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30-H  |  De haard 

3 deuren glazen deur, volle deur, open haard 

controle van de vlam fijne afstelling van de verbrandingslucht

dichtheid controle van de verdeling van de 
verbrandingslucht, raamspoeling, geen 
verbruik van omgevingslucht, geen CO in 
de woonkamer

uitstekend rendement zelfs op half vermogen

weinig vervuilend lage uitstoot van CO en fijne deeltjes, 
zelfs op half vermogen

zuinig laag houtverbruik 

voor traditionele en lage energie  
woningen en woningen met een  
houten geraamte

✓

rookuitlaat van 180 mm achteraan of bovenaan

warmteaccumulatie in optie

ALGeMeeN

Type HaarD      kachel

MaTerialen  staal + gietijzer

kleur Stûv grey

laDen manueel

BranDSTOf  hout 

STanD HOuTBlOkken horizontaal 

Max. lengTe HOuTBlOkken 33 cm

GeWiCHt /AFMetiNGeN

gewiCHT zOnDer MaSSa 220 kg

gewiCHT MeT MaSSa 366 kg

Ø rOOkkanaal 180 mm

Ø warMeluCHTuiTlaTen -

Ø BuiTenluCHTinlaaT 100 mm

PReStAtieS

nOMinaal verMOgen 10 kw

BenuTTingSBereik 5-12 kw

renDeMenT 81 %

CO uiTSTOOT 0,05 %

uiTSTOOT fijne DeelTjeS 28 mg/nm3

HOuTverBruik 1,4 - 
3,4 kg/h

MiniMale Trek 12 pa

MaSSaDeBieT  
van De rOOkgaSSen

8,2 g/s

geMiDDelDe T° van  
De rOOkgaSSen

272°C

verBruik van luCHT  
vOOr De verBranDing

22,5 m3/h 

MiNiMALe veiLiGe AFStANd  
tot de bRANdbARe MAteRiALeN 

aCHTerkanT 10 cm

zijkanT 10 cm

BOvenkanT -

OnDerkanT 0 cm

ACCeSSoiReS / UitRUStiNG

aCCuMulaTie ❍

kaST ✗

BarBeCue ❍

aSlaDe ✓

COnveCTie ✓

frOnTpaneel ✗

Open HaarD ✓

MOBilOBOx ❍

vlOerplaaT ❍

plaaTSklaar ✗

HOuTBlOkkenrek ❍

rOTerenD ✓

SOkkel ✗

venTilaTOr ✗

lifTDeur ✗

LeGeNde

✓ ja

✗ neen

❍ OpTie

LUCHt

reCHTSTreekSe BuiTenaanSluiTing ✓

afSTelling priMaire luCHT ✓

afSTelling SeCOnDaire luCHT ✓

naverBranDing ✓

DiCHTHeiD ✛ ✛ ✛

werkT zOnDer venTilaTOr ✓

OververHiTTingSinDiCaTOr ✗

teCHNiSCHe KeNMeRKeN

- Be phase 1, 2 & 3
- BimSchv1 & 2 (De)

beantwoordt aan :
- art. 15a B-vg (aT)
- Opair (CH)

door
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30-H  |  De haard 

AFMetiNGeN vAN de HAARd

vooRAANZiCHt

veiLiGe AFStANdeN

ZiJAANZiCHt

boveNAANZiCHt

a : straling van de ruit 
b: straling van de wanden
*Veilige afstanden tot de brandbare materialen

oNdeRAANZiCHt
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30-H  |  4 configuraties 

Met boveNAANSLUitiNG ZoNdeR ACCUMULAtieKit

Met ACHteRAANSLUitiNG ZoNdeR ACCUMULAtieKit

Met boveNAANSLUitiNG eN ACCUMULAtieKit

Met ACHteRAANSLUitiNG eN ACCUMULAtieKit



140°

180°

20°

60°

100°

T°

editie 10 / 2014

30-H  + optie accumulatie

met bovenaansluiting

met achteraansluiting

GRAFieK vAN de teMPeRAtUURCURveN

vrijgave van de in de kern opgehoopte warmteverbranding

Temperatuur  
van de accumulatorkern

Zelfs wanneer het vuur dooft, 
straalt hij nog warmte tot 10 u

Gewicht van de accumulatorkern : 
151 kg

5u 10u 15u
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30-H  + accessoires

ovALe vLoeRAFWeRKiNGSPLAAt RoNde vLoeRAFWeRKiNGSPLAAt

bARbeCUedRAAibARe Kit (KRAAG + GReNdeL)

ACHteRAANLUCHtiNLAAtKit oNdeRAANLUCHtiNLAAtKit


