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1 INFORMACJE PODSTAWOWE
Ostrzeżenie

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych z produktami. Wszelkie roszczenia z tytułu
gwarancji i odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji
nie będą uznawane!
Nieprawidłowo wykonane prace montażowo-instalacyjne mogą prowadzić do szkód materialnych i
obrażeń ciała!
Montaż może zostać wykonany wyłącznie przez specjalistyczny zakład zduński!

Paleniska wyposażone w kocioł wodny po podłączeniu hydraulicznym do instalacji grzewczej należy poddać
próbie ciśnieniowej. Urządzenie wolno zamurować wyłącznie po takiej próbie ciśnieniowej. Koszty związane
z koniecznością demontażu obudowy w celu dokonania poprawek w instalacji kotła, jak również w celu
wymiany samego kotła, nie są pokrywane przez firmę Ulrich Brunner GmbH.

Powierzchnia w miejscu ustawienia musi mieć takie wymiary i być w taki sposób przygotowana, aby
palenisko mogło być użytkowane w prawidłowy sposób.

Proszę pamiętać, że w innych opakowaniach mogą znajdować się dalsze instrukcje montażu i instalacji!

Projekt masy akumulacyjnej musi zostać przygotowany na podstawie uznanych reguł rzemiosła.

Podczas zabudowy paleniska należy przestrzegać podanych przez producenta wymiarów i wielkości
otworów wentylacyjnych w obudowie.

Paleniska, które spełniają wymogi normy DIN EN 13240 lub DIN EN 13229 i mogą być użytkowane
wyłącznie z zamkniętymi drzwiczkami paleniska albo są wyposażone w samozamykające się drzwiczki,
nadają się do podłączenia do tego samego komina z innymi paleniskami tego samego rodzaju.

Przestrzegać obowiązujących norm krajowych i europejskich, a także lokalnych przepisów dotyczących
palenisk. Niezbędne jest spełnienie wymogów o zasięgu krajowym i lokalnym!

Należy również przestrzegać obowiązującego prawa budowlanego i pozostałych mających zastosowanie
przepisów ustawowych.

Przestrzegać krajowych rozporządzeń dotyczących użytkowania palenisk.

Postępując wedle zaleceń tej instrukcji oraz wykonując prace zgodnie z obowiązującymi zasadami
technicznymi, można zagwarantować bezpieczną, oszczędną i ekologiczną eksploatację pieca.
Przedstawione ilustracje nie są w zamierzeniu wyczerpującą demonstracją sposobu wykonania prac
montażowo-instalacyjnych.

Zastrzegamy prawo wprowadzania zmian technicznych i asortymentowych.

Uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłaszać dostawcy.

Instrukcje te należy zachować.
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2 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Paleniska wolno stawiać tylko w takich pomieszczeniach i miejscach, w których nie powstają zagrożenia
wynikające z ich położenia, warunków natury budowlanej czy związanych ze sposobem użytkowania.

Prace przy piecu Prace montażowe, rozruch, serwis i konserwacja urządzenia mogą
być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany zakład zduński,
ponieważ bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji zależą w
pierwszym rzędzie od ich prawidłowego wykonania.

Prace przy elektronice Wyłączyć zasilanie wyłącznikiem awaryjnym lub bezpiecznikiem i
zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.

-

Paleniska z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz nie są całkowicie niezależne od powietrza w
pomieszczeniu i dlatego muszą być traktowane i projektowane tak samo, jak paleniska pobierające
powietrze z pomieszczenia. Jeśli pomieszczenia mają wentylację mechaniczną, polecamy
zastosowanie podciśnieniowego wyłącznika bezpieczeństwa USA (nr art.: 11600.1).

Montaż musi zostać wykonany przez specjalistyczny zakład zduński, ponieważ od tego zależy
bezpieczeństwo i funkcjonalność instalacji. Należy przestrzegać przy tym obowiązujących zasad rzemiosła
oraz przepisów prawa budowlanego. Użytkownika należy powiadomić o zasadach działania i obsługi
kominka/pieca oraz zainstalowanych urządzeń zabezpieczających.

Palenisko musi być postawione w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodnie z
zasadami ochrony przeciwpożarowej, aby nie mogły wystąpić sytuacje niebezpieczne, a jego użytkowanie
nie było uciążliwe dla innych. Konstrukcja musi być przewidziana na wieloletnią eksploatację.

Użytkownika instalacji należy poinformować o sposobie obsługi i działania sterownika oraz systemów
zabezpieczeń.

Wolno korzystać tylko z oryginalnych części zamiennych oferowanych przez producenta.

Piece z kotłem grzewczym mogą być oddawane do użytku wyłącznie po całkowitym przygotowaniu kotła do
eksploatacji.

3 OPIS URZĄDZENIA

Uwaga: Wszystkie warianty urządzeń serii SK (Stubenkessel) mogą być używane tylko przy prawidłowo
wykonanej instalacji kotła (patrz Instrukcja instalacyjna). Korzystanie z tych urządzeń bez prawidłowo
działającej dodatkowej powierzchni grzewczej (kanał ceramiczny lub metalowy radiator) jest zabronione.

Wkłady do pieców kaflowych służące do przygotowania wody grzewczej stanowią kombinację wkładu
grzewczego z komorą spalania typową dla pieców kaflowych oraz napełnionej wodą konstrukcji kotła.
Konstrukcja kotła odpowiada wymogom normy TRD 702 dla urządzeń grzewczych grupy II i jest wykonana
ze stali gatunkowej S235JR (St 37-2) wg normy DIN 17100, zaś rury wymiennika wg normy DIN 1626 / DIN
1629. Wszystkie konstrukcje kotłowe są przystosowane i dopuszczone do stosowania jako wytwornice ciepła
dla instalacji grzewczych wykorzystujących wodę ciepłą przy temperaturze zasilania nie przekraczającej
110#.
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Urządzenia mogą pracować jako samodzielne instalacje grzewcze, bądź w jednym układzie z innymi
wytwornicami ciepła. Może to odbywać się zarówno w instalacjach otwartych zgodnie z DIN 4751 część 1,
jak i zamkniętych, zabezpieczonych termostatem zgodnie z DIN 4751 część 2.

Kotły serii SK są zasadniczo skonstruowane w taki sposób, aby po ich załączeniu cała energia użyteczna
gazów grzewczych wykorzystana została do produkcji gorącej wody. Z tego względu gazy grzewcze
po przejściu przez taki kocioł nie mogą już zostać wykorzystane do ogrzewania żadnych dodatkowych
powierzchni grzewczych (w tym przede wszystkim mas akumulacyjnych). Spaliny są kierowane na tym
odcinku najkrótszą drogą do komina.

W przypadku modelu HKD 4.1 SK, załączanie i odłączanie kotła następuje za pośrednictwem specjalnej
klapy trójdrożnej („klapy Moritz’a”), która znajduje się pomiędzy kotłem i wejściem do komina. Za pomocą
klapy można przełączać pomiędzy trybem wytwarzania wody grzewczej a trybem ogrzewania poprzez masę
akumulacyjną bądź na zasadzie konwekcji. Kanały spalin dla obu trybów (ścieżka 1 i 2) łączą się poprzez
klapę przed wejściem do komina.

Wskazówka: Również w trybie wytwarzania gorącego powietrza, wzgl. ogrzewania masy akumulacyjnej
wytwarzana jest pewna ilość gorącej wody. Z tego względu należy zwrócić uwagę, aby ta część ciepła mogła
być oddawana do systemu grzewczego (np. do zbiornika buforowego).

W modelach HKD 2.2k SK i HKD 2.6k SK wyłączenie kotła nie jest możliwe!

Droga gazu opałowego:

Wkłady HKD 4.1 posiadają po dwa króćce ujścia
spalin (patrz ilustracja obok: droga 1 i droga 2). Przy
zmianie położenia króćców należy uważać, aby w
obszarze komory grzewczej (dolne przyłącze) był
zamontowany króciec odporny na działanie wysokich
temperatur, nr art. 7444 (Ø180mm) lub 7443 (Ø
200mm). W obszarze kotła (górne przyłącze) należy
zamontować króciec o numerze art. 07139 (Ø
180mm).

Ilustracja 1: Prowadzenie gazu opałowego poprzez „klapę
Moritz’a”

4 ZAKRES DOSTAWY

• Kocioł z płaszczem wodnym

• Zestaw frontu (w przypadku HKD 2.2k SK oraz HKD 2.6k SK już zamontowany)

• Szamoty z komorą dopalania ISO (HKD 4.1 SK) lub deflektorem

• Szczotka do czyszczenia

• Termiczne zabezpieczenie odpływowe (TAS) ¾“ z tuleją ½“ i kapilarą o długości 4 m
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Zawór bezpieczeństwa (należy przygotować we własnym zakresie) oraz termiczne zabezpieczenie
odpływowe (TAS) muszą zostać umieszczone poza piecem! Maksymalna temperatura w otoczeniu zaworu
bezpieczeństwa nie może przekraczać 60°C, dla zabezpieczenia TAS nie może przekraczać 70°C!

Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy:

Nr art.: 00717 Zespół pompy pieca kaflowego. Gotowy zestaw złożony z: pompy obiegowej
Grundfoss UPS 25-40 z hamulcem grawitacyjnym i armaturą, termometru i
termicznego zaworu skróconego powrotu z dławikiem, przyłączy gwintowanych Ø
22 mm, z pierścieniem zaciskowym.

Nr art.: 00719 Sterowanie pompy pieca kaflowego. Sterownik różnicowo-temperaturowy z
ograniczeniem temperatury minimalnej, 2 czujniki zanurzeniowe ½ " o długości 60
mm; wyświetlacz.

Nr art.: 00721 Termiczny zawór skróconego powrotu (gdy nie korzystamy z zespołu pompy nr art.
00717)

5 PRZYŁĄCZA

VL Zasilanie E Mufa dla spustu

RL Powrót FTAS Mufa dla czujnika TAS

SVL Zasilanie zabezpieczenia TAS TF1 Mufa dla czujnika temperatury

SRL Powrót zabezpieczenia TAS TF2 Mufa dla czujnika temperatury

AE Odpowietrznik automatyczny T1 Termoelement do EAS/EOS

Ostrzeżenie

Uwaga: Niewykorzystane przyłącza należy zaślepić! Przy dostawie, w gwintach muf i na
króćcach znajdują się kapturki bądź korki z tworzywa, chroniące przed ich uszkodzeniem.
Należy je zdjąć dopiero tuż przed podłączeniem. Kapturki te nie są w żadnym wypadku
wodoszczelne i nie wolno ich pozostawiać na kotle.
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6 WYMAGANIA WZGLĘDEM MIEJSCA USTAWIENIA

Miejsce ustawienia paleniska na drewno mogą stanowić wyłącznie takie pomieszczenia, w których przy
prawidłowej obsłudze (zgodnie z instrukcją obsługi) nie powstają żadne zagrożenia. Należy przy tym
uwzględnić położenie, warunki natury ogólnobudowlanej oraz przeznaczenie pomieszczenia.

Należy pamiętać o masie całego pieca lub kominka. Jeśli dopuszczalne obciążenie podłoża jest zbyt małe,
należy zastosować odpowiednie rozwiązania w celu rozłożenia ciężaru na większej powierzchni.

Wkładów grzewczych nie można ustawiać w pomieszczeniach:

1. W których nie jest zapewniony odpowiedni dopływ powietrza do spalania.

2. W których przechowywane, wytwarzane lub przetwarzane są substancje łatwopalne lub wybuchowe.

3. Które są ogólnie dostępne. Klatki schodowe w budynkach mieszkalnych zajmowanych przez
nie więcej niż dwa osobne mieszkania nie zaliczają się do pomieszczeń ogólnie dostępnych.

4. W których powstaje podciśnienie na skutek działania wentylatorów wyciągowych lub
klimatyzacyjnych; chyba, że zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacja wkładu grzewczego. Z
przypadkiem bezpiecznej eksploatacji mamy do czynienia, gdy: 
- Urządzenia te wytwarzają tylko obieg powietrza we wnętrzu pomieszczenia.
- Urządzenia posiadają zabezpieczenia, które samoczynnie i niezawodnie zapobiegają powstawaniu
podciśnienia w miejscu ustawienia paleniska.
- - Zainstalowane urządzenia zabezpieczające uniemożliwiają jednoczesne korzystanie z paleniska i
instalacji wentylacyjnych.
- Na skutek przepływu powietrza do spalania do wkładu grzewczego oraz objętości przepływów
powodowanych przez urządzenia wentylacyjne w miejscu ustawienia oraz sąsiednich
pomieszczeniach, połączonych wspólną wentylacją, nie powstaje podciśnienie wyższe niż 0,04 mbar.
Warunek ten musi być spełniony także po zmianie ustawień lub usunięciu łatwo dostępnych urządzeń
regulacyjnych dla instalacji wentylacyjnej.
- Odprowadzanie spalin jest nadzorowane przez specjalne urządzenia zabezpieczające.
- Jeśli rodzaj konstrukcji lub parametry instalacji gwarantują, że powstawanie niebezpiecznego
podciśnienia jest wykluczone.

Ustawienie wkładu grzewczego w pomieszczeniu mieszkalnym oraz podłączenie do komina to
sprawy, które należy wcześniej omówić z mistrzem kominiarskim.

7 POWIETRZE DO SPALANIA
Wystarczająca ilość powietrza do spalania

Palenisko można postawić wyłącznie w pomieszczeniach, w których zapewniono dopływ powietrza do
spalania w wystarczającej ilości. Prawidłowe działanie jest uzależnione od dostarczenia odpowiednich ilości
powietrza poprzez króciec dopływu powietrza zamontowany na wkładzie.
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Ilość powietrza jest wystarczająca, gdy w pomieszczeniach, w których użytkowany jest piec na paliwo stałe,
przy wynikającym z obliczeń podciśnieniu rzędu 0,04 mbar (4 Pa) w sposób naturalny lub zapewniany
przez urządzenia techniczne może dopływać 12,5 m3 powietrza na 1 kg podłożonego opału. Odpowiada to
fikcyjnej mocy cieplnej PLF rzędu 8 kW/kg opału.

Jeśli w pomieszczeniu, w którym ustawione jest palenisko lub przyległych pomieszczeniach znajdują się inne
paleniska, wtedy do palenisk tych musi dopływać co najmniej 1,6 m3 powietrza na godzinę, w przeliczeniu
na 1 kW ich łącznej mocy cieplnej. W przypadku niewielkiej powierzchni połączonych pomieszczeń, przy ich
szczególnie ciasnym układzie, wymagane jest wyprowadzenie przewodu doprowadzającego powietrze do
spalania na zewnątrz budynku.

Dopływ powietrza do spalania jest zapewniony w pomieszczeniach, które posiadają przynajmniej
jeden otwierany otwór drzwiowy lub okienny wychodzący na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniach
posiadających bezpośrednie lub pośrednie połączenie z tego rodzaju pomieszczeniami. Za pomieszczenia
tego rodzaju uważa się wyłącznie pomieszczenia jednego mieszkania lub innej jednostki użytkowej.
Prawidłowe obliczenie zapotrzebowania na powietrze do spalania ma szczególne znaczenie w przypadku
występowania instalacji wyciągowych oraz innych urządzeń grzewczych, które uzależnione są od wspólnego
dopływu powietrza, a także w przypadku wielu palenisk podłączonych do tego samego komina.

Przy wspólnym dopływie powietrza instalacja wyciągowa nie może wytwarzać podciśnienia, które
uniemożliwiałoby prawidłowe funkcjonowanie palenisk. Instalacje wentylacyjne użytkowane wraz z
paleniskami w tym samym pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń mogą być źródłem problemów.

Jeśli palenisko umożliwia użytkowanie przy otwartych drzwiczkach, należy przewidzieć możliwość
dostarczenia większych ilości powietrza (patrz dane techniczne).

Przewody doprowadzające powietrze do spalania

Jeśli zachodzi konieczność doprowadzenia powietrza do spalania z zewnątrz, przewód należy podłączyć
bezpośrednio do króćca znajdującego się na wkładzie. Pozwoli to uniknąć przeciągów w pomieszczeniu.

Aby opór przepływu był jak najmniejszy, przewód powietrza do spalania powinien mieć możliwie duży
przekrój; przy jego układaniu wybrać możliwie krótką i pozbawioną zakrętów drogę doprowadzenia. Wymiary
przewodu powietrza do spalania muszą być zgodne z normą EN 13884. Opór przepływu należy obliczyć i
stosować się do wyniku!

Elementy przewodu doprowadzającego powietrze do spalania muszą być wykonane z materiałów
niepalnych, odpornych na odkształcenia i tarcie (DIN 4102 A1 albo klasa A1(B2) wg DIN EN 13501-1). Ich
montaż musi być szczelny i zapewniać dostęp do kontroli i czyszczenia.

Ze względów pożarowych niezbędna jest izolacja cieplna, jeśli możliwe są temperatury powietrza >85°C.

Należy uwzględnić możliwość występowania skroplin na skutek spadku temperatury poniżej temperatury
kondensacji i stosować odpowiednią izolację.

W budynkach posiadających więcej niż dwa piętra oraz przy przekraczaniu ścian ogniowych, przewody
muszą być wykonane w taki sposób, aby ogień i dym nie przedostawały się do innych stref pożarowych
(elementy muszą posiadać czas odporności ogniowej > 90 minut (F90)). Patrz również krajowe przepisy
prawa budowlanego.

Przy korzystaniu z klapy zamykającej dopływ powietrza położenie klapy musi być zawsze widoczne. Należy
upewnić się, że klapa dopływu powietrza jest otwarta w trakcie użytkowania paleniska. Kratki, przez które
zasysane jest powietrze lub klapy nie powinny utrudniać swobodnego przepływu powietrza przez cały
przekrój przewodu.

Stosować izolację dźwiękową!
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8 KOMIN I RURA ŁĄCZĄCA Z KOMINEM

Komin i rura łącząca z kominem powinny zostać dobrane na podstawie wyliczeń zgodnie z normą DIN EN
13384 i wykonane w sposób odpowiadający normie DIN 18160.1 lub DIN EN 15287-1.

Podłączenie wielu palenisk do jednego przewodu kominowego jest możliwe, o ile potwierdzają to obliczenia
ciągu kominowego i mocy cieplnej wszystkich urządzeń grzewczych podłączonych do tego komina.
Nie dotyczy to jednak wkładów kominkowych przystosowanych do użytku z otwartymi drzwiami. Należy
pamiętać, że w takich wypadkach wymagany jest oddzielny komin.

Jeśli jako łącznik pomiędzy dodatkową powierzchnią grzewczą (masa akumulacyjna, radiator) a kominem
stosowana jest stalowa rura dymowa, musi ona spełniać wymagania dla danego zastosowania, musi
odpowiadać normie DIN EN 1856-2 i być opatrzona znakiem CE. Rurę łączącą należy przyłączyć
bezpośrednio do komina.

Dla bezpiecznej eksploatacji nieodzowny jest komin typu T400, odporny na pożar sadzy w jego wnętrzu.

Uszczelnić wszystkie połączenia rury dymowej! Należy zapewnić możliwość czyszczenia!

9 BUDOWA HKD SK
Kocioł HKD SK należy ustawić na stelażu lub innym podłożu o
odpowiednich właściwościach. Na miejscu należy zmontować
komorę spalania (szamoty wraz z elementami komory dopalania lub
deflektorem), jak również front z drzwiczkami. Wykonać podłączenia
hydrauliczne. Nie wykorzystane przyłącza należy szczelnie zaślepić!

Um die Brennkammer in den HKD2.2XL-SK/s, HKD2.2XL-SK/h, HKD
4.1 SK und HKD 2.2 SK montieren zu können ist es erforderlich die
Frontbaugruppe zu demontieren. Die Frontbaugruppe ist außen mit 6
bzw. 8 Schrauben befestigt. Im Bild ist beispielhaft eine Schraube mit
einem Pfeil markiert.

ACHTUNG: Die Front liegt plan auf dem Korpus auf und muss
beim Lösen der Schrauben gehalten werden. Gewindebolzen nicht
verbiegen!

Beachten Sie, dass nach dem Kesselteil keine weitere Nachheizfläche
durchströmt werden kann.

Ilustracja 2: SK-Frontplatte
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Montaż szamotowej komory spalania

Szamoty komory spalania należy połączyć na zaprawę szamotową i wkleić we wnętrzu wkładu. Ważne
jest przy tym, aby szamoty miały na całej powierzchni kontakt z korpusem wkładu, co zapewnia właściwe
przewodzenie ciepła. Podczas montażu komory spalania należy przestrzegać dołączonej specjalnej
instrukcji.

Den beiliegenden Textwinkel (T) nach dem Einbau
der Brennraumschamotte wie im nebenstehenden
Bild gezeigt einlegen. Die unten vorstehende
'Nase' (N) wird dabei zwischen Bodenwanne und
Front gelegt.

Bei Tunnelvarianten beide Textwinkel entsprechend
einsetzen.

Einbau der Nachbrennkammer HKD 2.2 XL SK/s

Der HKD 2.2 XL SK/s bietet eine Reihe von
Möglichkeiten eine Nachheizfläche anzuschließen.

Im nebenstehenden Bild ist eine einfache Variante
gezeigt, bei der die Nachheizfläche (NHF) am
vorderen Heizgasstutzen und der 'Kesselweg' (S)
am hinteren Stutzen angeschlossen ist. Hierbei ist
in der ISO-Haube der vordere Ausschnitt bauseits
zu erstellen indem die ISO-Haube im Bereich des
Durchbrands zum Kessel ausgeschnitten wird.

Wird die Heizgasumschaltklappe ('Moritzklappe') auf
den Kesselweg gestellt, so strömen die Heizgase
durch den Ausschnitt durch den ersten Kesselteil,
unten seitlich zum zweiten Kesselteil und dort wieder
aufwärts und dann durch den Heizgasstutzen zum
Schornstein. Dieser Weg ist mit den Pfeilen im
nebenstehenden Bild markiert.

Wird die Moritzklappe auf den Betrieb mit der
Nachheizfläche umgestellt, strömen die Heizgase
über den ersten Kesselteil hinweg direkt in die
Nachheizfläche. Die Tauscherrohre werden in
diesem Fall nicht von den Heizgasen durchströmt.

Ostrzeżenie

Es darf immer nur ein Ausschnitt zwischen
Brennkammer und Kesselteil frei
geschnitten werden!

Ilustracja 3: Variante 1a; Betriebsweise 'Kessel'
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Bei Verwendung des optional erhältlichen
Heizgasadapters (Art.Nr.: W041011) 'wandern' die
Stutzenanschlüsse nach oben. Das Funktionsprinzip
ändert sich dadurch nicht.

Ilustracja 4: Heizgasweg durch die Kessel

Montaż komory dopalania w HKD 4.1 SK

Komora dopalania ISO jest wsuwana przodem
po wklejeniu szamotów. Przejście do wodnego
wymiennika ciepła należy wyciąć w sposób
przedstawiony na szkicu po prawej stronie. Aby
utworzyć odpowiednie ujście gazu opałowego do
dodatkowej powierzchni grzewczej (niewidoczne na
ilustracji), należy zdjąć pokrywę zaślepiającą wylot
i wyciąć otwór nożem lub brzeszczotem o drobnych
zębach (np. piłką do metalu).

Ostrzeżenie

Bez tych wycięć wkład grzewczy nie
nadaje się do użytku.Niebezpieczeństwo
zaczadzenia!

Należy przestrzegać również instrukcji dołączonej do
komory dopalania!

Ilustracja 5: Wycięcie na przejście do kotła w HKD 4.1 SK

Montaż płyty frontowej

Przed montażem frontu urządzenia sprawdzić, czy wszystkie trzpienie mocujące umieszczone są pionowo
na korpusie kotła, może bowiem zdarzyć się, że zostaną one skrzywione w trakcie transportu. Zwrócić
uwagę, aby na początku nakrętki zostały przykręcone z umiarkowaną siłą, aby umożliwić odpowiednie
ułożenie uszczelki frontu wkładu. Następnie wszystkie nakrętki dokręcić na krzyż, tak aby uszczelki
dokładnie przylegały do korpusu kotła.
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Dodatkowe powierzchnie grzewcze

Wszystkie Kocioły HKD SK (z wyjątkiem HKD 2.2k SK) można stosować w połączeniu z ceramicznymi lub
metalowymi dodatkowymi powierzchniami grzewczymi o odpowiednich wymiarach.

Die Nachheizfläche wird an einem seitlichen oder dem hinteren Heizgasstutzen angeschlossen. Wird die
Tunnelvariante eingebaut so entfällt der hintere Stutzen und der Anschluß erfolgt über einen der seitlichen
Stutzen.

Optional ist der Heizgasadapter (Art.Nr.: W041011) für den HKD 2.2 XL SK/s erhältlich. Hierbei 'wandern' die
seitlichen Anschlüsse nach oben.

Dla HKD 4.1SK, jako metalowa dodatkowa powierzchnia grzewcza dozwolony jest radiator typu GNF10.

Der HKD 2.2k SK kann nur ohne weitere Nachheizfläche betrieben werden. Der HKD 2.2k SK muss auf
direktem, kürzestem Weg (oben oder hinten) an den Schornstein angeschlossen werden.

Verbrennungslufteinstellung zum HKD2.2XL-SK/s / HKD2.2XL-SK/h / HKD 2.2 SK

Odpowiednia ilość powietrza do spalania została ustawiona fabrycznie.
Jeśli jednak zajdzie konieczność ponownej regulacji, należy
przestrzegać podanych tutaj informacji. Szczelinę dopływu powietrza
ustawia się za pomocą śrub oznaczonych znakiem X.

Szczelina musi być ustawiona symetrycznie z obu stron. Tylko wtedy
płomienie będą symetrycznie wypełniać komorę spalania.

Powietrze do spalania we wkładzie HKD 2.2 XL napływa powyżej drzwi
paleniska (1) oraz przez dysze ukryte w ścianach bocznych (2).

Dolną płytkę sterującą dopływem powietrza (3) należy ustawić za
pomocą zamontowanego w niej wkrętu w taki sposób, aby przylegała
ona płasko na kształtce szamotowej.

W wariantach dwustronnych (Tunnel) powietrze napływa do komory
spalania przy obu drzwiczkach. Dlatego należy zmniejszyć do
minimum szczelinę dopływu powietrza po obu stronach!

Ilość opału A B C

3 kg – 8 kg 4 3 0 Fabrycznie

10 kg – 20 kg 6 5 0 Pełny załadunek opału

Ustawienie do pełnego załadunku wybierać tylko wtedy, jeśli wkład
będzie zawsze współpracował z ceramiczną masą akumulacyjną.
Użytkownika należy poinstruować w zakresie użytkowania pieca
akumulacyjnego zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.

Ilustracja 6: Miejsca ustawiania
dopływu powietrza

Ilustracja 7: Ustawienie powietrza z
przodu (1)
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Ilustracja 8: Ustawienie powietrza z
boku (2)

Verbrennungslufteinstellung HKD 2.2k SK

Odpowiednia ilość powietrza do spalania
została ustawiona fabrycznie. Jeśli jednak
zajdzie konieczność ponownej regulacji, należy
przestrzegać podanych tutaj informacji. Szczelinę
dopływu powietrza ustawia się za pomocą śrub
oznaczonych znakiem X..Szczelina musi być
ustawiona symetrycznie z obu stron. Tylko wtedy
płomienie będą symetrycznie wypełniać komorę
spalania.

Przyrząd do czyszczenia HKD 2.2 SK oraz HKD2.2XL-SK/h

Rury wymiennika ciepła wkładów HKD 2.2 SK oraz HKD2.2XL-SK/h należy czyścić co najmniej co trzy cykle
spalania. Z tego powodu dźwignia do obsługi mechanizmu czyszczącego musi być zamontowana w łatwo
dostępnym miejscu. Mechanizmem czyszczącym należy poruszać w pełnym zakresie, wykorzystując nie
tylko luz zapewniany przez sprężyny. Po zakończeniu czyszczenia mechanizm należy ustawić w środkowym
położeniu.

Aby ułatwić obsługę mechanizmu czyszczącego, oferowane są specjalne zestawy do przebudowy.
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Ostrzeżenie

Jeśli czyszczenie rur wymiennika ciepła będzie przeprowadzane zbyt rzadko, istnieje
niebezpieczeństwo, że sprężyny przyrządu czyszczącego zablokują się w rurach wymiennika.

Z tego względu należy koniecznie pouczyć użytkownika o konieczności częstego i regularnego
czyszczenia rur wymiennika ciepła!

Aby uniknąć problemów przy rozpalaniu, zaleca się montaż klapy rozpałowej!

Wskazówki dotyczące planowania montażu
wkładów HKD 2.2 SK oraz HKD2.2XL-SK/h

Wkłady HKD 2.2 SK i HKD2.2XL-SK/h są fabrycznie
wyposażone w przyrząd do czyszczenia rur
wymiennika ciepła. Przyrząd ten składa się ze
sprężyn, które są zamontowane w sposób ruchomy
w rurach wymiennika. Zawieszenie sprężyn na
mechanizmie przegubowym umożliwia poruszanie
nimi w rurach wymiennika, co pozwala usunąć
sadzę.

Aby umożliwić ewentualną wymianę sprężyn, należy
przewidzieć wystarczająco duże otwory rewizyjne.
Wymiana może odbywać się poprzez pokrywę
króćców z boku (13 cm x 41 cm) albo przez górną
pokrywę (51 cm x 51 cm).

Do obsługi przyrządu do czyszczenia służy
dźwignia znajdująca się powyżej drzwiczek
paleniska. Standardowo jest ona dostępna i
możliwa do obsłużenia poprzez kratkę wentylacyjną
zamontowaną powyżej drzwiczek paleniska (patrz
wariant 1, HKD2.2XL-SK/h analogicznie).

Ilustracja 9: Przyrząd do czyszczenia HKD 2.2 SK wariant
1

Alternatywnie do poruszania dźwignią można
skorzystać ze zdejmowanej rękojeści ze stali
nierdzewnej (patrz wariant 2, HKD2.2XL-SK/h
analogicznie).

Do tego potrzebny jest „zestaw do przebudowy do
czyszczenia HKD 2.2 SK od przodu” - art. nr: 11726.

Ilustracja 10: Przyrząd do czyszczenia HKD 2.2 SK,
wariant 2
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Kolejna możliwość, to „zestaw do przebudowy do
czyszczenia HKD 2.2 SK z boku”, art. nr: W043135
(patrz wariant 3, HKD2.2XL-SK/h analogicznie).

Ilustracja 11: Przyrząd do czyszczenia HKD 2.2 SK wariant
3
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10 WSKAZÓWKI DOT. MONTAŻU WARIANTÓW EAS /
EOS

Ilustracja 12: Prinzipaufbau EAS Ilustracja 13: Prinzipaufbau EOS

Podane przekroje kabli obowiązują jako minimalne przekroje! 
Podane temperatury obowiązują jako maksymalne dopuszczalne temepartury komponentu!

Montaż podzespołów elektronicznych musi przebiegać starannie i w przemyślany sposób. Dlatego też należy
przestrzegać następujących wskazówek:

• Skrzynka podtynkowa powinna być zamontowana równo i czysto, co pozwoli uniknąć kłopotów przy
późniejszym montażu układu elektronicznego.

• Nie dotykać elementów elektronicznych, gdyż zgromadzone ładunki elektrostatyczne mogą je uszkodzić.

• Wilgoć w miejscu montażu szkodzi podzespołom elektronicznym. Z tego względu zwrócić uwagę, aby
miejsce montażu podzespołów elektronicznych było suche i czyste.

• W miarę możliwości nie umieszczać podzespołów elektronicznych w ścianach zewnętrznych, gdyż w
niekorzystnych warunkach może nawet dojść do powstania korozji na skutek spadku temperatury poniżej
temperatury kondensacji.

• Modułu sterownika nie należy montować w ogrzewanej, kaflowej obudowie pieca.
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• Sposób montażu należy dobrać tak, aby nie dopuścić do wzrostu temperatury powyżej +40°C oraz nie
narażać urządzenia na bezpośrednie działanie ciepła.

Aby uniknąć uszkodzeń elektroniki, wszystkie rurki do poprowadzenia kabli łączących elektronikę z komorą
grzewczą należy układać w podłożu komory grzewczej. Z uwagi na działanie wysokich temperatur nie
układać rurek w taki sposób, aby kończyły się one w górnym obszarze komory grzewczej.

Po zakończonym montażu wszystkie podzespoły elektroniczne muszą być stale dostępne na wypadek
kontroli lub wymiany. Przy wyborze miejsca montażu należy uwzględnić dopuszczalne obciążenia termiczne.
Nie montować podzespołów w przestrzeniach zamkniętych lecz w miejscach dostatecznie wentylowanych.
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11 PRZEGLĄD INFORMACJI ODNOŚNIE OCHRONY
P.POŻ. ORAZ IZOLACJI CIEPLNEJ

Zabudowa przed lub obok ściany pozostałej:

Zabudowa przed lub obok ściany wymagającej ochrony:
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Objaśnienia rysunków:

21 Rura gazu opałowego

31 Przestrzeń konwekcyjna, odstęp pomiędzy powierzchnią wkładu i izolacją cieplną

32 Warstwa izolacji cieplnej; materiał patrz „dopuszczone materiały izolacyjne”

33 Przedmurówka przynajmniej 10 cm wykonana z materiałów mineralnych, np. cegły zgodne z normą DIN 105 lub
cegły wapienno-krzemowe zgodne z normą DIN 106

34 Ściany chronione, zalicza się tu: ściany i konstrukcje ścienne palne, ściany nośne, pozostałe ściany do grubości
10 cm, również z materiałów mineralnych, jak również wszystkie ściany z zabudowanymi z drugiej strony
meblami (spiętrzenie ciepła).

35 Pozostałe ściany, zalicza się tu: ściany z materiałów mineralnych, np. gazobeton, cegła, cegła wapienno-
krzemowa itp. grubsze niż 10 cm, bez zabudowanych z drugiej strony mebli.

36 Przestrzeń konwekcyjna, między dodatkową powierzchnią grzewczą a warstwą izolacji cieplnej

37 Obudowa od strony pomieszczenia, wykonana z materiałów niepalnych klasy A1, np. ceramiczne kafle piecowe,
płyty szamotowe, cegły.

39 Element łączący rury dymowej

40 Ochrona przeciwpożarowa na przejściu rury dymowej

50 Obszar wentylowany dla ochrony przed promieniowaniem

53 Izolacja cieplna elementu łączącego rury dymowej
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12 OCHRONA BUDYNKU

Wszystkie sąsiadujące z komorą grzewczą powierzchnie i (zabudowane) ściany budynku muszą
być chronione przed przegrzaniem. Należy uwzględnić przy tym ochronę przeciwpożarową i statykę.
Temperatury dopuszczalne z punktu widzenia statyki budynku mogą być niższe od tych, które określają
przepisy przeciwpożarowe.

Ściany zabudowane nie mogą osiągać temperatur przekraczających 85°C (ze względów
przeciwpożarowych). To samo dotyczy mebli wbudowanych w ścianę. Wymagane materiały izolacyjne
zależą od rodzaju i wykonania powierzchni budynku. Należy sprawdzić nośność powierzchni, na której
stawiane jest palenisko i w razie potrzeby zastosować odpowiednie środki w celu rozłożenia ciężaru na
większej powierzchni.

Izolacja cieplna

Warstwy izolacji cieplnej (32/44/46) muszą nakładać się na siebie nie tworząc szczelin. Ich wykonanie
musi być czyste i odporne na ścieranie. Zaplanowane usytuowanie musi być trwałe i nie może ulegać
zmianie. Warstwy izolacyjne wykonane z materiału pylącego muszą być odpowiednio osłonięte (np. blachą).
Należy stosować wyłącznie dopuszczone do obrotu materiały izolacyjne (patrz „Dopuszczone materiały
izolacyjne”). Grubości izolacji cieplnej podane w Danych technicznych dla konstrukcji z materiałów palnych
lub zawierających takie materiały obowiązują tylko dla konstrukcji o współczynniku przenikalności cieplnej
(wartość U) ≥ 0,4W/m²K. Przy wartości U < 0,4W/m²K należy przewidzieć dodatkowe środki zapewniające
izolację cieplną (patrz norma DIN 18896:2013-12).

Ochrona ściany budynku

Pośród wszystkich rodzajów ścian budynku wyróżnia się „ściany wymagające ochrony” i „ściany pozostałe”.
W przypadku ścian wymagających ochrony należy zapewnić warstwę izolacji cieplnej (32) i wykonać
przedmurówkę (33). Przedmurówka musi sięgać aż do warstwy izolacji chroniącej sufit lub też do wysokości
obudowy, a przy tym musi wystawać 20 cm ponad łącznik rury dymowej (39).

- ściany wymagające ochrony to ściany z materiałów palnych lub zawierające materiały palne oraz
wszystkie ściany, za którymi znajdują się przedmioty palne (np. wbudowane w ścianę szafy, boazerie, itp.).

- pozostałe ściany (35) obejmują: ściany z materiałów mineralnych, jak gazobeton, cegły, bloczki
krzemowo-wapienne itp. o grubości powyżej 10 cm. W przypadku ścian pozostałych wystarczy jedynie
wykonać warstwę izolacyjną (32). Przedmurówka (33) nie jest konieczna.

Ochrona sufitu nad paleniskiem

Gdy mamy do czynienia ze stropem wykonanym z materiałów palnych lub z elementami nośnymi, a
obudowa kominka sięga do stropu budynku (43), to musi być on chroniony odpowiednio grubą warstwą
izolacyjną (44).

Ochrona podłoża

Podłogi niezapewniające wystarczającego rozkładu obciążeń należy wzmocnić, wylewając betonową
płytę nośną (45) o grubości 6 cm z odpowiednim zbrojeniem. Podłogę należy chronić przed zbyt wysokimi
temperaturami, układając na niej warstwę izolacji cieplnej (46).

Wnęki na przechowywanie opału

Temperatura powierzchni obudowy we wnękach do przechowywania opału nie może przekraczać 85 °C.
Można to uzyskać stosując odpowiednie materiały do wykonania ścianki oraz izolacji.
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Wyloty gorącego powietrza / kratki wentylacyjne

Wyloty gorącego powietrza (41) muszą znajdować się w odstępie przynajmniej 50 cm do sufitu i 30 cm
do sąsiadujących mebli, materiałów palnych lub betonowych elementów nośnych. Aby nie dopuścić do
spiętrzania ciepła wewnątrz obudowy, kratki wentylacyjne i wyloty powietrza powinny być umiejscowione
w najwyższym punkcie obudowy. Ich umiejscowienie musi umożliwiać swobodny dostęp do ewentualnego
czyszczenia. Wymagana wolna powierzchnia kratek wentylacyjnych zależy od typu dodatkowej powierzchni
grzewczej. Kratki wentylacyjne i wyloty powietrza należy rozmieścić w taki sposób, by niemożliwe było ich
zatkanie.

Aktywne chłodzenie

Aktywne chłodzenie jest zapewniane przez otwarty, niemożliwy do zamknięcia kanał, odstęp lub pustą
przestrzeń, gdzie część ciepła oddawanego przez palenisko w stronę danej konstrukcji jest rozpraszana
na zasadzie konwekcji w celu ochrony budynku lub palnych elementów zawartych w ścianach lub na
powierzchni zabudowy paleniska.

Belka ozdobna

Belki ozdobne (52) można umieszczać przed obudową kominka, poza
obrębem promieniowania, w odstępie przynajmniej 1 cm od obudowy
(37). Przestrzeń dzieląca od obudowy musi uniemożliwiać spiętrzanie
napływającego ciepła. Belka ozdobna nie może być elementem
konstrukcyjnym budynku.

Podłoga przed wkładem kominkowym

Podłogi wykonane z materiałów palnych muszą być chronione przez dostatecznie grubą wykładzinę (47)
wykonaną z materiału niepalnego lub zostać zastąpione przez materiały niepalne:

- do przodu co najmniej 50 cm
- na boki co najmniej 30 cm
licząc od otworu paleniska.

W zasięgu promieniowania kominka

Elementy wykonane z materiałów palnych lub zawierające materiały palne (48) oraz zabudowane w ścianie
meble (49) muszą znajdować się w odległości 80 cm od otworu paleniska w przód, w górę i na boki. Jeśli
przedmioty te chronione są przez obustronnie wentylowane zabezpieczenie przed promieniowaniem
(„ekran”), wystarczy zachować odstęp 40 cm.

Poza zasięgiem promieniowania

Elementy wykonane z materiałów palnych (48) lub zawierające substancje łatwopalne (49) muszą znajdować
się przynajmniej 5 cm od obudowy kominka. W przestrzeni tej powietrze musi krążyć swobodnie. Nie
należy dopuszczać do spiętrzania napływającego ciepła. Elementy, które zakrywają niewielkie powierzchnie
obudowy jak np. podłogi, czy przylegające krawędzie wykładzin ściennych i warstw izolacyjnych na sufitach i
ścianach, mogą stykać się bezpośrednio z obudową.
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Przewody elektryczne

Powierzchnie zabudowy muszą być wolne od przewodów instalacji elektrycznej, o ile przewody te nie
są chronione przed stałym oddziaływaniem temperatur >30°C. Dopuszczalne jest zastosowanie w tym
przypadku specjalnych przewodów o zwiększonej odporności cieplnej (patrz norma TROL).
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13 DOPUSZCZONE MATERIAŁY IZOLACYJNE

Stosowane materiały izolacyjne muszą – zgodnie z normą AGI-Q 132 – spełniać następujące wymogi:

Materiał: Grupa 12, 13 Wełna skalna lub żużlowa

Forma dostawy: Grupa 06, 07, 08 Płyty, sprasowane maty lub otuliny

Przewodność cieplna: Grupa 01 - 21

Górna temperatura użytkowa: Grupa 70 - 76 Odpowiada 700 oC – 760 oC

Gęstość znamionowa kg/m3: Grupa 08 - 18 Odpowiada 80 kg/m3 - 180 kg/m3

Stosowane materiały izolacyjne muszą odpowiadać przynajmniej klasie materiałów A1 zgodnie z normą
DIN 4102 część 1. Graniczna temperatura stosowania musi wynosić powyżej 700°C, a gęstość właściwa
powyżej 80 kg/3. Numer identyfikacyjny materiału izolacyjnego musi być znany. Materiały izolacyjne w
obrębie obszaru konwekcyjnego muszą być obudowane niepylącym materiałem, który nie może odbijać
ciepła. Zamiast przedmurówki i materiału izolacyjnego zgodnie z normą AGI-Q 132 można stosować inne,
przeznaczone do tego celu materiały izolacyjne, dopuszczone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej
(DIBT). Niezbędne grubości materiałów izolacyjnych ustalane są na podstawie danych producenta.

Numery identyfikacyjne materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej zgodnie z arkuszem AGI Q 132:

Materiały
izolacyjne

Forma dostawy Przewodność cieplna Górna
temperatura
użytkowa

Gęstość
znamionowa

Gr. Rodzaj Gr. Forma Gr. Forma dostawy Gr. °C Gr. kg/
m3

11

12

13

Wełna szklana

Wełna skalna

Wełna
żużlowa

04

05

06

07

08

09

10

11

Filc

Maty
warstwowe

Maty
prasowane

Płyty

Otuliny

Segmenty

Plecionki

Płyty
segmentowe

01

02

10

11

20

21

99

Maty, przeszywane,
krzywa graniczna 1

Maty, przeszywane,
krzywa graniczna 2

Otuliny, krzywa graniczna
1

Otuliny, krzywa graniczna
2

Płyty, krzywa graniczna 1

Płyty, krzywa graniczna 2

*)

10

12

14

16

.

.

72

74

76

100

120

140

160

.

.

720

740

760

02

03

04

05

06

.

.

18

99

20

30

40

50

60

.

.

180

**)

*) Liczba 99 obowiązuje wyłącznie dla form dostawy zgodnie z kolumną 2, dla których nie przedstawiono
krzywych granicznych.

**) Liczba 99 obowiązuje tylko dla otulin.
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14 WYMOGI PRAWNE

Przy budowie i użytkowaniu instalacji grzewczych mają zastosowanie następujące normy i wytyczne
(przykłady dotyczące rynku niemieckiego):

TROL Zasady rzemiosła zduńskiego i techniki ogrzewania powietrznego

FeuVo Rozporządzenia dot. eksploatacji palenisk wydawane przez niemieckie kraje
związkowe

EnEV Rozporządzenie o oszczędzaniu energii

BO Krajowe prawo budowlane

VDE Przepisy dotyczące instalacji urządzeń elektronicznych

Lista postanowień technicznych natury budowlanej

EN 12831 Obliczanie projektowego obciążenia cieplnego

EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach

EN 14597 Regulatory i ograniczniki temperatury w systemach wytwarzania ciepła

TRD 721 lub
DIN EN ISO 4126

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia –
Zawory bezpieczeństwa

DIN 18 160 Kominy

EN13384 Kominy: Metody obliczeń cieplnych i przepływowych

- Część 1: Kominy z podłączonym jednym paleniskiem

- Część 2: Kominy z podłączonymi wieloma paleniskami

Biuletyn niemieckiego
stowarzyszenia instalatorów
gazownictwa i hydrauliki
(DVGW) W551

Środki techniczne przeciwdziałające rozwojowi bakterii Legionella

Poza tym należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów budowlanych i dotyczących instalacji
grzewczych.

Powyższa lista nie jest w zamierzeniu listą kompletną!



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 SK z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

… płaski z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… płaski z ramą montażową, z przyłączem do masy akumulacyjnej

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 SK z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

… płaski z ramą wykończeniową, dodatkowe drzwiczki DHT

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… okrągły z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 SK z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 SK z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 12 -
Zużycie opału kg/h 3,4 5
Moc grzewcza paleniska kW 13,5 17
Masa przepływu spalin g/s 10 21
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 335 385
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 125 200
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 125 210

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 34 50
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 10 / 10 - 50 10 / 10 - 50
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 25 / 20 25 / 20
Technika wodna % 30 - 70 30 - 70

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 400 / 200 / 300 400 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 400 / 200 / 300 400 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 0
Strop cm 10 / 8 10 / 8
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 78 78
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 324 / 81

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BlmSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 SK Tunnel z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

… płaski z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… płaski z ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 SK Tunnel z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

… okrągły

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 SK Tunnel z mechanizmu czyszczenia

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 12 -
Zużycie opału kg/h 3,4 5
Moc grzewcza paleniska kW 13,5 17
Masa przepływu spalin g/s 10 21
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 335 385
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 125 200
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 125 210

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 34 50
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 5 / 10 - 50 5 / 10 - 50
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 30 / 25 30 / 25
Technika wodna % 30 - 70 30 - 70

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 400 / 200 / 300 400 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 400 / 200 / 300 400 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 0
Strop cm 10 / 8 10 / 8
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 78 78
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 357 / 64

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BlmSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2k-SK

Stand: 2018-07-19

… z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… z żeliwnym frontem

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2k-SK

Stand: 2018-07-19

… ze stalowym frontem

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

... Zaokrąglony z ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2k-SK

Stand: 2018-07-19

... zaokrąglony z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2k-SK

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 111,4 111,4

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 8 -
Zużycie opału kg/h 2,5 4
Moc grzewcza paleniska kW 10 17
Masa przepływu spalin g/s 9 15
Temperatura spalin za:

kocioł °C 210 255
Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 12 12
Pobór powietrza do spalania m3/h 25 40
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 125 125

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 10 / - 10 / -
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 25 / 20 25 / 20
Technika wodna % 65 / 70 65 / 70

Przekroje kratek wentylacyjnych
Obieg powietrza cm2 400 400
Dopływ powietrza cm2 400 400

Odstępy dla komory pieca
zur Heizkammerwand cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 15 15

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 1)

Ściana przylegająca cm 0 0
Podłoga cm 0 0
Strop cm 4 4
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 36 36
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 276 / 52

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.6k-SK

Stand: 2018-07-19

… z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… z ramą żeliwną

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.6k-SK

Stand: 2018-07-19

… z żeliwnym frontem

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.6k-SK

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 111,4 111,4

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 8 -
Zużycie opału kg/h 2,5 4
Moc grzewcza paleniska kW 10 17
Masa przepływu spalin g/s 9 15
Temperatura spalin za:

kocioł °C 210 255
Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 12 12
Pobór powietrza do spalania m3/h 25 40
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 125 125

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 15 / - 15 / -
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 20 / 15 20 / 15
Technika wodna % 65 / 70 65 / 70

Przekroje kratek wentylacyjnych
Obieg powietrza cm2 400 400
Dopływ powietrza cm2 400 400

Odstępy dla komory pieca
zur Heizkammerwand cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 15 15

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 1)

Ściana przylegająca cm 0 0
Podłoga cm 0 0
Strop cm 4 4
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 36 36
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 276 / 52

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 4.1 SK

Stand: 2018-07-19

… z ramą stalową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… ze stalowym frontem

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 4.1 SK

Stand: 2018-07-19

… z ramą żeliwną

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… z żeliwnym frontem

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 4.1 SK

Stand: 2018-07-19

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 4.1 SK

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 105,8 105,8

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 14,5 -
Zużycie opału kg/h 4 8
Moc grzewcza paleniska kW 16,5 32
Masa przepływu spalin g/s 12 28
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 460 650
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 180 210
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 180 220

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 12 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 35 80
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 125 125

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 10 / 10 - 50 10 / 10 - 50
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % - / 10 - / 10
Technika wodna % 30 - 70 30 - 70

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 8 8
do podłogi w miejscu ustawienia cm 15 15

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 22 / 16 22 / 16
Podłoga cm 0 / 0 0 / 0
Strop cm 22 / 16 22 / 16
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 71 71
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 257 / 98

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/h

Stand: 2018-07-19

… płaski z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… płaski z ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/h

Stand: 2018-07-19

… płaski z drzwiczkami DHT i blaszaną niszą

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

... zaokrąglony z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/h

Stand: 2018-07-19

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 XL-SK/h

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) - w praktyce
Do każdego fachowego rodzaju zabudowy OK -
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 13 -
Zużycie opału kg/h 3,6 6
Moc grzewcza paleniska kW 15 25
Masa przepływu spalin g/s 13,5 21
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 335 410
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 135 200
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 135 210

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 34 55
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 5 / 5 - 50 5 / 5 - 50
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 25 / 20 25 / 20
Technika wodna % 25 - 70 25 - 70

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 / 0 0 / 0
Strop cm 10 / 8 10 / 8
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 91 91
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 378 / 93

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/h Tunnel

Stand: 2018-07-19

… płaski z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… płaski z ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/h Tunnel

Stand: 2018-07-19

... zaokrąglony z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 XL-SK/h Tunnel

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 13 -
Zużycie opału kg/h 3,6 6
Moc grzewcza paleniska kW 15 25
Masa przepływu spalin g/s 13,5 21
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 335 410
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 135 200
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 135 210

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 34 55
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 5 / 5 - 45 5 / 5 - 45
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 30 / 25 30 / 25
Technika wodna % 25 - 65 25 - 65

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 / 0 0 / 0
Strop cm 10 / 8 10 / 8
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 91 91
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 411 / 86

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s

Stand: 2018-07-19

… z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

... z przyłączem rury dymowej i ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s

Stand: 2018-07-19

... z drzwiczkami frontowymi

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

… z dodatkowymi drzwiczkami i ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s

Stand: 2018-07-19

... zaokrąglony z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 XL-SK/s

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 13 -
Zużycie opału kg/h 3,5 8,8
Moc grzewcza paleniska kW 15 33
Masa przepływu spalin g/s 10 29
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 480 550
Temperatura spalin za:

1 x żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 135 180
4,9 m wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
3,4 m kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 115 180

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 30 80
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 10 / 5 - 45 10 / 5 - 45
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % 30 / 25 30 / 25
Technika wodna % 25 - 60 25 - 60

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 / 0 0 / 0
Strop cm 13 / 10 13 / 10
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 88 88
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 423 / 93

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s Tunnel

Stand: 2018-07-19

… z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

... z przyłączem rury dymowej i ramą montażową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s Tunnel

Stand: 2018-07-19

... z drzwiczkami frontowymi

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW

... zaokrąglony z ramą wykończeniową

VL zasilanie 1" GZ
RL powrót 1" GZ
E spust 1/2" GW
SVL zasilanie obiegu bezpiecz. 1" GZ
SRL powrót obiegu bezpiecz. 1/2" GZ
FTAS mufa na czujnik TAS 1/2" GW
TF1 mufa na czujnik 1/2" GW
TF2 mufa na czujnik 1/2" GW



Rysunki wymiarowe - HKD 2.2 XL-SK/s Tunnel

Stand: 2018-07-19

Charakterystyka dla dostawionej masy akumulacyjnej

Rysunki potrzebne do planowania można znaleźć w programie PalleteCAD. Aktualne rysunki wymiarowe na stronie
www.brunner.de Ramy / warianty frontów są oznaczone kolorami.



Planowanie i montaż - HKD 2.2 XL-SK/s Tunnel

Stand: 2018-07-19

Sprawdzony na podstawie EN 13229 W EN 13229 W
Wartości zmierzone w trybie (obciążenie) Moc znamionowa w praktyce
EEI 120,2 120,2

Dane dotyczące sprawności
Znamionowa moc cieplna kW 13 21
Zużycie opału kg/h 3,5 8,8
Moc grzewcza paleniska kW 15 33
Masa przepływu spalin g/s 10 29
Temperatura na króćcu (przed podłączeniem) °C 330 550
Temperatura spalin za:

żeliwnym radiatorem (GNF 8/10) °C 135 180
wolnostojącą masą akumulacyjną 1) °C - 180
kamienie kumulujące ciepło (MSS) 1) °C - 210
kocioł °C 115 180

Wymagane ciśnienie tłoczenia Pa 15 15
Pobór powietrza do spalania m3/h 30 80
Sprawność % 90 -
Przyłącze powietrza do spalania Ø mm 160 160

Bilans energii cieplnej
Wkład grzewczy / dod. powierzchnia grzewcza % 5 / 5 - 45 5 / 5 - 45
Promieniowanie przez szybę (pojedyncza / podwójna) % - / 30 - / 30
Technika wodna % 25 - 60 25 - 60

Przekroje kratek wentylacyjnych 2)

Obieg powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300
Dopływ powietrza cm2 500 / 200 / 300 500 / 200 / 300

Odstępy dla komory pieca
do izolacji termicznej cm 6 6
do podłogi w miejscu ustawienia cm 6 6

Izolacja cieplna bez / z kratkami wentylacyjnymi 3)

Ściana przylegająca cm 8 / 6 8 / 6
Podłoga cm 0 / 0 0 / 0
Strop cm 13 / 10 13 / 10
Grubość przedmurówki dla ścian wymagających
ochrony

cm 10 10

Dane kotła
Maks. ciśnienie robocze bar 3 3
Maks. temperatura zasilania °C 100 100
Strop litr 88 88
Przyłącza - zasilanie / powrót Cal 1 1

Ciężar
Wkład grzewczy / komora spalania kg 462 / 86

Spełnione warunki dopuszczenia:
Niemcy / Austria / Szwajcaria / Norwegia 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Wartość orientacyjna. Do ustalenia na podstawie wykresu charakterystyki dla dostawionej masy akumulacyjnej lub do
wykazania metodami obliczeniowymi

2) dla wkładu grzewczego / rury gazu grzewczego / metalowego radiatora
3) Wartości przy podanych przekrojach; ściany pieca oddające ciepło
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