A state of mind

nowe rozwiązania

Nowe w ymagania
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nowe wymagania
>> Nowe budowle, z coraz bardziej
zaawansowaną izolacją termiczną, nie
potrzebują już tak silnego ogrzewania, tak
więc kominki mogą być obecnie słabsze
i mniejsze. Ich użytkownicy pragną - i
całkiem słusznie - czerpać przyjemność
z widoku płomieni i nie będą zbyt
zachwyceni, oglądając je przez maleńki
iluminator. Od paleniska oczekują
pewnych rozmiarów.

wymawiać « mikro-Mega »
mikro : objętość wnętrza kominka
Mega : obraz płomieni

>> Przepisy prawa nakładają obowiązek
produkcji urządzeń w poszanowaniu
środowiska: trzeba wydobyć maksimum
ciepła ze spalanego paliwa (nawet, jeśli
mówimy o energii odnawialnej) i jak
najbardziej ograniczyć emisję lotnych
odpadów do atmosfery.
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nowe rozwiązania
>> Komora spalania « mikro »
W celu uzyskania paleniska korzystającego z jak najmniejszej mocy, Stûv ograniczył
pojemność komory spalania µM. Im bardziej przestrzeń jest ograniczona, tym wyższa
jest temperatura i tym lepsze spalanie. Dobre spalanie to większa wydajność, co oznacza
więcej energii skierowanej na ogrzanie domu, a mniej na podgrzanie atmosfery ziemskiej,
jak też i mniej odpadów.
Polana w palenisku kominka W celu ograniczenia rozmiarów komory spalania, Stûv
zaprojektował zupełnie inne rozłożenie drewna opałowego i całkowicie nowy system
rozprowadzania powietrza służącego do spalania. Długość polan: zalecamy 30 cm.

Stûv µM

5,5 kW>> Palenisko « mega »

Klasická krbová vložka

11 kW

Z drugiej strony Stûv, jest zawsze zwolennikiem czerpania przyjemności z płonącego
ognia. Tak więc chcieliśmy, żeby palenisko µM, zachowało pewną istotną wielkość oraz
umożliwiło dobry widok na płomienie, pomimo niewielkich wymiarów komory spalania.

>> Dzięki tym sprzecznościom powstał szczególny kształt Stûv µM.

78%

>> Stûv µM osiąga takie same wyniki - bardzo wysokie ! - przy 5 kW lub 10 kW, co pozwala
go zainstalować zarówno w domu energooszczędnym, jak i tradycyjnym.

A mi-puissance, le foyer
a un rendement de plus
de 78 %
Nie można przesadzać z parametrami
kominka na drewno !
Wybór paleniska o mocy 12 kW, gdy wystarczyłoby nam 6, to
naprawdę kiepska kalkulacja !
Wówczas nie możemy zredukować mocy kominka na drewno, tak
jakbyśmy to zrobili z radiem, ściszając je. W większości kominków,
pomijając naprawdę ograniczone pole zastosowania, zbliżone do
maksymalnej mocy, spada wydajność, wzrasta emisja odpadów, zaś
szyba brudzi się…
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zintegrowane z
architekturą
Kominek może zostać powiększony, jeśli z jednej lub drugiej strony paleniska
zamontujemy szafki służące do przechowywania drewna i układania akcesoriów. Te części,
zaprojektowane przez Stûv i dostarczane opcjonalnie, optycznie przedłużają zakrzywiony
kształt kominka.
Wnętrze każdej szafki może być urządzone zależnie od Państwa potrzeb.
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Prosimy o skonfigurowanie własnego Stûv μM

Podstawowy kominek ma szerokość 78 cm.
Wraz z dobudówkami jak poniżej lub jak na
zdjęciu na stronie 2, ma 105 cm szerokości.

Kominek może zostać wyposażony w dwie
szafki szerokie na 50 lub 80 cm, służące do
przechowywania drewna lub akcesoriów.
Te szafki przedłużają kominek.
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kominki do montażu
W wypadku zamieszkanego już domu, większe prace budowlane nie zawsze są możliwe …
Kominki do montażu, zaprojektowane przez Stûv są odpowiedzią na oczekiwania tych,
którzy nie chcą wielkiego pieca, lecz pragną zintegrować wizualnie kominek z wnętrzem,
skupiając uwagę raczej na ogniu i wrażeniach, jakich on dostarcza, niż na urządzeniu.
Można je zainstalować przez kilka godzin, bez konieczności wykonywania większych prac,
zachowując interesujące funkcje, takie jak przechowywanie zapasu drewna lub też wloty i
ujścia wznoszącego się powietrza.

Kominek do montażu z dwoma miejscami do przechowywania drewna.
Dostępne ą też inne modele.
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Rozdział prądu powietrza
służącego do spalania
Spalanie polan drewna znajdujących się
na spodzie paleniska zostało na nowo
przeanalizowane w kontekście ponownego
opracowania systemu spalania: powietrze
rozdziela się w różnych punktach
pomieszczenia, dzięki czemu spalanie
jest niemal całkowite, a szyba skutecznie
czyszczona. Jeden prosty sterownik
optymalizuje wprowadzanie powietrza
w zależności od tego, jak duży płomień
chcemy osiągnąć.

Szyba

Podłączenie na zewnątrz

Szyba przesuwa się do góry, umożliwiając
załadowanie pieca, jego działanie przy
otwartym ogniu lub grillowanie (zob.
str.15).

1 	Można skierować przewód
odprowadzania spalin ku górze lub w
tył, za kominek ( Ø 180 mm).

1
Circuit d’air
de convection
A traduire !

1

3 Palenisko może być wyposażone
(opcjonalnie) w wentylator
umożliwiający zwiększoną cyrkulację
powietrza. Wentylator jest łatwo
dostępny w wypadku czyszczenia i
konserwacji wnętrza kominka. Nie
potrzeba tu klapki umożliwiającej
dostęp.

2

Żeliwna komora spalania
Wnętrze komory spalania jest wykonane
w całości z żeliwa. Żeliwo jest bardzo
odpornym materiałem, od dawna
używanym do budowy pieców. Jest
doskonałym przewodnikiem cieplnym,
dzięki czemu ciepło jest przekazywane do
otoczenia.

Circuit d’air
de combustion
3

2 Systemy nadające kierunek można
łatwo schować, kiedy chce się wyczyścić
przewód kominowy.

4 	Bezpośrednie pobieranie powietrza
z zewnątrz (nawet w wypadku
otwartego ognia).

A traduire !
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Drzwiczki

Usuwanie popiołu
Zważywszy na jakość paliwa używanego do
Stûv µM, ilość wytworzonego popiołu jest
naprawdę niewielka, o ile oczywiście palimy
dobrym i suchym drewnem.

Podwójna uszczelka zapewnia doskonałą
szczelność. Jest to najważniejszy element,
pozwalający zapewnić właściwą jakość
spalania i dlatego też został opatentowany.
Drzwiczki otwierają się do przodu,
co ułatwia czyszczenie wewnętrznej
części szyby. Prowadnice i mechanizm
podnoszenia szyby są osadzone w ramie i są
bezpośrednio dostępne.
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Le µM : cała gama tylko dla niego

Osiągi

Barbecue

>> Technicznie :
Moc tego kominka może zostać ustawiona między 5,5 i 11 kW przy zachowaniu
wydajności przewyższającej 80 % przez cały czas.

Stûv µM został zaprojektowany w sposób
zgodny z najbardziej surowymi przepisami
i normami europejskimi : DIN+ (Niemcy),
15 A (Austria), …

System barbecue Stûv µM to propozycja
zupełnie innego sposobu przyrządzania
potraw : produkty zostają wystawione
przed płomienie, zamiast być układać je nad
rozżarzonymi węglami.
Potrawy pieką się dzięki promieniowaniu,
zaś spływający tłuszcz nie wchodzi w
reakcję z płomieniami, jak to ma miejsce w
wypadku grilla płaskiego.

>> Wizualnie :
Kominek może być ukształtowany w rozmaity sposób poprzez dodanie
akcesoriów bocznych. (zob. strony 6 - 9).

>> Wydajność
- Ponad 80 %
-	Najbardziej szczególną cechą
charakterystyczną tego kominka jest
fakt, że jego wydajność utrzymuje się
na tym samym poziomie, nawet jeśli
zmniejszamy płomień do 50 % mocy.
To samo dotyczy wyników emisji CO i
pyłów. (Norma austriacka 15 A).

Czy można zainstalować Stûv µM w domu
zbudowanym w technologii tradycyjnej ?
Dlaczego by nie skorzystać z zalet nowego typu kominka w domu o słabszej
izolacji ?
Jest to możliwe, o ile moc 11 kW oferowana przez Stûv µM okaże się
wystarczająca. Tak będzie prawie zawsze, o ile dom posiada system centralnego
ogrzewania. Należy to zmienić, jeśli chłód stanie się zbyt dotkliwy.
Należy odnotować, że bezpośrednie podłączenie do powietrza z zewnątrz nie
zawsze jest łatwe w już zbudowanych domach. Nie jest to jednak obowiązkowe,
tak jak w domach energooszczędnych. Należy jedynie upewnić się, że wymiana
powietrza jest wystarczająca i że świeże powietrze będzie dopływać w okolice
kominka.

>> Emisja CO
- Poniżej 0,10 przy pełnej mocy
- Poniżej 0,12 przy połowie mocy
>> Emisja cząsteczek
Poniżej 40 mg / Nm3

Dane techniczne
ø 180
ø 180

Moc znamionowa

10 kW

Pole zastosowania

5 - 12 kW

160
160

1370
1370
1570
1570

700
700

Wydajność przy 5,5 kW

> 80 %

Wydajność przy 11 kW

> 80 %

Emisja CO przy 5,5 kW

< 0,12 %

Emisja CO przy 11 kW

< 0,10 %

1080
1080

180
180

580
580
570
570

805
805

380
380

Emisja pyłów
Zużycie drewna

< 40 mg / Nm3
1,5 - 3,5 kg/h

Prostota użytkowania
Wystarczy kilka sekund, żeby zamontować
grill w kominku (nawet w czasie, kiedy
ten działa!) brytfanna ze stali nierdzewnej
zbiera tłuszcze i soki powstałe w wyniku
podgrzewania, dzięki czemu obracanie
produktów nie powoduje zabrudzenia
kominka lub podłogi.
Zapachy nie rozprzestrzeniają się po domu,
są wyciągane przez komin.

A traduire !
Les foyers Stûv sont conçus et fabriqués par :
Stûv sa - rue Jules Borbouse 4
B - 5170 Bois - de - Villers ( Belgique )
T +32 (0)81 43 47 96 - F +32 (0)81 43 48 74
info@stuv.com - www.stuv.com
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