|1

Architektur-Kamin 45/101

Kominki.
Kominek to symbol romantyzmu,
domowej atmosfery i niezapomnianych chwil. W porównaniu z piecem
kaflowym kominek wyróżnia się
dużą szybą i szybkim oddawaniem
ciepła.
Przyciąga
nastrojowym,
kojącym widokiem płonącego ognia.
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Panorama-Kamin 51/88/50/88

Stil-Kamin 53/88 - Format 16:9

Architektur-Kamin Eck 45/101/40r
Ceramika: Sommerhuber
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Architektur-Kamin 45/101 Tunnel
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Eck-Kamin 57/85/48l

Panorama-Kamin 57/40/85/40

BSK 07 wersja wysoka z wkładem Architektur-Kamin Eck 38/86/36r
Powierzchnia otynkowana, czarna rama montażowa
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Wkłady kominkowe BRUNNER
53/166

70/33/33
80/45

45/82/48

57/67
57/55

45/67/44

51/55

51/67

80/45

80/45
75/90
62/76

57/67
57/55

51/67

53/88
51/55

57/55
51/55

75/90

75/90
57/67

57/67
51/67

57/55

53/135
53/121 62/76

51/67

51/55

45/101

53/88

53/166

53/135

62/76

53/121

53/88

38/86

płaski

okrągły

Stil

53/166

45/101

45/101
38/86

53/166
53/135
53/121

38/86

Architektur & Tunnel

... są dostępne w wielu różnych formatach szyby: z drzwiami uchylnymi lub unoszonymi.
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70/25/40/25

57/25/101/25
70/33/33
51/25/101/25

70/33/33

70/33/33

57/55
53/88

51/55

45/101
38/86

70/33/33

57/52/52
57/82/48

51/52/52

53/121/50
57/67/44

45/82/48

45/101/40

42/42/42

45/67/44

38/86/36

80/45
75/90
57/67
57/55

53/135

62/76

51/67

53/88

51/55

53/166

53/121
57/52/52

45/101

57/82/48

51/52/52

38/86

53/121/50
57/67/44

45/101/40

42/42/42

57/25/60/25

51/88/50/55

70/25/40/25

57/40/85/40

57/40/60/40

51/66/50/66

38/86/36

57/25/101/25

57/25/85/25
51/25/101/25
42/42/42/42

70/33/33

57/52/52
57/82/48

51/52/52

57/40/60/40
57/67

53/121/50
57/67/44

45/82/48

45/101/40

42/42/42

51/66/50/66

45/67/44

38/86/36

51/88/50/55

57/55
57/25/60/25

57/40/85/40
57/25/85/25

51/67
51/55

Produkty oznaczone symbolem ”

Eck & Architektur-Eck

“ są dostępne także w wersjach do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Panorama

Wiele z nich może zostać rozbudowanych przy użyciu rozmaitych dodatkowych powierzchni
grzewczych lub wymienników ciepła.
57/40/60/40

51/66/50/66

51/88/50/55

57/25/60/25

57/40/85/40

70/25/40/25
57/25/101/25

57/25/85/25
51/25/101/25
42/42/42/42
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Konwekcja ...

Akumulacja ...

Konwekcja pozwala doprowadzić do pomieszczenia
duże ilości ciepła w najkrótszym czasie. To rozwiązanie
jest stosowane, kiedy potrzebna jest duża moc
grzewcza (> 4 kW), a więc w starym budownictwie
lub w dużych pomieszczeniach. Powietrze z
otoczenia szybko się ogrzewa na powierzchniach
wkładu i metalowego radiatora, a następnie powraca
do pomieszczeń mieszkalnych przez kratki lub
kanały wentylacyjne. Szczytowa moc grzewcza jest
wysoka, ale tylko podczas spalania, ponieważ masa
akumulacyjna występuje tylko w kaflowej obudowie
pieca. Taka konstrukcja pieca lub kominka prowadzi
do jego szybkiego wychładzania.

Najprzyjemniejsza
forma
oddawania
ciepła
polega
na
promieniowaniu kaflowej obudowy pieca. Takie rozwiązanie jest
stosowane najczęściej wtedy, kiedy pożądana jest niewysoka, za to
długo utrzymująca się i równomierna moc grzewcza — a więc, na
przykład w domu energooszczędnym.

Systemy pieców.

Ciepło w piecu akumulacyjnym jest magazynowane w masie
ceramicznej o wadze 300 - 800 kg, po czym powoli oddawane jest
przez obudowę. Zapobiega to przegrzewaniu pomieszczeń i zbyt
dużym wahaniom temperatur. Zależnie od zastosowanej masy
akumulacyjnej, piec kaflowy może potrzebować dłuższego czasu na
rozgrzanie. Oddawanie ciepła odbywa się za to w dłuższym okresie i
może trwać 3 - 5 godzin lub nawet dłużej.

a Ciepła woda
Z inną formą magazynowania ciepła mamy do czynienia, kiedy piec
połączony jest z kotłem lub innym urządzeniem podgrzewającym
wodę. Może to być umieszczony ponad paleniskiem wodny wymiennik
ciepła, otaczający palenisko płaszcz wodny lub połączenie obu tych
rozwiązań. We wszystkich wariantach duża część energii cieplnej
zostaje przetransportowana wraz z wodą do zbiornika buforowego.
Zmagazynowane w nim ciepło może zostać wykorzystane do ogrzewania całego domu..

a Modułowe systemy akumulacyjne
Ceramiczne masy akumulacyjne są wykonywane coraz częściej z
elementów gotowych. Korzyści są oczywiste: dokładnie spasowane
elementy umożliwiają szybki montaż, a gładkie ściany wewnętrzne
i niezmiennie okrągły przekrój zapewniają jak najmniejsze opory
przepływu. W porównaniu z tradycyjnymi kanałami szamotowymi,
dzięki znacznie większej gęstości materiału wyróżniają się wyjątkowymi
własnościami akumulacji i oddawania ciepła przy minimalnej
powierzchni zabudowy.

System MSS

System MAS

Masa akumulacyjna wykonana
metodą rzemieślniczą ...
Masa
akumulacyjna
wykonana
metodą
rzemieślniczą to jej najbardziej pierwotna forma.
Kanały tworzące ceramiczną masę akumulacyjną
są budowane z odpowiednio przyciętych płyt lub
cegieł szamotowych. Całość ma odbierać ciepło
powstające podczas spalania, magazynować je, a
następnie oddawać przez kaflową obudowę.

Systemy pieców.
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BSO.
Nasz system budowy pieców został
opracowany z myślą o tych klientach,
którzy szukają szybkich rozwiązań,
chociaż nie chcą rezygnować z wysokiej
jakości. System ten korzysta z żeliwnych
wkładów piecowych HKD 2.2, które są
wyrazem wszystkiego, czego udało nam
się nauczyć przez dziesięciolecia. Seria
BSO umożliwia szybką instalację tego
wkładu w zabudowie łączącej cechy
pieca konwekcyjnego i akumulacyjnego,
przy użyciu kompletnych zestawów
elementów oferowanych w przystępnych
cenach.
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BSO 03 - Niewykończony beton z lekko ciemniejszą fugą

BSO 03 - Niewykończony beton z lekko
ciemniejszą fugą

BSO 02 - Powierzchnia otynkowana

BSO 02 - Niewykończony beton z lekko
ciemniejszą fugą
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BSO 01
a HKD 2.2 k okrągły
z nasadową masą
akumulacyjną

BSO 02

BSO 03

a HKD 2.2 z
nasadową masą
akumulacyjną

a HKD 2.2 Tunnel
z nasadową masą
akumulacyjną

a HKD 2.2 z
dostawioną masą
akumulacyjną

a HKD 2.2 Tunnel z
dostawioną masą
akumulacyjną
1438

1438

400

650
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Piece systemu BSO

208

208

608

200

608

608

200
200

608

608

400

608

608

BSO 01 - Niewykończony beton z lekko ciemniejszą fugą

Piece systemu BSO
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BSK 01 - Powierzchnia otynkowana,
czarna rama montażowa

BSK.

BSK 06 - Powierzchnia otynkowana – Rama ryflowana,
płyta przed kominkiem gładka (kafle firmy Kaufmann
Keramik), rama montażowa ze stali nierdzewnej

BSK 04 - Niewykończony beton z
lekko ciemniejszą fugą, czarna rama
montażowa

BSK 05 - Powierzchnia otynkowana – Szyld ryflowany,
blat ryflowany (kafle firmy Kaufmann Keramik),
czarna rama montażowa

Dobrze
wykonanego
kominka
z
wkładem marki BRUNNER nie da
się postawić prościej i taniej. Dzięki
połączeniu odpowiednio dopasowanych
kształtek betonowych z naszymi
wkładami, kominki systemu BSK można
postawić zaledwie w kilka godzin.
Mimo to klient ma swobodny wybór,
jeśli chodzi o wygląd kominka: może to
być forma nowoczesna, polegająca na
zastosowaniu niewykończonego betonu,
albo tradycyjna — z powierzchniami
otynkowanymi i malowanymi — lub z
zastosowaniem kafli wielkoformatowych i blatów.
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a Eck-Kamin 57/52/52 r/l
a z drzwiami uchylnymi
i unoszonymi

BSK 01
16
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a Eck-Kamin 57/67/44 r/l
a Kamin-Kessel 57/67/44 r/l

BSK 02

Kominki systemu BSK

a Eck-Kamin 57/82/48 r/l

BSK 03

a Stil-Kamin 62/76
a Stil-Kamin Tunnel 62/76
a Kamin-Kessel 62/76
(bez izolacji kotła)

BSK 04

a Panorama-Kamin
57/40/60/40

BSK 05

a Architektur-Kamin 45/101
a Architektur-Kamin
Tunnel 45/101
a Kamin-Kessel 45/101
a Kamin-Kessel Tunnel 45/101

  BSK 06

a Architektur-Kamin Eck
38/86/36 r/l

a Kompakt-Kamin 51/67
a Kamin-Kessel 51/67

Produkty oznaczone symbolem ” “ są dostępne także w wersjach
do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

BSK 07

BSK 08

Kominki systemu BSK
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HKD 4.1
HKD 5.1 - Kafle: MEZ

Piece kaflowe.
Dzięki długim kanałom ceramicznej masy
akumulacyjnej piec kaflowy jest źródłem
ciepła szczególnego rodzaju: przy niezbyt
częstym podkładaniu opału zapewnia
przez wiele godzin przyjemnie rozchodzące
się ciepło.
Temu od stuleci piece kaflowe zawdzięczają
swoją popularność i dlatego tak dobrze
je pamiętamy. Seria wkładów HKD firmy
BRUNNER to 30 lat doświadczenia i jakość
„made in germany“.
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HKD 2.2 Tunnel - Kafle: Sommerhuber

HKD 2.2 XL - Kafle: Kaufmann
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Komory spalania

HKD 6.1

HKD 5 .1

HKD 4.1

10 cm

25 cm

HKD 2.2 k

20 cm

35 cm
HKD 2.2

55 cm

HKD 2.2 XL

głębokości komór spalania
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Wkłady piecowe.

a załadunek
drewna 2 - 5 kg

a załadunek
drewna 3 - 6 kg

a załadunek
drewna 4 - 8 kg

a leżące polana
do 33 cm

a leżące polana
do 33 cm

a leżące polana
do 50 cm

Seria HKD 2.2

HKD 2.2 - Wersje i możliwości

a załadunek
drewna
2 - 4 kg

a załadunek
drewna
2 - 4 kg

a załadunek
drewna
4 - 8 kg

a załadunek
drewna
2 - 4 kg

a załadunek
drewna
2 - 4 kg

a leżące lub
stojące
polana
do 33 cm

a stojące
polana
bis 33 cm

a leżące lub
stojące
polana
do 50 cm

a leżące lub
stojące
polana
do 33 cm

a leżące lub
stojące
polana
do 33 cm

a załadunek
drewna 2 - 8 kg
a leżące lub
stojące polana
do 33 cm albo
leżące polana
do 50 cm
(zależnie od wersji)

Tunnel

k (krótki)

    XL

r (okrągły)

easy lift

a z mniejszymi
drzwiczkami z
wkładu HKD 6.1
o zredukowanym
promieniowaniu
przez szybę
a dostępne do
wszystkich
wariantów serii
HKD 2.2

HKD 2.6

Wkłady piecowe.
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Technika sterowania firmy BRUNNER
Brunner oferuje wszechstronny program systemów sterowania i regulacji spalania:
m EAS - Niedrogie rozwiązanie do sterowania dopływem powietrza do spalania
m EOS 6, BHZ 2.0 - Wysokiej klasy systemy do pieców, kominków i kompleksowych instalacji grzewczych
m Podciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa USA - Zabezpieczenie przed wpływem systemów wentylacyjnych
Bezpieczeństwo, zredukowanie szkodliwych emisji i komfort użytkownika — oto powody, dla których firma BRUNNER już
w 1990 roku zaprojektowała pierwszy sterownik do pieca opalanego drewnem. Ponad 100 tys. sprzedanych egzemplarzy
najlepiej świadczy o popularności systemu EOS, który jest najchętniej kupowanym sterowaniem w branży. Systemy
sterowania firmy BRUNNER uwzględniają wszystkie cechy i możliwe zakłócenia procesu spalania. Szósta już generacja
systemu w odmianach EAS i EOS 6 reprezentuje najnowszy poziom techniki w dziedzinie sterowników do pieców
kaflowych i kominków. W połączeniu z innymi rozwiązaniami firmy BRUNNER możliwe jest scentralizowane zarządzanie
ogrzewaniem całego budynku za pośrednictwem czytelnego interfejsu wyświetlanego na ekranie dotykowym.

EAS

USA

22

|

Sterowanie

EOS 6
EOS 6

Touchdisplay 2.0
Drewno i pelety w piecu
kaflowym, kominku
lub kuchni
Kolektory słoneczne

Płytka sterownika
EOS 6

ciepło

Obieg 1
np. grzejniki

Ciepła woda, prysznic, ...
Cyrkulacja

zimno

Obieg 2
np. ogrzewanie podłogowe

Touchdisplay 2.0
z ekranem dotykowym

Płytka sterownika
BHZ 2.0

Ogrzewanie dodatkowe,
np. kocioł olejowy/gazowy

Sieć Brunner (szyna danych)

Sterowanie
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Wykorzystanie
ciepła.
BRUNNER oferuje liczne systemy pozwalające optymalnie wykorzystać ciepło
generowane przez nasze wkłady. Kocioł
Kesselmodul
wspomaga
centralne
ogrzewanie, zaś modułowe systemy MAS i
MSS służą do budowy masy akumulacyjnej,
która magazynuje ciepło spalania i oddaje
je przez wiele godzin jako przyjemne
promieniowanie cieplne.
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HKD 2.2r krótki + MAS 440 - Kafle: Kaufmann

HKD 2.2 + MAS 440 - Kafle: MEZ

GOT 57/67 + MSS - Kafle: Kaufmann

MSS
MAS 440
wszystkie warianty HKD
2.2 i HKD 2.2 k z okrągłą
szybą oraz wiele wkładów
kominkowych (także wkłady
Kompakt-Kamin)

... w wykonaniu dwuściennym do
temperatur > 600°C



MAS 360
do HKD 2.2 k ze skróconą
komorą spalania i płaską
szybą (również do wkładów
Kompakt-Kamin)


... w wykonaniu jednościennym (z rewizjami, przepustami, trójnikami, ...)

Kesselmodul
wszystkie warianty HKD
2.2 oraz wiele wkładów
kominkowych (także wkłady
Kompakt-Kamin)

podłogowe elementy izolacyjne.


Elementy cokołowe do wyrównania wysokości (7 i 10 cm)

Wykorzystanie ciepła
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BRUNNER. made in germany
Produkt wykonany w 100% w Niemczech to coś więcej niż
nowoczesność.
W Niemczech produkuje się z wykorzystaniem
najnowocześniejszych maszyn i technologii, a jakość
niemieckich produktów jest znana w całym świecie. Jednak
prawdziwą tajemnicą są pracownicy. Chodzi o podejście
do pracy i zadań, jak również o powszechnie wyrażaną
dumę, której źródłem są rezultaty pracy i firma, która
daje zatrudnienie. Pozwala na to atmosfera rodzinnego
przedsiębiorstwa, które ceni wyżej jakość i nowatorstwo,
niż prostotę podyktowaną oszczędnością. Z takim
nastawieniem pracuje się w firmie BRUNNER — dotyczy to
w równym stopniu młodego inżyniera, jak i długoletniego
pracownika na produkcji. Podstawą jest dobry klimat w
firmie i świadomość, że uznanie klienta można zdobyć
tylko wtedy, jeśli widoczna jest różnica — która sprawia, że
nasze produkty są lepsze od innych.
Wkłady firmy BRUNNER należą do najlepszych, proszę
zapytać swojego fachowca.

26

|

| 27

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Germany
Tel. +49 8721 771-0
Fax +49 8721 771-100
export@brunner.eu
www.brunner.eu

BSK 04 - Kafle: Kaufmann
atwerb.de · BRU1178.1 PL · 13.10· 10K

