud nii, et nad reostaksid vähe ja samas kasutaksid küttepuud 
efektiivselt ära. Seega läheb Sul tarvis vähem küttepuid saavutamaks sama soojusefekti, mis 
omakorda tekitab vähem tuhka.  
Nordpeis kaminal on sekundaarpõlemine. Sekundaarse põlemise puhul toimub põlemine kahes 
astmes: kõigepealt põleb ära küttepuu, seejärel süttivad soojast õhust suitsugaasid. 
 

5. Esimene süütamine 
Kui kamin on paigas ja kõiki ettekirjutusi on järgitud, võib tule süüdata. Pane tähele järgmist: 
 
Suitsu tsirkulatsiooniplaat ja vermikuliitplaadid võivad tugeva löögi saamisel puruneda. Seda 

garantii ei hõlma ja seetõttu peaksid küttepuid põlemiskambrisse asetades  tugevaid lööke 

vältima. 

 

Esimese tule süütamise puhul oleks hea, kui hoolitsed tugeva õhu väljavoolu 
eest, kuna kamina lakk eritab suitsu ja lõhna. See suits ja lõhn ei ole ohtlikud 
ja kaovad lõpuks. 
 
Hoitus: Ole kamina küdemise ajal selle puutumisega ettevaatlik, kuna võid 
kahjustada lakki. (Seda ainult juhul, kui kamin on uus ja lakk ei ole veel 
kuiv). 
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• Süütamine 
Aseta kaminasse kuivi väikeseid küttepuid, süüta põlema ning lase leekidel enne ukse sulgemist 
hästi võimust võtta. Enne, kui uks suletakse, avatakse süüteventiil (Joonis nr 1). 
Kui leegid on stabiilsed, suletakse süüteventiil täielikult. See ventiil on avatud ainult siis, kui 
tuld süüdatakse. Vastasel juhul võib kamin ja korsten üle kuumeneda.  
Seejärel reguleeritakse õhu juurdevoolu ülemise tõmbe regulaatori abil (Joonis nr 2), mis asub 
ukse kohal. 

  
Joonis nr 1: Süüteventiil Joonis nr 2: Ülemine tõmbe regulaator 

 
Kui on tekkinud hõõguv süsi, võib lisada uusi küttepuid. Kui uusi küttepuid juurde paned, tõmba 
hõõguvad söed kaminas ettepoole, et uued puud nendest süttida saaksid. Tuli peaks põlema 
tugevate leekidena, mida reguleeritakse ülemise tõmbe regulaatori abil. Sinised leegid on eriti hea 
põlemise märk. 
 
Hoiatus: Ära kunagi küta nii, et kamin või toru oleksid hõõguvpunased.  
  Kui see peaks siiski juhtuma, siis sule ülemine tõmbe regulaator. 
 
Väga madal põlemisefekt ja ööpäevaringne kütmine ei ole hea, kuna kasvab reostus nina 
tulekahju oht korstnas. Optimaalseks õhuventiili reguleerimiseks on vaja natuke kogemusi. Kui 
oled kaminas natuke tuld teinud, leiad loomuliku kütmisrütmi. 
 
 

6. Hooldus 
Pea meeles, et kamin peab enne üle vaatamist alati külm olema.  
 

• Uks 
Kui klaas on tahmane, peaks seda pesema/puhastama. Kasuta selleks klaasipuhastusvahendeid. 
(NB! Ole ettevaatlik, klaasipuhastusvahend võib kahjustada lakki ukseraamil). Teised 
puhastusvahendid võivad kahjustada klaasi. Parim nõuanne klaasi puhastamiseks on kasutada 
niisket lappi või majapidamispaberit ja natuke tahma põlemiskambrist. Hõõru tuhka klaasi peal 
ringjate liigutustega ja lõpetuseks puhasta puhta ja niiske majapidamispaberiga.  
NB! Klaasi võib puhastada ainult siis, kui kamin on külm. 
 
Kontrolli, et üleminek klaasi ja ukse vahel oleks täiesti tihe. Kui vaja, siis pinguta kruvisid, mis 
klaasi paigal hoiavad, kuid mitte liiga tugevasti, kuna klaas võib siis puruneda.  
Aeg-ajalt (jällegi sõltuvalt kamina kasutamisest) võib olla tarvis ukse tihendliistud välja 
vahetada, seda selleks, et kamin oleks jätkuvalt tihe ja funktsioneeriks optimaalselt. 
 

• Tuhk 
Tuhka peaks aeg-ajalt välja viima (kui sageli, sõltub loomulikult sellest, kui palju kaminat 
kasutatakse). Pane tähele, et tuha sees võib olla süsi isegi ööpäev pärast tule kustumist. Kasuta 
tuha välja võtmiseks tulekindlast materjalist anumat. Meie soovitame selleks kasutada 
spetsiaalset tolmuimeja tuhakasti. (Pane tähele: kunagi ei tohiks tuha välja võtmiseks kasutada 
otseselt tolmuimejat.) Vajadusel võta ühendust oma müügiesindajaga lähema informatsiooni 
saamiseks. Kamina tuhaanum kuulub lisavarustuse hulka.  
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• Vermikuliitplaadid (isolatsioonplaadid) 
Soojusisoleerivad plaadid põlemiskambris tagavad kõrge põlemistemperatuuri, parema 
küttepuude heitgaaside väljutamise ja küttekolde parema efekti. Plaadid ei ole tervist kahjustavad 
ning need vahetatakse välja vastavalt kulumisele (kui paksust on vähem kui pool algsest 
paksusest). Võimalikud praod vermikuliitplaatidel ei halvenda isolatsioonivõimet.  
Uute plaatide saamiseks võta ühendust oma müügiesindajaga. Algne paksus on ca 28 mm.  
 

• Puhastamine ja ülevaatus 
Vähemalt üks kord kütteperioodi jooksul tuleks kamin põhjalikult üle vaadata ja puhastada 
(näiteks korstna puhastamisega seoses). Vaata, et kõik jätkukohad oleksid tihedad ning tihendid 
omal kohal. Kulunud või deformeerunud tihendid tuleks välja vahetada. 
 
 

7. Garantii 
Nordpeis AS kaminatel on 5-aastane garantii. Kui teil tekib garantiiaja jooksul kaebusi, pöörduge 
müügiesindaja poole, kellelt kamina ostsite.  
 
- Garantii ei hõlma: vermikuliitplaate, suitsu tsirkulatsiooniplaate, klaasi ja tihendeid. 
 
Kui ülalnimetatud peaksid katki minema või tuleb kulumise tõttu välja vahetada, saab uued osad 
tellida müügiesindaja käest. 
Garantii ei hõlma ka kahjustusi, mis on põhjustatud valest hooldusest või kasutamisest: näiteks 
kamina üle kuumenemisest vale õhureguleerimise tõttu või vale kütuse kasutamise tõttu.  
Garantiiremont hõlmab vaid toodet ennast. Demonteerimine, transport või kamina paigaldus ei 
kuulu garantiiteenuste alla. Samuti ei kompenseerita kaasnevaid kahjustusi ja teiste esemete 
kahjustusi, mis on põhjustatud küttekolde kasutamisest. 
 
Garantiiremondi puhul peab esitama kuupäevaga arve. 
 
Kaminatel on SINTEF number: 041-169, mis asub põlemiskambri esiosas põhjaplaadil. 
 
Tootja on: Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9/11, 3420 Lierskogen 
 
 

8. Nõuandeid kütmiseks 
 
Kamin vastab puhta põlemise nõuetele, mis tähendab, et kamina suitsukoridor on kitsavõitu. Kui 
tahetakse lahtist kaminat kütta, peab korstnas hea tõmme olema. 
 
Hoiatus: Ära MITTE KUNAGI kasuta tule süütamiseks selliseid süütevedelikke nagu 
bensiin, parafiin, punane piiritus või muu taoline. Võid kahjustada nii ennast kui toodet. 
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Kõige parem viis tule süütamiseks on kasutada süüteblokke. Ajalehed tekitavad palju tuhka ja 
trükimust ei ole keskkonnale hea.  
 

Hoiatus: Ära MITTE KUNAGI kasuta impregneeritud või 
purustatud puitu, plastlaminaati, ristvineeri, spoonplaate, prügi, 
piimapakke, trükiseid või muud taolist. Selliste materjalide 
kasutamisel ei kehti garantii, kuna need võivad põlemisel eraldada 
mürgiseid, happelisi ja ohtlikke aurusid. Samuti võivad need 
eraldada mürgist gaasi dioksiin, mis võib kahjustada nii küttekollet 
kui keskkonda. 
 
Väga oluline on alati kasutada puhast ja kuiva küttepuud. Niiske puu põlemiseks on vaja palju 
õhku, kuna niiske puu kuivatamiseks kulub eriti palju energiat/soojust. Seetõttu on soojuse 
eraldumine minimaalne. Samas tekib korstnasse tahma, mis võib põhjustada pigi ja tulekahju 
korstnas. 
 

• Vale kütmine 
Liiga suur õhu juurdevool põlemise ajal võib tekitada kontrollimatu leegi, mis soojendab väga 
kiiresti üles kogu kamina väga kõrge temperatuurini (suletud või peaaegu suletud uksega kütmise 
puhul).  
Ära kunagi lao kaminat täielikult küttepuid täis. Kaminat tuleb, nagu autotki, aeglaselt üles 
soojendada. Niiviisi väldid kamina kahjustusi. Vermikuliitplaatide eluiga väheneb oluliselt, kui 
põlemiskamber on liiga täis, kuna nii on praod kergemad tulema.  
 
Hoiatus: Hoolitse selle eest, et kamin ei kuumeneks üle, kuna see võib põhjustada kaminale 
pöördumatuid kahjustusi. Selliseid kahjustusi garantii ei hõlma. 
 

• Natuke kütmise tehnilisest küljest 
1 kg kuiva puu põlemisel eraldub ca 30 % veeauru, 60 % läheb üle gaasideks ja 20 % puusütt.  
 
See 60 % gaasi moodustab vaid poole puidu energiasisaldusest, samal ajal kui 20 % puusütt 
moodustab teise poole.  
 
Selleks, et saavutada optimaalset põlemist, peab temperatuur tõusma kuni 600-800 ºC-ni. Parim 
lahendus on kütta ühtlaselt väikeste küttepuu kogustega. Kui sütele laotakse liiga palju halgusid, 
ei ole õhuvool piisav vajaliku temperatuuri saavutamiseks ning gaasid väljuvad korstnast 
põlemata. Seetõttu on oluline, et õhk pääseks tule ligi kohe peale küttepuude peale ladumist nii, 
et põlemiskambris oleksid leegid ja gaasid põleksid ära. 
 
Eelista suurtele ümmargustele küttepuudele lõhutud puid. Need eraldavad paremini soojust ning 
põlevad puhtamalt. Nordpeis kaminad on konstrueeritud ainult puukütte jaoks.  
 

Prügiga kütmine kahjustab keskkonda.  
 

Küta puhta küttepuuga. 
 

 
 

• Tõmme korstnas 
Tulekoldest täie naudingu saamisel on korstnal oluline roll. Isegi parim kamin töötab kehvasti, 
kui korsten ei ole õiges mõõdus ja heas seisukorras. Soovitatav tõmme on alates 1,4 – 2,5 mm 
veesammast.  
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Tõmbe tingimused 
Õhuvool üles on peaasjalikult tingitud suitsugaasi temperatuurist, välistemperatuurist, õhu 
juurdevoolust ja korstna kõrgusest. 
 
Tõmme suureneb, kui: 
- korsten on soojem kui välisõhk 
- korstna aktiivne pikkus kasvab (tulekolde kohal) 
- kaminal on lühike suitsukoridor, mis tekitab vähe vastuvoolu 
- õhu juurdevool põlemisele on hea 
 
Kui korsten on tulekoldega võrreldes liiga suur, võib olla raske head tõmmet saavutada, kuna 
korsten ei soojene piisavalt hästi üles. Kui võimalik, tuleks paigaldada korstna sisse väiksem toru. 
Liiga suurt tõmmet saab samuti reguleerida tõmbesummutiga. 
 
Mehaaniline ventilatsioon 
Ventilaator tõmbab õhu majast välja. Ventilaator ei tohiks olla kaminaga ühes ruumis. Köögis 
asetsev ventilaator ja kamin ei tohiks teineteisega konkureerida. Ventilaator võidaks konkurendi 
ja tõmbaks suitsu ruumi sisse. Sama probleem tekiks ventilatsiooniseadmega, millel on madal 
rõhk. 
 

• Keskkonna olud 
Keskkonna seisukohast on tänapäeval nõutav suletud tulekolle (ahjud ja kaminad). See tähendab, 
et meil on uue põlvkonna tulekolded, mis eraldavad paremini soojust, põlevad puhtalt ning õige 
kütmise korral ei eralda suurtes kogustes dioksiine, tahma ja muid osakesi. 
 
Tulevikus ei ole olulised mitte ainult majanduslikud energia tarbimise ettekirjutused. Ka 
ökoloogiliste lahenduste ettekirjutused muutuvad üha rangemateks. See tähendab, et tuleb 
kasutada energiaallikaid, mida saab taastoota ning mis tekitavad vähe reostust ja on keskkonnale 
vähe kahjulikud. Taastoodetava ressursi / biokütuse mõiste alla mahub metsamaterjal. 
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• Nõuandeid põlemisprobleemide puhul 
 
Viga Selgitus Parandus 
Puudulik 
tõmme 

- Korstna on ummistanud linnupesa 
vms 

- Suitsutoru on tahma täis või on 
tahma kogunenud suitsu 
tsirkulatsiooniplaadile 

- Korsten on liiga väike 

- Võta juhtnööride saamiseks ühendust 
korstnapühkijaga /müügiesindajaga või 
puhasta suitsutoru ja põlemiskamber 

- Suitsu tsirkulatsiooniplaat asetseb 
valesti 

- Kontrolli suitsu tsirkulatsiooniplaadi 
paigaldust – vt kasutusjuhendit 

- Elamus on madal õhurõhk - Väga hästi isoleeritud majades võib 
esineda madalat õhurõhku – ruumi 
peab rohkem õhku pääsema. 

Liiga suur 
tõmme 

- Suitsu tsirkulatsiooniplaat asetseb 
valesti 

- Kontrolli suitsu tsirkulatsiooniplaadi 
paigaldust – vt kasutusjuhendit 

- Kui kasutad ahjus kuivatatud 
puud, on õhu juurdevoolu vajadus 
väiksem kui tavalise kütte puhul. 

- Vähenda õhu juurdevoolu 

- Ukse tihendiribad on ära kulunud 
ja täiesti lamedaks pressitud 

- Kontroll tihendiribasid. Kui need on 
kulunud, siis vahetatakse need välja nii 
nagu kasutusjuhendis kirjeldatud 

- Korsten on liiga suur - Võta juhtnööride saamiseks ühendust 
korstnapühkijaga/ müügiesindajaga. 

Klaas saab 
tahmaseks 

- Küttepuu on liiga märg 
-  

- Tuleks kasutada ainult kuiva muud, 
maksimaalseks niiskuseks 20 % 

- Õhuventiil on liiga kinni - Õhuventiil avatakse nii, et põlemisel 
pääseks rohkem õhku ligi 

Valge klaas - Kehv põlemine (liiga madal 
temperatuur ahjus) 

- Järgi õige kütmise juhiseid, nagu 
kirjeldatud käesolevas käsiraamatus. 

- Vale kütmine (köetakse 
jäätmepuuga, purustatud või 
impregneeritud puuga, 
ristvineeriga ja muu taolisega) 

- Hoolitse selle eest, et kasutataks puhast 
ja kuiva küttepuud. 

Ukse avamisel 
pääseb suits 
tuppa 

- Rõhk põlemiskambris ühtlustub. - Ava õhuventiil ca 1min enne ukse 
avamist – väldi ukse kiiret avamist. 

- Korsten ei tee ahjuga koostööd. - Kontrolli korstna kõrgust, mis võib 
olla madalam kui miinimumkõrgus, 
mida ahi nõuab. 

- Uks avatakse siis, kui 
põlemiskambris on tuli. 

- Ava uks alles siis, kui söed juba 
hõõguvad. 

Valge suits - Põlemistemperatuur on liiga madal - Suurenda õhu juurdevoolu 

- Küttepuu on liiga niiske ja sisaldab 
veeauru 

- Hoolitse selle eest, et alati kasutataks 
puhast ja kuiva küttepuud. 

Must või 
tumehall suits 

- Mittetäielik põlemine - Suurenda õhu juurdevoolu 

Põlemisprobleemide põhjuseks on enamasti märg küttepuu või puudulik tõmme. 
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9. Lisad 
• Sintef toote dokumentatsioon NI-22 (eesti keeles) 
 
 
SINTEF Norges Branntekniske Laboratorium AS (NBL) 

7465 Trondheim 

 
TOOTE DOKUMENTATSIOON: SINTEF 041-169 

ÕHUREOSTUSE JA TULETEHNILISE OHUTUSE KOHTA 
 

Viidates Planeerimis- ja ehitusseadusele, parandatud 1997-06-13 Tehnilise eessõna ja sinna juurde kuuluva Juhendiga kuupäevaga 
1997-01-22, kinnitab Norges Branntekniske Laboratorium AS, prooviraportitele ja hinnangutele toetudes, et antud toode vastab 
Norra riiklikele nõudmistele õhureostuse ja tuletehnilise ohutuse kohta. 
 
Taotleja ja toote  
eest vastutav:  Nordpeis AS, Gjellebekkstubben 9-11, 3420 Lierskogen. 
 
Tootja:   Nordpeis AS, Poola. 
 
Toote nimi:  Nordpeis NI-22. 
 
Toote tüüp:  Kamin. Puhtalt põlev, suletud tulekolle ümbrisraamiga. 
 
Kirjeldus: Terasplaatidest ja valumalmist tulekolle põlemiskambriga, mille põhi, külg ja võlv on isoleeritud 

vermikuliitplaatidega. Kahepoolne suurte akendega uks. Ukse käsipuud lähevad kuumaks ja neid 
peab seepärast katsuma kuumakindlate kinnastega. Suits väljub ülevalt, horisontaalne või 
vertikaalne suitsutoru, ø 150 mm. 

 
Kasutusala: Kütus: ≤ 35 cm pikkused puud.  
 Paigaldamisvahemaa ettekirjutustekohase soemüüri vastu tulekindlatest materjalidest 

ümbrismüüriga ≥ 20 mm välispidisest katteplaadist taga ja ≥ 130 mm külje peal. Vahemaa ülemisest 
ümbrisraamist põlevast materjalist laeni ≥ 350 mm. Ümbrisraami tuleb ventileerida avausega ≥ 400 
cm2 põhjast ja ≥ 600 cm2 ülevalt. Põlevast materjalist põrand tulekolde all ja ees tuleb katta metalli 
või tulekindlast materjalist plaadiga. Kogu ümbrisraami sisse jääv põrandaplaat tuleb katta ja 
põrandakate eemaldada.  

 
Hindamise alus: Norges Branntekniske Laboratorium AS-i raport: 102041.06A (standard NS-EN 13229) kuupäevaga 

2004-10-12 ja 102041.06B (standard NS 3058) kuupäevaga 2004-09-23.  
 Jooniste alus: Prooviraporti lisa. 
 
Proovi tulemused: Vastab osakeste eraldamisnõuetele vastavalt standardile NS 3059 klass II. 
 Vastab Norra tuleohutus eeskirjadele, kui järgitakse NBL-i poolt aktsepteeritavat paigaldus- ja 

kasutusjuhendit. Juhend koos käesoleva dokumendiga peab tulekoldega kaasas olema ning alati 
paigaldaja, kasutaja ja kontrollameti /korstnapühkija jaoks käepärast olema.  

 
Märkus: Tootel on märge SINTEF 041-169, samuti toote nimi/mudel, tootja, tooteinformatsioon ja kes on 

toote eest vastutav. Märge on hästi näha. 
  
Tootmiskontroll: Toote dokumentatsioon on kehtiv eeldusel, et NBL-i või mõne muu inspektsiooniorganiga, keda 

NBL aktsepteerib, on sõlmitud tootmiskontrolli leping. Kontroll peab tagama toote vastavuse 
hindamisalusele.  

 
Kehtivusaeg: Hiljemalt kuni 2009-10-13. 
 Uuendatud dokumentatsioon väljastatakse kirjaliku avalduse alusel. Lõpetamine toimub kirjalikult 

ja 6-kuulise ettehoiatamisega. NBL võib toote dokumentatsiooni kehtetuks tunnistada, kui esinev 
erinevusi või kuritarvitamist, kui kirjalikke ettekirjutusi muudatuste suhtes ei järgita. 

 
Trondheim, 2004-10-13. 
 
 
 
Kjell Schmidt Pedersen Øyvind Brandt 
tegevdirektor teadur 
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• Sintef toote dokumentatsioon NI-22 (norra keeles) 
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• Kontrollblankett 
 
Kontrollnimekiri ja kinnitus tulekolde paigalduse kontrolli kohta. 

 
Elamu aadress 
 

Gnr Bnr Tel 

Omaniku nimi 
 

Aadress Postikood Kohanimi 

Paigaldaja nimi 
 

Aadress Postikood Kohanimi 

Tulekolde tüüp ja vabrik 
 

Efekt kw-des Kütuse tüüp  

Korstna tüüp (nt. tellis, elementkorsten) Mõõdud cm2-des Korstnaga ühendatud 
tulekollete hulk 

Installatsiooni kontrollis 
 

Aadress Postikood Kohanimi 

Kvalifikatsioon 
 

 

Järgnevat kontrolliti paigaldaja poolt installeerimise ajal: 

 

Kontrollpunkt OK  Ei ole ok 
Kas tulekolle on paigaldatud vastavalt paigaldusjuhisele?    
Kas vahemaad soemüürini on kontrollitud?    
Kas vahemaad põleva materjalini on kontrollitud?    
Kas vahemaad laeni on kontrollitud?    
Kas tulekolde all ja ees on plaat?    
Kas põrand kannatab tulekolde ja ümbrisraami raskust?    
Kas on olemas korstna puhastamise võimalus?    
Kas tulekolle saab piisavalt õhku põlemiseks?    
Kas korstna suitsutoru on paigaldatud vastavalt korstna tootjate juhistele?    
Kas korsten sobib selle tulekoldega ühendamiseks?    
Kas korstna mõõdud on sobivad?    
Kas ehitusplatsil on toote dokumentatsioon ja paigaldusjuhised olemas?    
 

 
Installeeritud .................................................. ................... ....................................................... 
 Koht Kuupäev Paigaldaja allkiri 
 

KONTROLLTUNNISTUS 

 
Installatsiooni on kontrollitud järgmiste vahendite abil: 
Täidetud kontrollnimekiri    
Visuaalne kontroll    
Suits    
Videokaamera    
 
Muu ................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 
Installatsiooni on kontrollitud ja leitud korras olevat: 
 
.................................................................................. ....................... ............................................................ 
Koht Kuupäev Kontrollija 
 
 
Installatsiooni kontrolli kinnituse olemasolu on suureks eeliseks. Hoolitse selle eest, et käesolev leht saaks täidetud, saada koopia 

kohalikule korstna puhastusorganile ja säilita hoolega originaali, mis on elamu jaoks väärtuslik dokument. 

 


