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BSK 04
mit Stil-Kamin 62/76



BSK 04 mit Stil-Kamin 62/76 Technické listy 

… oceľovou kupolou Ø250 mm (Obj. kód 10090)

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese www.brunner.de

Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.



BSK 04 mit Stil-Kamin 62/76 Technické listy 

… oceľovou kupolou Ø200 mm (Obj. kód 10089)

Pre projektovanie CAD doporučujeme software PaletteCAD. Priebežne aktualizované technické výkresy na adrese www.brunner.de

Rámy / Varianty predných platní / Otvory vzduchu na horenie vyznačené farebne.



Projektovanie a zabudovanie
BSK 04 mit Stil-Kamin 62/76

Hmotnosť

Celková hmotnosť

Menoviý výkon (vykurovacia vložka)

Hmotnostný tok spalín

Potrebný ťah komína

Obrat paliva

Potreba vzduchu pre horenie

Priemer prívodu vzduchu pre horenie Ø

Pri diele po strop bez/s teplovzdušnými mriežkami

K inej stene

S plechmi proti sálaniu k inej stene

Údaje pre overenie funkčnosti

Teplota spalín

Prierez mriežok 

Minimálne odstupy BSK/BSO

Tepelná izolácia

Prívod vzduchu

Výduch vzduch

kW

kg/h

g/s

°C

Pa

m³/h

mm

cm²

cm²

cm

cm

cm

skúšané podľa

K stropu cm

Spĺňa požiadavku pre hraničné hodnoty:

Nemecko / Rakúsko / Švajčiarsko / Nórsko 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

kg

1)

Stavebné diely obstavby

Pôdorysná plocha (šírka x hĺbka)

Stavebná výška

mm

mm

Dodatočný obstavbový prstenec - výška mm

2)

K chránenej stene

S plechmi proti sálaniu k chránenej stene

cm

cm

10,5

10

200

125

1230 x 715

1938

322

5

0

50

12

35

22 / 16

1540

1200

3,2

EN 13229

775

10

5

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.eu | www.brunner.eu

BRUNNER produkty sú ponúkané a predávané výlučne špecializovanými odbornými kachliarskymi 
firmami. Zmeny sortimentu, technické zmeny ako aj omyly vyhradené. 

1)

2)

Odporúča sa škrtiaca klapka

Existuje teplovzdušný otvor
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