
NSP PELLETSKAMINER
- BEKVÄM VÄRME

2015/2016

www.nspab.se



Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

CHIARA

En liten del av Italien

Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt kol-
dioxidneutralt och mycket bra för miljön. Italien är en ledande nation inom teknik för 
pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den svenska 
marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett 
brett, unikt pelletskaminsortiment tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med 
framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje pelletskamin som lämnar fabriken 
är italiensk ingenjörskonst.

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 12,9 kW - min 4 kW
max 11 kW - min 3,5 kW
max 85% - min 87.5%
max 0,013% - min 0.049%
max 2,68 kg/h - min 0-83 kg/h
15 kg
190 - 280 m3

Bak: 20 / Sida: 30 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 56 x B 53 x H 108
165 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Kampanjpris: 25 900:- / Ordinarie pris: 28 900:-

Originalitet, naturlighet och stil
Pelletskaminen Chiara är klädd runt fronten med serpentinsten, som både ramar in och 
framhäver det exklusiva, tidlösa utseendet på denna värmemaskin som kan avge upp 
till 13 kW. Chiara passar i såväl moderna som mer klassiska hus.  
Kort sagt ett mästerverk.

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

1.



Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

Hur fungerar en pelletskamin ?

Pelletskaminen är som en värmepanna, förpackad i ett snyggare, diskretare och mer 
inredningsvänligt koncept. Den tänder upp, reglerar och distribuerar värmen automatiskt 
och med hjälp av en termostat – detta garanterar rätt mängd värme beroende på hur 
kaminen ska interagera med ditt hus värmebehov. 

Forts Sid 6

BETTY

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

C= Ø 80 mm toppanslutning till skorsten

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 8,8 kW - min 2,8 kW
max 8 kW - min 2,5 kW
max 85,5% - min 90%
max 0,016% - min 0.013%
max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
13,5 kg
140 - 200 m3

Bak: 20 / Sida: 25 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 52,6 x B 44,9 x H 92,4
62,7 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Ordinarie pris: 18 900:-

Exklusiv metall som värmer
Betty har en distinkt mix av bländande vita metallsidor i kontrast mot den svarta 
fronten. Kaminen har en komplex balans mellan bränsle, kraft och effekt. 
Med både topp – och bakanslutning samt en minimal storlek på kaminen ger den 
användaren full valuta i valfrihet och möjligheter.
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Produkt: Betty, för teknisk spec se sid 2
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VÄRMEFÖRFLYTTNING

Värmeförflyttning Basic - för modellen Petra (se sid 5)
I huvudsak för uppvärmning av ett rum bredvid rummet där pelletskaminen är placerad. 
Hjälper också till att få igång värmespridningen i huset. Lämplig rumsstorlek 60-90 m3

Basic

Premium

Värmeförflyttning Premium - för modellen Ines (Se sid 6)
Med dubbel fläkt för att trycka luften längre, upp till ca 5 meter från pelletskaminen 
genom isolerad luftkanal. Värmer upp ytor på upp till ca 120 m3



Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

PETRA

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

C = Ø 80 mm luftutsläpp

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 10,4 kW - min 3,5 kW
max 9 kW - min 3,2 kW
max 86,5% - min 90,5%
max 0,013% - min 0.049%
max 2,2 kg/h - min 0,7 kg/h
13,5 kg
140 - 200 m3

Bak: 10 / Sida: 25 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 25,2 x B 85 x H 102,5
111,9 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Ordinarie pris: 24 900:-

Petra serpentin
Petra symboliserar den tidlösa elegansen hos natursten
Den här kaminen är slimmad med ett djup på bara 25 cm. Den är både topp – och 
bakansluten för maximala möjligheter och slutligen har kaminen ramats in av levande, 
naturlig serpentinsten som skapar en genuin känsla i hemmet. Petra kan förses med 
kanalsystem som tillval vid beställningen. Varför inte sprida värmen 
snabbare till andra utrymmen?

NSP Pelletskaminer

När Arvid Johnson för mer än 50 år sedan uppfann en varsam renoveringsmetod för rök-
kanaler för att säkerställa livslängd, funktion och minimerad miljöpåverkan vid ved-
eldning var detta en revolution. NSP har sedan servat den svenska marknaden med 
smarta produkter inom skorsten och uppvärmning. Det är därför helt naturligt att nu jobba 
vidare med klimatsmarta, effektiva och vackra pelletskaminer för att ta NSP in i en framtid 
av ännu mindre miljöpåverkan, av återvinning och av effektivt utnyttjande av 
lokalproducerad pellets. Välkommen till NSP och till framtidens uppvärmning.
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Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

Vad är pellets?

Cylindriska stavar i 6 mm av restmaterial från skogsråvara. Pellets tillverkas av spån. 
Man kan säga att en restprodukt omvandlas till hypermodernt bränsle till gagn för både 
miljö och plånböcker. Pellets är ett väldigt torrt bränsle – vilket innebär att ingen påverkan 
sker på växthuseffekten. Bränslet är, vad vi kallar det, koldioxidneutralt – det ingår i det 
naturliga kretsloppet. Pellets är det optimala bränslet för alla som är intresserade av , och 
vill delta i att bygga upp en framtid av miljöriktig förbränning i en värld som blir hållbarare 
när vi använder de naturliga råvarorna på ett smartare sätt.

INES

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 15,4 kW - min 5,2 kW
max 13 kW - min 4,6 kW
max 85% - min 88,5%
max 0,012% - min 0.039%
max 3,2 kg/h - min 1,1 kg/h
22 kg
240 - 320 m3

Bak: 20 / Sida: 30 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 55,5 x B 46,6 x H 115,9
119 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Kampanjpris: 29 900:- / Ordinarie pris: 32 900:-

Mångsidig och kraftfull
Pelletskaminen Ines har hög effekt och kan värma stora ytor. Den är försedd med bak 
–eller toppanslutning beroende på vad som passar kundens föutsättningar bäst – och 
den kan eldas med andra typer av bränslepellets som ännu inte är så vanliga i Sverige. 
Ines är också försedd med förbränningssystemet DFC (Dynamic Flow Control) som 
automatiskt reglerar förbränningsfunktionen vid störningar.
Ines går att förse med luftkanaler för distribution till angränsande rum.

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

C = Ø 80 mm topanslutning till skorsten

D= Ø 56 mm Luftkanalsystem
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Produkt: Elena, för teknisk spec se sid 9
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MODULEX PELLETSSKORSTEN

Grundpaket Pelletsskorsten
Bak & Toppanslutet

Modulex pelletsskorstenar säljs i grundpa-
ket som är ca 5 meter långa.
paketen kompletteras efter behov med fler 
rörmoduler och andra 
tillbehör. I exemplen nedan har vi utgått 
från grundpaket för topp -och bakanslut-
ning samt kompletterat med raka moduler 
för att få ihop fem olika alternativ.

Glöm ej att köpa till takhuven för 
endast 1 995:- inkl.moms

Bakanslutet
Art nr: GPK-PB

Toppanslutet
Art nr: GPK-PT

◄

◄
A

◄

◄
A

Bak eller 
sidoanslutning

A = 5 Meter

A = 5,5 Meter

A = 6 Meter

A = 6,4 Meter

A = 6,9 Meter

6995:- inkl moms

7730:- inkl moms

8380:- inkl moms

9120:- inkl moms

9770:- inkl moms

Prisexempel Toppanslutet

A = 5 Meter

A = 5,5 Meter

A = 6 Meter

A = 6,4 Meter

A = 6,9 Meter

7995:- inkl moms

8730:- inkl moms

9380:- inkl moms

10120:- inkl moms

10770:- inkl moms

Prisexempel Bakanslutet

Köp till takhuv 1.995:- inkl moms

Köp till takhuv 1.995:- inkl moms

Glöm ej att köpa 
till innertaksplåtar 
efter behov

◄

◄

Glöm ej att köpa 
till innertaksplåtar 
efter behov

◄

◄

Standard takhuv 
1500 mm

Standard takhuv 
1500 mm



Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

ELENA

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

C = Ø 80 mm sidanslutning till skorsten

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 7,5 kW - min 3,4 kW
max 6,5 kW - min 3 kW
max 88,5% - min 90,5%
max 0,010% - min 0.028%
max 1,57 kg/h - min 0,7 kg/h
12 kg
70 - 150 m3

Bak: 10 / Sida: 30 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 23 x B 63 x H 112
78,4 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Ordinarie pris: 22 900:-

Elegans som väcker uppmärksamhet!
En slimmad, elegant modell med 8 mm reflekterande glas på framsidan som skänker 
ren ögonfröjd. varmluften kan regleras framåt eller uppåt efter dina önskemål.
En lagom italienare för det mindre huset.

9.

Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

Hur fungerar en pelletskamin forts...

Användaren ställer in vilken temperatur han vill ha i rummet/huset, fyller magasinet med 
pellets och har som huvudsaklig uppgift att sköta påfyllningen av bränsle – kaminen gör 
resten. Den jobbar för att hålla den önskade temperaturen. Den jobbar för dig!
Pelletskaminer från Eva Calór är lätta att använda, lätta att ställa in, lätta att rengöra och 
serva och inte minst så värmer de ditt hus – varje timme, varje dag och inte minst vinter-
tid. Att de är vackra att se på gör inte det hela ett dugg sämre.



Eva Calór pelletskaminer bränner pellets – ett högeffektivt bränsle som är helt koldioxidneutralt och mycket bra för miljön. 
Italien är en ledande nation inom teknik för pelletseldning och det är med stolthet vi kan presentera en del av Italien för den 
svenska marknaden. I Italien säljs det mängder med pelletskaminer från Eva Calór, som har ett brett, unikt pelletskaminsor-
timent tillverkat med omsorg om miljön, om anställda och med framtiden i fokus. Utvecklingen är i frontlinjen och varje 
pelletskamin som lämnar fabriken är italiensk ingenjörskonst.

RITA

A = Ø 80 mm anslutning till skorsten

B = Ø 51 mm förbränningsluftsanslutning

C = Ø 80 mm topanslutning till skorsten

Teknisk data
Max effekt:
Nominell effekt:
Verkningsgrad:
Utsläpp CO vid 13% O2(%):
Förbrukning:
Storlek pelletsförråd:
Uppvärmningsvolym:
Min.avståndskrav till brännbart:
Spänning - Frekvens:
Mått:
Vikt:
Brännkammare av gjutjärn
Överrensstämmer / Godkännande:
Asklåda:
Fjärrkontroll:
Golvskydd:

max 8,8 kW - min 2,8 kW
max 8 kW - min 2,5 kW
max 85,5% - min 90%
max 0,016% - min 0.013%
max 1,8 kg/h - min 0,6 kg/h
13,5 kg
140 - 200 m3

Bak: 20 / Sida: 25 / Front: 100 cm
230V - 50 Hz
L 50,6 x B 43,4 x H 91,2
66,1 kg

EN14785 - BlmSchV - 15a B-VG - LRV/VKF
Ja
Tillval
Tillval

Kampanjpris: 13 900:- / Ordinarie pris: 16 900:-

Elfenben
Pelletskaminen Rita sticker verkligen ut med sitt unika formspråk. Strama fyrkantiga 
linjer bryts av en vacker vågformas välvning i frontens överkant, och blandningen av 
Elfenbenssidor mot svart front med tydligt infälld lucka skapar en modern kamin med 
klassiska drag. Effekten på maximala 9 kW räcker långt i normalstora hus. En vacker 
design till ett mycket bra pris. 
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Pellets- absolut bäst för miljön

Visste du att utsläppen av kväveoxider, metan, kolväten och partiklar minskar väsentligt 
när du använder en pelletskamin.
I framtiden - när kraven på renare förbränning verkligen får genomslag använder du re-
dan framtidens bränsle för uppvärmning av ditt hus.
Det är fakta att pellets är det renaste biobränsle som finns. Tänker du också in hur liten 
plats ett årsbehov av pellets tar i garaget så är det väl bara att bestämma vilken modell 
som ska få värma huset de kommande vintrarna?
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