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Opmerkingen over de gebruiksaanwijzing  
Algemeen 
In het Zwitsers-Duitse gebied verschillen de technische termen afhankelijk van 
het land. Voor een beter begrip zullen in deze gebruiksaanwijzing de technische 
termen vereenvoudigd worden: 
Cheminéeeinsatz (CH) = Kamineinsatz (DE) = Inzethaard (NL) 
Kamin (CH) = Schornstein (DE) = Schoorsteen (NL) 
Warmluft (CH) = Zuluft (DE) = Warme lucht (NL) 
Raumluft (CH) = Umluft (DE) = Kamerlucht (NL) 
Frischluft (CH) = Aussenluft (DE) = Buitenlucht (NL) 
Rauchgasklappe (CH) = Drosselklappe (DE) = Rookgasklep (NL) 
Unterlagsboden (CH) = Estrich (DE) = Dekvloer (NL) 

Afkortingen 
onontvl. Onontvlambaar 
ontvl Ontvlambaar 
Airwash Luchtgeleidingssysteem om het neerslaan van roet op de keramische ruit te voorkomen 
El 30 (onontvl) Brandwerendheidsklasse; weerstand ≥ 30 minuten 
El 60 (onontvl) Brandwerendheidsklasse; weerstand ≥ 60 minuten 
El 90 (onontvl) Brandwerendheidsklasse; weerstand ≥ 90 minuten 
AIR-Direct Kamerlucht-onafhankelijke verbrandingsluchttoevoer 
≥ Hoger of gelijk 
≤ Lager of gelijk 
< Lager 
> Hoger 
≈ Ca. 
Bauart A1 / B1 Automatisch sluitende haarddeur 
Bauart A / B2 Niet-automatisch sluitende haarddeur 
VL Verbrandingslucht 
KL Convectielucht 
BImSchV Duits Bondsbesluit betreffende de bescherming tegen emissies (D) 
LRV Zwitsers besluit betreffende het behoud van zuivere lucht (CH) 
Apparaat S Apparaat met convectiemantel 
Apparaat V Apparaat met convectiemantel en extra ingebouwde ventilator 
Apparaat K Apparaat zonder convectiemantel (stralingstoestel) 
Apparaat tunnel-
versie 

Inbouwhaard met twee liftdeuren 

DIN EN 13229 Europese testnorm voor inbouwhaarden en open haarden voor vaste brandstoffen 
15a B-VG Overeenkomst voor energiebesparing (AT) 
AEAI Vereniging van kantonnale brandverzekeringsmaatschappijen (CH) 
VHP Zwitserse Bond van kachelbouwers en tegelleggers (CH) 
Q-label Kwaliteitslabel voor houtkachels (CH) 
Minergie Module Goedgekeurd verwarmingssysteem voor huizen die aan de Minergie standaard voldoen 

(CH) 
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Afbeeldingen 

De verwijzingen in deze instructie gelden voor alle toestellen van Rüegg product-
groep Classic –Line. Voor alle duidelijkheid zijn onderwerpen, die voor alle model-
len geldig zijn, samengevat en aan de hand van 1 model uitgelegd. De gebruikte 
afbeeldingen kunnen dus van uw situatie verschillen. 

Arceringen 

Pictogrammen 

 OPMERKING! 
 Nuttige informatie en opmerkingen 

 OPMERKING! 
 Gebruik een veiligheidshandschoen 

 WAARSCHUWING! 
 Wijst op een zeer heet oppervlak 

 LET OP! 
 Mogelijk gevaar voor het product en zijn omgeving 

Hout 

Luchtspleet: holte met of zon-
der actieve ontluchting 

Warmte-isolatie (mineraal) 

Warmte-isolatie; 
onontvl., RD ≥ 100 kg/m3 

Houten sierbalk 

Beton 

Metselwerk of cellenbeton 

Volle baksteen 
(baksteen voor schoorsteen)

Chamotte; Mantel / Uitwen-
dige omhulling 

Brandwerend paneel; 
onontvl. 
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Benamingen 

Afvoerkanaal 

Materialen 
mineralen 

Rookgasklep 
met bedieningselement 

Holte in de mantel 
> bij K apparaten eveneens  
convectieruimte 

Warmeluchtrooster 

Vuurhaard Warmte-isolatielaag 

Warmte-isolatielaag  
rond het afvoerkanaal 

Vlamdwingplaat 

inbouwkast 

Warme luchtleiding 
(Apparaten S) 

Rookvangkap 

Haarddeur 

Decoratieve balk 

Beschermkast deur 

Mantel (onontvl) 

Brandbare omgeving 
Betonnen vloerplaat 

Mantel (onontvl) 
Warmte-isolatielaag 

Warmte-isolatielaag  
Afsluiting 

Beveiligingsmuur 

Binnenbekleding van de 
haard 
(chamotte of staal) 

Verse luchtleiding 

Verse luchtklep 

Verse luchtleidingen 

Gevelrooster 
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Geldende voorschriften  
● De inzethaarden van Rüegg zijn goedgekeurd en erkend volgens DIN 
 EN13229. 
● Deze gebruiksaanwijzing werd samengesteld op basis van het "Document 
 over de regels der kunst" van de VHP, versie 1.1 en de Duitse voorschriften. 
● Er dient aan de eisen van de landelijke en plaatselijk geldende bepalingen 
 voldaan te worden. 
 Bij installatie van een RÜEGG haard dienen, parallel aan deze plaatsings- in-
structies, eveneens de in het betreffende land geldende voorschriften, wetten en 
besluiten in acht genomen te worden. Voorbeeld: 
 - De veiligheidsregels voor de bouw, de beroepsvoorschriften betref-

fende brandveiligheid 
 - De wetten en besluiten voor bescherming tegen emissies 
 - De besluiten betreffende het behoud van zuivere lucht 
 - De richtlijnen voor haardenbouw 
 - De voorschriften van de schoorsteenveger 
 - De richtlijnen van de brandverzekeringen 
● De installateur dient de inachtneming van de voor ieder land geldende wetge- 
     ving te waarborgen.  
●  De installatie van de apparaten is uitsluitend voorbehouden aan professionele 

installateurs. 

Vóór de montage  
● Controleer onmiddellijk of het apparaat compleet is, of het niet beschadigd is 

tijdens het transport, of het de voorgeschreven afmetingen heeft, of de haard-
deur soepel schuift en of er geen defecten aanwezig zijn. 

● Controleer vóór de montage van de installatie de 
werking van de toesteldeur. Verwijder hiertoe alle 
transportschroeven van de contragewichten en de 
andere transportbeveiligingen. Meld alvorens met de 
montage te beginnen eventuele defecten, zoals pro-
blemen met de werking of teveel lawaai, bij de betref-
fende servicedienst. 

● Lees deze montage-instructies aandachtig door. 
● Verwijder alle documenten en onderdelen van de haard en overhandig de  
      gebruiksaanwijzing aan de gebruiker/gebruikster van de installatie. 
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Algemeen  
Installatieonderdelen 
Het is niet toegestaan open haarden te monteren: 

- in trappenhuizen, met uitzondering van woongebouwen met maximaal twee 
appartementen 

- in gemeenschappelijke gangen 
- in vertrekken waar ontvlambare of ontplofbare stoffen of mengsels toegepast, 

bewaard of vervaardigd worden 
- in vertrekken of appartementen die permanent ontlucht worden door middel 

van ventilatiesystemen met ventilatoren. Deze eis is niet van toepassing op 
vertrekken die ontlucht worden door middel van ventilatiesystemen met een 
veiligheidsvoorziening die automatisch en op veilige wijze de productie van 
lage druk in het vertrek van installatie voorkomt of de ontwikkeling van een 
lage druk van minder dan 0,04 mbar verhindert. Deze eisen hoeven niet in 
aanmerking genomen te worden voor vertrekken voorzien van een ventilatie-
systeem voor de montage van kamerluchtonafhankelijke haarden. 

Aanvoer verbrandingslucht 
Het is toegestaan open haarden te monteren in vertrekken die niet voorzien zijn 
van kanalen voor de aanvoer van verbrandingslucht van buitenaf, indien: 

- deze over minstens één buitendeur of een openslaand venster beschik-
ken of in directe of indirecte verbinding staan met andere vertrekken van 
dit type waardoor verbrandingslucht zou kunnen worden aangevoerd. In 
geval van montage in appartementen of andere bewoonde vertrekken is 
verbrandingslucht verbinding uitsluitend mogelijk op de ruimtes die deel 
uitmaken van het appartement of van het betreffende bewoonde vertrek. 
De haarden kunnen uitsluitend geïnstalleerd worden in de hiervoor ge-
noemde ruimtes, indien zij over een aanvoer van verbrandingslucht van 
minstens 360 m3 per uur en per m2 haardopening kunnen beschikken. De 
bovenvermelde eisen zijn niet van toepassing op kamerlucht-
onafhankelijke haarden. 

Het is toegestaan open haarden te monteren in vertrekken met directe verbran-
dingslucht aanvoer van buitenaf, indien: 

- een bij de schoorsteen behorend buitenluchtkanaal naar buiten leidt van-
uit dit vertrek. Dit kanaal moet dan beschikken over een klep met lucht-
dichte sluiting in het vertrek van installatie. De positie van de klep moet 
goed zichtbaar zijn. 

- de buitenluchtkanalen worden vervaardigd en geïnstalleerd in overeen-
stemming met de in het land geldende bouwvoorschriften, op dusdanige 
wijze dat ze in gebouwen met meer dan twee woonetages over de brand-
schotten lopen om het verspreiden van vuur of rook naar de andere ver-
diepingen of brandgangen te verhinderen. 
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Bauart A1 / B1 
De apparaten van het type A1 of B1 zijn voorzien van een zelfsluitende haarddeur 
en worden gekeurd volgens DIN EN 13229 - type A1. Een werking met open 
vuur is verboden, evenals een latere herinrichting voor een werkwijze met open 
vuur. De haarden kunnen worden aangesloten op een schoorsteenkanaal be-
stemd voor meerdere aansluitingen. De werkzame hoogte van het schoorsteen-
kanaal moet minstens 4 m zijn vanaf het punt waar de rookgassen binnenkomen. 
De norm DIN 4705/EN 13384-1 is van toepassing voor de afmetingen van het 
schoorsteenkanaal in geval van montage van een inzethaard. De berekeningen 
voor de inzethaarden van type A1 zijn gebaseerd op het volume verbrandings-
lucht bij werking met een gesloten deur. De inzethaarden van het type A1 beant-
woorden aan de volgende eisen: 

● Zelfsluitende deur  
● Rendement > 70% 
● Nominaal vermogen < 11 kW 

 
 Meervoudige aansluitingen zijn verboden in Frankrijk, België en Ne-

derland. 

Bauart A / B2 
Inbouwhaarden van het type A of B2 kunnen ook als open haard gebruikt worden. 
Een meervoudige aansluiting van het schoorsteenkanaal isin dit geval verbo-
den. Inbouwhaarden van dit type moeten worden aangesloten op een eigen 
schoorsteenkanaal, dat wil zeggen dat er maar één haard per schoorsteenkanaal 
mag worden geïnstalleerd. 
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Luchtcircuits  
Systemen en werkwijzen 
● Als basis zijn de Rüegg haarden zodanig ontworpen, dat de verbrandingslucht 

onafhankelijk van de kamerlucht naar het apparaat gevoerd wordt bij een 
werking met gesloten deur. Hiervoor wordt de verbrandingslucht rechtstreeks 
van buiten naar de verbrandingskamer van de haard geleid. Dit type luchtge-
leiding wordt Direct AIR (=kamerlucht-onafhankelijk) genoemd. 

● Het tweede luchtcircuit binnenin het toestel, is dat van convectielucht. Dit 
dient voornamelijk voor het verwarmen van de kamerlucht. De haarden waar 
de convectielucht door een convectiemantel geleid wordt, worden S appara-
ten genoemd, toestellen zonder convectiemantel K apparaten. Bij deze vari-
ant wordt de convectielucht opgewekt in de kolom die rond de haard gebouwd 
wordt (ombouw), waarbij de lucht onderaan via roosters kan instromen en bo-
venaan opgewarmd via warme luchtroosters weer de kamer instroomt. 

● Indien de haard eveneens open gestookt dient te kunnen worden, moet bo-
vendien een extra verse luchtleiding rechtstreeks van buiten worden aange-
sloten op de convectiemantel van het toestel. Dit betekent, dat deze buiten-
lucht wordt opgewarmd en het kamerluchtvolume zal aanvullen dat via de 
open haardruit door de schoorsteen naar buiten verdwijnt. 

 

OPGELET 
Wordt een open gestookte inbouwhaard enkel via het AIR-Direct sys-
teem van buitenlucht voorzien en is de opstellingsruimte goed geïso-
leerd en afgedicht, kan een storingsvrij functioneren neit worden ge-
waarborgd! 

OPGELET 
Interne of externe ventilatoren mogen NOOIT aan het vrbrangsluchtsy-
teem (AIR-Direct) worden aangesloten!  
Zij zijn alleen voorzien voor transport van de convectielucht. 
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De volgende afbeeldingen tonen slechts een keuze uit de mogelijke varianten, 
met de bijbehorende luchtcirculatie! 

Toestel / Type: S, Bauart A / B2 

Gebruik: open of gesloten (→ gesloten op deze afbeelding) 
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Toestel / Type:  S, Bauart A / B2 

Gebruik:  open of gesloten (→ open gestookt op de afbeelding) 

Buitenlucht 

Kamerlucht 

Convectielucht 

Lucht van de
Airwash

Rookgas 
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Toestel / Type:  S, Bauart A1 / B1 

Gebruik:   uitsluitend gesloten 

Buitenlucht 

Kamerlucht 

Convectielucht 

Lucht van de 
Airwash

Rookgas 
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S Toestellen 

Op de S toestellen zonder sokkel 
worden de openingen voor de aan-
sluitingen van verbrandingslucht (VL) 
en kamerlucht (KL) voorgelaserd in 
het plaatwerk van de mantel. 
Afhankelijk van de aansluitsituatie 
kunnen de blinde deksels worden 
verwijderd aan de zijkant of aan de 
achterzijde, rekening houdend met 
de behoefte aan lucht, en voorzien 
van aansluitkragen Ø 150 mm. 

De uitgangen voor de convectielucht 
(KL) worden in de fabriek gemon-
teerd. 

AANDACHT 
De deksels van ongebruikte 
openingen mogen niet uitge-
broken worden ! 

Ingangen voor de kamerlucht (KL) 

Aansluitingen voor 
luchtdozen (optioneel) 

Uitgangen convectielucht (KL) 

Ingangen voor 
verbrandingslucht (VL) 

IInnggaannggeenn vvoooorr 
ccoonnvveeccttiieelluucchhtt  ((KKLL))  

Uitgangen convectielucht (KL) 

Aansluitingen voor 
luchtdozen (optioneel) 

Ingangen voor 
convectielucht (KL) 

Uitgangen voor 
convectielucht (KL) 

Aansluitingen voor 
luchtdozen (optioneel) 

Ingangen voor 
convectielucht (KL) 
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K toestellen 

Op de K toestellen zonder sokkel wor-
den de openingen voor de aansluitin-
gen van verbrandingslucht (VL) voor-
gelaserd in het plaatwerk van de man-
tel. Afhankelijk van de aansluitsituatie 
kunnen de blinde deksels verwijderd 
worden aan de zijkant of aan de ach-
terzijde, rekening houdend met de be-
hoefte aan lucht, en voorzien van een 
aansluitkraag Ø 150 mm. Aangezien 
de K toestellen niet voorzien zijn van 
een convectiemantel, zal de convectie-
lucht in de mantel circuleren dankzij de 
openingen die u hiervoor in de om-
bouw voorzien heeft. U moet er voor 
zorgen dat deze ombouw aan de 
binnenzijde stofvrij en schuurbe-
stendig is 

Voor accumulatie- en stralingsmantels, 
waarvoor men over het algemeen af-
ziet van convectielucht, moet men er 
voor zorgen dat er voldoende buiten-
lucht wordt aangevoerd in de kamer 
met het oog op een goede werking 
met open deur. Hiertoe zijn er voorge-
laserde openingen op de bovenzijde 
van de beschermkast van de ruit. Voor 
accumulatie- en stralingsmantels zon-
der convectie kunnen deze worden 
aangesloten naargelang de luchtbe-
hoefte. Op de openingen worden aan-
sluitkastjes voor verse lucht met kra-
gen, artikelnr. 12.59.00050 gemon-
teerd. Deze kastjes kunnen dan met 
behulp van een leiding van Ø 150 mm 
worden aangesloten op de buitenlucht. 

 

 

 

Aansluitingen voor 
luchtdozen (optioneel) 

Ingang voor verbran-
dingslucht (VL) 

Ingangen voor convec-
tielucht (KL) 

Aansluitingen voor 
luchtdozen (optioneel) 



Plaatsingsvoorschrift CLASSIC-LINE 
 
 

17 

Toestellen met sokkel 
Bij toestellen met een sokkel c.q. 
ventilatorbox zijn de openingen voor 
de aansluitkragen voor ingang con-
vectielucht (KL) voorgelaserd in de 
sokkelplaat. 

De aansluitkraag voor de verbran-
dingsluchttoevoer (VL) is al af fa-
briek geplaatst. 

AANDACHT 
De deksels van ongebruikte openingen mogen niet uitgebroken worden! 
Voor een storingsvrij bedrijf met open deur moet de opstellingsruimte 
voldoende voorzien worden van verse buitenlucht (aanvulling ballast-
lucht)Allen het gebruik van de verbrandingsluchtaansluiting (VL) is voor 
open stoken onvoldoende! 

 

Ingang voor verbran-
dingslucht (VL) 
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Doorsneden 
Voor de K toestellen zijn dezelfde aansluitsecties van toepassing als voor de V/S 
toestellen (Ø150 mm = 175 cm²). 
Voor de toestellen van Bauart A1 met een zelfsluitende deur (= uitsluitend bij de 
werkwijze met gesloten deur) moet minstens het volgende aantal kragen worden 
gemonteerd: 
 

* Stutzen-ø 125 mm 

 

Ingang VL 
(buitenlucht) 

Ingang KL
(kamerlucht) 

Ingang KL
(buitenlucht) 

Uitgang KL 
(convectielucht) 

Ellipse S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Ellipse V 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Jade Front S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Jade Tunnel S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Lumo S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Pi Classic 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

Pi Compact 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

Pi-ccolo Classic 1 2 0 2 
* 123 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Pi-ccolo Compact 1 2 0 2 
* 123 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Prisma S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Prisma V 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Prismalo 500 S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Prismalo 500 V 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

Saphir Front S/K 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

Saphir Tunnel S/K 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

Saphir Giant S/K 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

Saphir Giant 500 S/K 1 4 0 4 
175 cm2 700 cm2 0 cm2 700 cm2 

720 S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

720 V 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

720 Giant S/K 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 

720 Giant V 1 2 0 2 
175 cm2 350 cm2 0 cm2 350 cm2 
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Diameters voor Bauart A/B2 
Voor de apparaten van het type A (= werking met open en gesloten deur) moet 
minstens het volgende aantal kragen worden gemonteerd: 
 

 Ingang VL 
(buitenlucht) 

Ingang KL
(kamerlucht) 

Ingang KL
(buitenlucht) 

Uitgang KL
(convectielucht) 

Ellipse S/K 1 2 2 3
175 cm2 350 cm2 350 cm2 525 cm2

Ellipse V 1 1 1 2
175 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

Jade Front S/K 1 2 1 3
175 cm2 350 cm2 175 cm2 525 cm2

Jade Tunnel S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Lumo S/K 1 2 1 3
175 cm2 350 cm2 175 cm2 525 cm2

Pi Classic 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Pi Compact 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Pi-ccolo Classic 1 1 1 2
* 123 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

Pi-ccolo Compact 1 1 1 2
* 123 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

Prisma S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Prisma V 1 1 1 2
175 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

Prismalo 500 S/K 1 2 1 3
175 cm2 350 cm2 175 cm2 525 cm2

Prismalo 500 V 1 1 1 2
175 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

Saphir Front S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Saphir Tunnel S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Saphir Giant S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

Saphir Giant 500 S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

720 S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

720 V 1 1 1 2
175 cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

720 Giant S/K 1 2 2 4
175 cm2 350 cm2 350 cm2 700 cm2

720 Giant V 1 1 1 2
175cm2 175 cm2 175 cm2 350 cm2

* Stutzen-ø 125 mm 

 
 
LET OP: 
Voor de apparaten V (= met ingebouwde ventilator) kan het aantal kragen 
verminderd worden vanwege de geforceerde circulatie! 
De aanvoerleidingen voor kamerlucht moeten symmetrisch op het appa-
raat worden aangesloten. Hierdoor wordt de lucht op homogene wijze 
verwarmd en voorkomt men oververhitting van één zijde van het appa-
raat! 
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Montage van de aansluitkragen 

4. De lipjes tegenover de uitsnijdingen in het plaat    
    werk plaatsen 

Gereedschap: Hamer 
   Schroevendraaier Pozidriv PZ3 
   Siliconekit (thermische weerstand ≥ 250 °C) 

1. De voorgelaserde deksels losmaken op de hiervoor  
    bedoelde breekpunten 

2. De deksels verwijderen en afvoeren 

3. De kragen Ø150 mm installeren 

5. Alle lipjes 90° ombuigen 

LET OP: 
De kraag moet zodanig worden geïnstalleerd, dat spleten met het plaat-
werk van de convectiemantel zoveel mogelijk worden vermeden. Voor het 
afdichten kan hittebestendige siliconekit worden gebruikt (> 250°C.) 
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Montage van de verse lucht aansluitkastjes 

Blinde deksels 

Houtblok H ≈ 75 mm 

1. De voorgelaserde deksels verwijde-
ren op de hiervoor bedoelde breek-
punten (rood) met behulp van de 
hamer. Het laatste breekpunt breken 
door middel van vouwen en niet door 
erop te slaan! 

5. Controleren of de verse lucht aan-
sluitkastjes goed bevestigd zijn. 

2. Men kan maximaal 2 extra verse 
lucht aansluitkastjes monteren. 
Voor plaatsing op het apparaat 
rechts en / of links de juiste deksel 
verwijderen! 

4. Alle verse lucht aansluitkastjes 
bevestigen met 2 plaatschroeven. 

3. De juiste ronde deksels verwijde-
ren met behulp van de hamer en 
de aansluitkragen monteren vol-
gens de punten 1 t/m 5 op pagina 
19. Een houtblok gebruiken om 
beschadiging van de dozen te 
voorkomen! 

Gereedschap: Hamer 
   Houtblok 75x75 mm 
   Schroevendraaier Pozidriv PZ3 
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Buitenluchtaanvoerleidingen 
● Voor de buitenluchtaanvoerleidingen de voorkeur geven aan ronde doorsne-

den met een gladde binnenzijde. 
● Van gemetselde of uit minerale stoffen bestaande luchtaanvoer kanalen moet 

de binnenzijde schuurbestendig zijn. 
● De buitenlucht aanvoerkanalen moeten rechtstreeks via de onderzijde of de 

zijkant op het toestel worden aangesloten. 
● De buitenlucht aanvoerkanalen moeten met onontvlambaar isolatiemateriaal 

met een dikte van 3 cm bekleed worden 
● Op het uiteinde van het aanvoerkanaal moet aan de buitenzijde van de woning 

een demonteerbaar gevelrooster met insectengaas geplaatst worden. Op die 
manier wordt voorkomen dat dieren in het systeem kruipen. 

● Alle installaties moeten VERPLICHT voorzien worden van de correct gedi-
mensioneerde verse luchtaanvoer. Indien de juiste doorsneden niet in acht 
worden genomen, kan de goede werking van de open of gesloten deur niet 
verzekerd worden! 

● Indien de installateur een kleinere doorsnede toepast op basis van de bereke-
ningen van de verbrandingslucht, doet hij dit op zijn eigen verantwoordelijk-
heid! De fabrikant kan in dat geval geen perfecte werking met een open of ge-
sloten deur meer garanderen. 

● Het aanzuigpunt van de buitenluchtleiding niet in de 
rechtstreekse nabijheid van een uitmonding van 
schoorsteen- of luchtafvoerkanaal plaatsen! Eveneens 
geen buitenlucht aansluitingen plaatsen die uitgeven 
op een drukke weg! 

● Kanalen voor de verse lucht op de convectiemantel: 
 > Om het binnendringen van koude lucht, koudebruggen of de vorming van 

condensatie te voorkomen, moeten in de buurt van de gevels kleppen wor-
den geïnstalleerd met een luchtdichte afsluiting. 

● Kanalen voor de verbrandingsluchtaanvoer: 
 > Om het binnendringen van koude lucht, thermische bruggen of de vorming 

van condensatie te voorkomen, moeten in de buurt van de gevels kleppen 
worden geïnstalleerd met een niet luchtdichte afsluiting. Altijd een door-
snede van 10 cm2 vrij houden. Dit komt overeen met een gat van Ø 3 cm. 
Door deze maatregel worden gevaarlijke ontploffingen voorkomen. 
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Bovenzijde van de haard

● De aanvoerleiding van buitenlucht naar de haard vanaf de gevel mag nooit 
hoger dan de bovenzijde van de verbrandingskamer worden geplaatst. 

 Uitzonderingen: 
 In geval van aansluiting op het AIR-Direct (VL) systeem; 
 → in dat geval past men toe: Hmax ≤ 6 m vanaf de bovenrand van de haard, 
  indien de schoorsteen boven het aanzuigpunt uitsteekt 
 In geval van aansluiting op het systeem met convectielucht met een inge-

bouwde ventilator; 
 → in dat geval past men toe: Hmax ≤ 6 m vanaf de bovenrand van de haard 

● De buitenlucht kanalen met een doorsnede van 175 cm2 (∅ 15 cm) mogen de 
volgende maximale lengtes niet overschrijden: 

 → haard zonder ventilator 
  met halfstarre aluminiumbuizen („Aluflex“): Lmax = 3 m 

 met gladwandige buizen:    Lmax = 4 m 
→  haard met ventilator 
     met halfstarre aluminiumbuizen („Aluflex“): Lmax = 6 m 

 met gladwandige buizen:    Lmax = 8 m 
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Afvoer rookgassen / Schoorsteenkanaal  
 

Algemene opmerkingen 
● Men moet schoorsteenkanalen vermijden waarvan de diameter groter 

is dan die in de tabel vermeld staat, om de volgende storingen te 
voorkomen: 
- te sterke afkoeling van de rookgassen, waardoor er condensatie 

zou kunnen ontstaan in het schoorsteenkanaal 
- onvoldoende trek via het schoorsteenkanaal  

 ● Het rookgasafvoersysteem moet in overeenstemming hiermee ont-
worpen en goedgekeurd zijn voor een gebruik met hout als brandstof. 

 ● Het schoorsteenkanaal mag nooit op het apparaat steunen. Het 
schoorsteenkanaal moet zelfdragend en onafhankelijk van de haard 
zijn. 

 ● In principe schoorsteenkanalen met een lengte van minder dan L < 4 
m vermijden. Voor schoorsteenkanalen met een korte lengte L ≤ 4 m 
kan men een extractieventilator installeren om een stabiele trek te 
verkrijgen. 

 ● Indien de installateur een kleinere doorsnede toepast op basis van 
berekeningprogramma's voor het schoorsteenkanaal, doet hij dit op 
zijn eigen verantwoordelijkheid. 

 ● Vanaf een nuttige lengte van L ≥ 8 m is het toegestaan de doorsnede 
van nieuwe schoorsteenkanalen, met een doorsnede van Ø 25 of Ø 
30 cm, te verminderen met maximum 5 cm, indien ze over een goede 
warmte-isolatie beschikken. 

Minimaal toegestane doorsneden 

 
Minimale doorsneden schoorsteenkanalen 

Rond 
Ø [cm] 

Rond 
Ø [cm] 

Rond 
Ø [cm] 

Ellipse 25 25 x 25  
Jade Front 25 25 x 25  
Jade Tunnel 25 25 x 25 Niet reduceerbaar * 
Lumo 25 25 x 25  
Pi 30 30 x 30  
Pi-ccolo 25 25 x 25  
Prisma 25 25 x 25  
Prismalo 500 20 20 x 20  
Saphir Front 30 30 x 30  
Saphir Tunnel 30 30 x 30 Niet reduceerbaar * 
Saphir Giant  30 30 x 30  
Saphir Giant 500  30 30 x 30  
720 25 25 x 25  
720 Giant 25 25 x 25 Niet reduceerbaar * 

* op de met open vuur werkende installaties (A/B2) 
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Warmte-isolatie  
Algemene opmerkingen 
 ● De inbouwhaarden dienen steeds te worden voorzien van een 

warmte-isolatie ten opzichte van de wanden, vloeren en plafonds 
van het gebouw. 

 ● Installaties waar de haard in een omgeving van brandbare materia-
len is gebouwd, moet deze warmte-isolatie voldoen aan de hoog-
ste eisen uit bijgevoegde tabel. 

 ● De te gebruiken warmte-isolatie moet beantwoorden aan duidelijk 
vastgestelde kwaliteitscriteria. Gebruik uitsluitend warmte-isolatie 
die aan de volgende eisen voldoet. Indien vervangende warmte-
isolatie gebruikt wordt, moet deze goedgekeurd zijn door de be-
voegde autoriteiten (bijvoorbeeld CH: VKF of DE: DIBT). 

 ● De permanente thermische weerstand van de gebruikte warmte-
isolatie moet minstens 700°C bedragen. 

 ● Isolaties binnen de ombouw van K-toestellen moet vast en schuur-
bestendig afgedekt zijn, (bvb afgedekt met metalen platen) en te-
vens moet ze een hoge permanente thermische weerstand bezit-
ten. 

 ● Zorg dat u kiest voor isolatiemateriaal waarvan de bindmiddelen 
slechts in kleine mate vervliegen als gevolg van temperatuursin-
werking. Dit om geurontwikkeling te voorkomen. Inlichtingen betref-
fende de samenstelling van het isolatiemateriaal zijn verkrijgbaar 
bij de fabrikant. 

Warmte-isolatie 

 

Isolatie Presentatie Gebruik 
Warmtegeleiding 

Maximale 
 gebruikstemperatuur 

Zichtbare 
soortelij-
ke massa 

W/(m K) °C kg/m3 

Minerale vezels / Slakken-
vezels Panelen Isolatie van de 

inzethaard 0,035 700 - 900 100 - 180 

Minerale vezels / Slakken-
vezels 
op één zijde, door zuivere 
aluminium bekleding 
versterkt met gaas 

deken 
Isolatie 

Afvoerkanaal 
0,035 750 80 
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Brandbare omgeving (bb) 

 Overeenkomend met de keuring EN 13229 zijn de volgende isolatiediktes van toepassing: 

 

Buis Vloer Wanden aan de 
zijkant en de achterzijde Plafond 

Minerale 
vezels 
V [cm] 

Betonnen 
voetplaat 
B1 [cm] 

Steinfaser 
B2 [cm] 

Beveili-
gingsmuur 

W1 [cm] 

Minerale 
vezels 
V [cm] 

Betonnen 
voetplaat 
B1 [cm] 

Steinfaser 
B2 [cm] 

Ellipse 3 6 3 10 6 12 2 
Jade Front 3 6 3 10 4 12 2 
Jade Tunnel 3 6 3 10 5 12 2 
Lumo 3 6 3 10 4 12 2 
Pi 3 6 3 10 6 12 2 
Pi-ccolo 3 6 3 10 6 12 2 
Prisma 3 6 3 10 6 12 2 
Prismalo 500 3 6 3 10 6 12 2 
Saphir Front 3 6 3 10 4 12 2 
Saphir Tunnel 3 6 3 10 5 12 2 
Saphir Giant 3 6 3 10 4 12 2 
Saphir Giant 500 3 6 3 10 4 12 2 
720 3 6 3 10 6 12 2 
720 Giant 3 6 3 10 6 12 2 

Apparaat K

D
2 

D
1 

W2 W1 

V

B
2 

B
1 

Apparaat S 

V

W2 W1 

B
2 

B
1 

D
2 

D
1 
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OPGELET 
Deze isolatiediktes betreffen haardsystemen met convectieluchtcircuits. 
Zij zijn niet van toepassing op installaties met een gesloten mantel  
(accumulatiehaarden)! 

 

Vloer (B1+B2) 
● Rechtstreeks op de installatievloer een betonnen vloer storten van minstens 

6 cm dik. De betonnen vloer bedekt de volledige installatievloer zonder enige 
naad binnen de schoorsteenmantel. 

● Onder de haard moet de betonnen vloer bovendien voorzien zijn van warmte-
isolatie. 

 
OPGELET 
De stelpootjes van de haard moeten rechtstreeks op deze betonplaats 
staan. 

 

Zijwanden en achterwand (W1+W2): 
● Rechtstreeks tegen achterwand van het gebouw een beveiligingsmuur 

plaatsen van minstens 10 cm dik. Deze moet van baksteen, beton of ander, 
gelijkwaardig materiaal zijn. De beveiligingsmuur bedekt de volledige wand 
van het gebouw, zonder enige naad binnen de schoorsteenmantel. 

● De warmte-isolatie tussen de beveiligingsmuur en de haard moet naadloos 
zijn aangebracht zonder enige kieren binnen de schoorsteenmantel. 

Plafond (D1+D2)  
● Indien de holle ruimte van de schoorsteenmantel boven de haard tot aan het 

plafond van het vertrek reikt, moet dit beschermd worden. De bescherming 
bestaat uit een laag warmte-isolatie van minstens 12 cm dik. 

 De warmte-isolatie rust bovendien op een onbrandbare afsluiting met een 
hoge permanente thermische weerstand en is niet vervormbaar. 

● Indien de holte van de schoorsteenmantel boven de haard niet tot aan het 
plafond van het vertrek reikt, hoeft de afsluiting voor de installatie van de 
haard geen isolatiemateriaal te bevatten. De ruimte tussen de afsluiting en het 
plafond van het vertrek moet minstens 50 cm bedragen. 

Schoorsteenaansluitstuk (V) 
● Het gehele schoorsteenaansluitstuk moet omhuld worden met een geschikte 

warmte-isolatie van 3 cm dik. 
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Niet brandbare omgeving (nbb) 

 
In overeenstemming met de goedkeuring volgens EN 13229 zijn de volgende isola-
tiediktes van toepassing: 

 
Buis Vloer 

Wanden aan de
zijkant en de 
achterzijde 

Plafond 

Minerale vezels 
V [cm] 

Minerale vezels 
V [cm] 

Minerale vezels 
W [cm] 

Minerale vezels 
D1 [cm] 

Minerale vezels 
V [cm] 

Ellipse 3 3 6 6 2 
Jade Front 3 3 4 6 2 
Jade Tunnel 3 3 5 6 2 
Lumo 3 3 4 6 2 
Pi 3 3 6 6 2 
Pi-ccolo 3 3 6 6 2 
Prisma 3 3 6 6 2 
Prismalo 500 3 3 6 6 2 
Saphir Front 3 3 4 6 2 
Saphir Tunnel 3 3 5 6 2 
Saphir Giant 3 3 4 6 2 
Saphir Giant 500  3 3 4 6 2 
720 3 3 6 6 2 
720 Giant 3 3 6 6 2 

Apparaat S 

B
 

D
2 

≥1
2 

cm
 

D
1 

W V V W

D
2 

≥1
2 

cm
 

D
1 

Apparaat K

B
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OPGELET 
Deze isolatiediktes betreffen haardsystemen met convectieluchtcircuits. 
Zij zijn niet van toepassing op installaties met een gesloten mantel  (ac-
cumulatiehaarden)! 

 

Vloer (B): 
● De afstelvoetjes van de haard moeten rechtstreeks op de dragende vloer  

rusten. 
● De dragende vloer onder de haard moet van warmte-isolatie voorzien zijn. 

Zijwanden en achterwand (W): 
● De beveiligingsmuur is niet noodzakelijk. 
● De warmte-isolatie komt exact overeen met die van brandbare of te bescher       
     men wanden en dekt zonder naden de gehele wand van het gebouw aan de  
     binnenzijde van de schoorsteenmantel. 

Plafond (D): 
● Het plafond van het vertrek moet minstens 12 cm dik zijn. 
● Indien de holle ruimte boven de haard in de schoorsteenmantel tot aan het 

plafond reikt, moet dit beschermd worden. De bescherming bestaat uit een 
laag warmte-isolatie van minstens 6 cm dik die men rechtstreeks op het pla-
fond monteert. De warmte-isolatie rust bovendien op een onbrandbare afslui-
ting met een hoge permanente thermische weerstand en is niet vervormbaar. 

Schoorsteenaansluitstuk (V) 
● Het gehele schoorsteenaansluitstuk moet omhuld worden met een geschikte    
     warmte-isolatie van 3 cm dik. 
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Vervangende warmte-isolatie 
Mits goedgekeurd en beschikkend over een gebruikstoelating, kan in de plaats 
van de beveiligingsmuur vervangende warmte-isolatie gebruikt worden. In geval 
van gebruik van deze verbangende warmte-isolatie kan de dikte van de warmte-
isolatie (isolatie / beveiligingsmuur) tot 50% worden verminderd. 

 
● Indien men de beveiligingsmuur en de warmte-isolatie aan de voorzijde van 

een ontvlambare muur vervangt door vervangende warmte-isolatie, dan 
moet de isolatie toegepast worden in twee lagen en moeten de naden van 
de panelen verspringen. 

● Indien men isoleert met behulp van goedgekeurde vervangende warmte-
isolatie, wordt de vermindering van dikte van de isolatie (warmte-isolatie / 
beveiligingsmuur) gegeven door de fabrikant! 

● De vervangende warmte-isolatie moet een duurzame statische stabiliteit 
bezitten! 

2. laag 
1. laag 

Dikte ≈ 50%Dikte = 100%

Wamte-isolatie doormiddel van 

Beveiligingmuur 
+ 

Mineraal isolatiemateriaal

Vervangend isolatiemateriaal 
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Calciumsilicaat → SILCA 250 KM 
Goedkeuring DIBT n° Z-43.14-117 
Toepassingsgebied van de goedkeuring Haarden en kachelbouw 
Klasse bouwmateriaal EN 4102-4 A1, onontvlambaar 
Zichtbare soortelijke massa (±10 %) EN 1094-4 250 kg/m3 
Poreusheid EN 1094-4 ca. 90 % 
Drukbestendigheid EN 1094-5 1,4 MPa 
Geleiding λ bij 200° C EN 993-15 ≤ 0,1 W/mK 
Thermische uitzetting bij 500°C 0,2 % 
Standaard formaten, panelen; l x L [mm] 500…1200 x 500…1900 
Standaard diktes [mm] 30…100 

Vermiculietplaten → Isoboard T-700 
Goedkeuring DIBT n° Z-43.14-131 
Toepassingsgebied van de goedkeuring Haarden en kachelbouw 
Klasse bouwmateriaal EN 4102-4 A1, onontvlambaar 
Zichtbare soortelijke massa (±10 %) EN 1094-4 375 kg/m3 
Poreusheid EN 1094-4 ca. 90 % 
Drukbestendigheid EN 1094-5 1,15 MPa 
Geleiding λ bij 200° C EN 993-15 ≤ 0,175 W/mK 
Thermische uitzetting bij 500°C ≤ 0,52 % 
Standaard formaten, panelen; l x L [mm] 500…1200 x 500…1900 
Standaard diktes [mm] 30…100 

1 

2 

3 

1 
2

3 

Leesvoorbeeld 1: 

1 Op de verticale schaalverdeling de 
benodigde isolatiedikte van de mi-
nerale wol kiezen   → 10 cm

2 Een horizontale lijn tot aan de rode lijn 
trekken 

3 Een verticale lijn trekken, van het 
snijpunt naar beneden   → ≈ 8 cm

SILCA 250 KM 

Leesvoorbeeld 2: 

1 Op de verticale schaalverdeling de 
benodigde beveiligingsmuur met 
de isolatiedikte van de minerale wol 
kiezen   → 20 cm

2 Een horizontale lijn tot aan de rode 
lijn trekken 

3 Een verticale lijn trekken, van het 
snijpunt naar beneden    → ≈ 10 cm

SILCA 250 KM
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Veiligheidsafstanden  
Voorzijde van het toestel 
Aan de voorzijde van een haard voor vaste 
brandstoffen moet een ononbrandbare 
vloerbedekking geplaatst worden die min-
stens 40 cm naar de voorzijde en naar de 
zijkanten doorloopt ten opzichte van de 
deuropening. 
 
Wordt een tablet in keramisch materiaal 
geplaatst geldt dezelfde afstand ten op-
zicht van de vulopening 

Bij hoektoestellen zoals bvb.  720, 
720 Giant, Ellipse, etc., kann de 
zijdelingse afstand niet steeds ge-
respecteerd worden. Dan moet de 
onbrandbare bedekking reiken tot 
aan de muur. 

 
 
In geval van de plaatsing van een haard 
tablet is dezelfde afstand vanaf de laad-
opening van toepassing. 

Warme lucht uitlaten 
Binnen een afstand van 30 cm naast en 
50 cm boven de warme luchtuitgangen 
mogen zich geen brandbare bouwelemen-
ten bevinden (bijvoorbeeld een houten pla-
fond), noch inbouwmeubels. 

≥40 cm

≥4
0 

cm
 ≥40 cm 

≥30 cm

≥5
0 

cm
 

≥40 cm
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≥ 5 cm

≥ 80 cm 

Stralingszone 

Neem een minimale afstand van 80 
cm in acht naar boven, naar voor 
en naar de zijkanten tussen de 
haardopening en brandbare mate-
rialen. Wanneer er aan 
weerszijden een 
stralingsbeveiliging is 
aangebracht, is een afstand van 
40 cm voldoende. 
Neem een afstand van ten minste 5 
cm in acht tussen de buitenbekle-
ding van de open haard en brand-
bare materialen. Deze afstand moet 
zodanig zijn dat er voldoende lucht 
kan circuleren om warmteophoping 
te voorkomen 
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Aanvullende montage-instructies  
Voorbereiding / Werkingscontrole 
● Verwijdering van alle transportschroeven 

OPGELET 
Op de apparaten 720 en 720 Giant 2 schroeven 
verwijderen!  

● Controle van volgende elementen: 
- de haarddeur omhoog en omlaag schuiven  
- de haarddeur laten draaien 
- de luchttoevoerhendel naar links en rechts schuiven 

● Verwijder van alle losse onderdelen en de zich in de haard bevindende  
documenten. 

● De toestellen van het S type kunnen als optie voorzien worden van een venti-
latorbox. De bijbehorende montage-instructies worden meegeleverd. De venti-
latorset wordt tijdens het inbouwen van de haard gemonteerd. De elektrische 
aansluiting van de ventilator en van de snelheidsregelaar moet vooraf gepland 
worden. Uitsluitend de bijgeleverde snelheidsregelaar op de ventilator aanslui-
ten, om brommende geluiden en trillingen te voorkomen. De elektrische aan-
sluiting moet aan een vakbekwame elektricien worden toevertrouwd. 

● De installatievloer moet statisch stabiel en dragend zijn. Het is niet toegestaan 
een haard rechtstreeks op een "zwevende vloer" te plaatsen. 

● De elektrische kabels in de mantel moeten in de buurt van de vloer geplaatst 
worden en, indien nodig, geïsoleerd worden. Het is strikt verboden elektro- 
beschermbuizen te gebruiken die PVC bevatten! 

● Het schoorsteenkanaal moet aan de inbouwvereisten voldoen. 
Beveiligingsmuur / Betonnen vloer 
● In geval van brandbare wanden of wanden die beschermd moeten worden, 

moeten de wandenwanden aan de binnenzijde van de schoorsteenmantel 
voorzien zijn van een aan de voorschriften beantwoordende beveiligingsmuur 
voor de warmte-isolatie. 

● In geval van een brandbare vloer of een vloer die beschermd moet worden, 
moet er rechtstreeks op de dragende vloer een betonnen dekvloer gestort 
worden. 

Warmte-isolatie 
● Alle oppervlakken binnenin de schoorsteenmantel moeten één voor één, in 

overeenstemming met de voorschriften, tijdens de bouw van de installatie van 
passende warmte-isolatie voorzien worden. 

● Op alle K toestellen moet de warmte-isolatie uitgevoerd worden met schuur-
bestendige materialen. 
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Aansluitkragen 
● Het is verboden de niet gebruikte uitbreekdeksels van beluchtingsopeningen 
 te verwijderen! 
● De ongebruikte uitlaatkragen (warme convectielucht) moeten verplicht  ge-
sloten worden met behulp van luchtdichte afsluitdeksels 

Plaatsing van de toestellen 
● De stelvoetjes monteren en volledig vastschroeven (ze mo-

gen niet uitsteken t.o.v. het plaatwerk van de mantel van het 
toestel). 

● Met behulp van de transporthandgrepen en/of riemen het 
toestel naar de plaats van montage transporteren. Alle vleu-
gelschroeven moeten volledig vastgedraaid worden en de 
handgreep moet stevig op het plaatwerk van de mantel ge-
fixeerd zijn. 

 
● Het toestel op de voorbereide dragende ondergrond plaatsen. 

4 schroeven per 
transporthandgrepen 

→  De front toestellen vereisen 4 transporthandgrepen  
→  De hoektoestellen vereisen 2 transporthandgrepen 
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● In gebouwen met hoge akoestische eisen, moet het toestel ten opzichte van  
     de opstelvloer voorzien worden van geluidsisolatie. 

OPGELET 
Het toestel moet op zijn 4 stelvoetjes rusten! De ondergrond moet 
voldoende dragend zijn (een belasting van 140 kg per voetje is mo-
gelijk). Het is mogelijk later extra statische steun te verzorgen voor 
het toestel met behulp van extra steunpunten. 
Het is verboden de K toestellen rechtstreeks tegen de warmte-
isolatie aan de achter- en zijkanten te plaatsen. Zorg voor een conti-
nue convectieruimte van 6 tot 10 cm. 

● Onder de bodem van het toestel warmte-isolatie plaatsen. 
● Het toestel horizontaal en verticaal bijstellen met behulp van de 4 stelvoetjes      
     en een waterpas. 

Aansluiting van de buitenlucht 
● De aansluitingen volgens de schema’s op pagina 15 t/m 22 uitvoeren. 
● De kleppen voor buitenlucht zo dicht mogelijk bij de gevel monteren. 
● De bedieningshandgrepen van de kleppen zodanig monteren, dat ze goed 
 bereikbaar zijn. 

Aansluiting van de kamerlucht 
● De aansluitingen volgens de voorschriften op pagina 15 t/m 22 uitvoeren. 
● Filters in het aanzuigrooster uitsluitend bij toestellen met een ventilator. 

Aansluiting aan het rookkanaal 
● Het volgende materiaal is toegestaan: 

- dikwandige plaatstalen pijp, dikte ≥ 2 mm 
- RVS staalplaat, dikte ≥ 1 mm of volgens de aanwijzingen van de fabrikant 

● Altijd een rookgasklep in het kanaal plaatsen: 
  1. De klep op de aansluitkraag van het toestel plaatsen 
 2. De schroeven van de klemband aandraaien 
 3. De klepstang aansluiten en borgen met behulp van een borgstift 
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 4. De bedieningsknop aansluiten en borgen met behulp van een borgstift 
● Bij gebruik van een flexibele as mag deze nergens op het 

toestel rusten. 
● De rookgasklep in het aansluitstuk naar de schoorsteen 

mag niet hermetisch afsluiten. Zorg voor de juiste vrije 
opening. Deze halve maan vormige opening is voorgela-
serd in de Rüegg klep en kan met een tang worden losge-
maakt. 

● Het afvoerkanaal en de rookgasklep moeten volledig 
luchtdicht worden aangesloten ten opzichte van de con-
vectiemantel en ombouw van de haard. 

● Het volledige afvoerkanaal moet worden geïsoleerd met 
een dikte van 3 cm in geschikt onbrandbaar isolatiedeken. 

● De maximaal toegestane horizontale lengtes van de rook-
gaskanalen zijn: 

 Bouwart A/B2 ≤ 80 cm 
 Bouwart A1 / B1 ≤ 150 cm 

Deze waarden kunnen worden verhoogd indien men een 
rookgasventilator gebruikt! 
Een horizontale doorvoer is niet toegestaan in Frank-
rijk, noch in de Benelux! 

● De afvoerkanalen moeten direct en stromingsgunstig aan 
 de schoorsteen worden aangesloten. 
● Indien het schoorsteenaansluitstuk langs brandbare mate-

rialen loopt, moet het kanaal worden omhuld met mineraal 
materiaal, bijvoorbeeld beton in een omtrek van minstens 
20 cm. 

● De werking van de klep met bedieningsknop uitvoeren 
 alvorens de haardmantel volledig te sluiten. 
● Het schoorsteenkanaal mag nooit op het toestel rusten via 
 het aansluitstuk. 

Aansluiting van de convectielucht 
● De aansluitingen volgens de voorschriften op pagina 15 t/m 22 uitvoeren. 

Boezemijzer 
● Het boezemijzer dient als ondersteuning van de bovenste haardmantel. 
● Tussen het toestel en het boezemijzer een uitzetvoeg voorzien (strook glas-

vezelkoord) plaatsen. Er mag geen rechtstreekse verbinding zijn tussen 
het boezemijzer en het toestel! Het boezemijzer moet de mantel ondersteu-
nen door op de zijpijlers van de ombouw te rusten en/of via trekstangen en 
muurankers aan het gebouw bevestigd te worden. 

≥ 20 cm 

≥ 
20

 c
m

 

uitbreken 
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Toestelmantel 
● De mantel moet uit onbrandbaar materiaal worden opgebouwd. 
● Tussen de mantel en het toestel een omlopend een glasvezelkoord plaatsen. 
● De mantel mag het volledige opendraaien van de deur niet verhinderen. 
● Het is niet nodig de mantel te isoleren indien de installatie van de haard zoda-

nig ontworpen is dat de oppervlakken van de mantel en deze voor de houtop-
slag bestemde nissen niet warmer dan 85°C kunnen worden. Voor de mantels 
uit minerale materialen, bijvoorbeeld chamotte- of keramische tegels waarop 
voorwerpen geplaatst zouden kunnen worden, wordt de waarde van 85°C 
vervangen door 120°C. 

● Neem altijd de veiligheidsafstanden in acht. 
● De gebruikte materialen moeten altijd over de vereiste thermische weerstand 

beschikken en geen langdurige geuren verspreiden bij verhitting! Om die re-
den moet men geen materialen gebruiken die kunststoffen bevatten. 

Sierbalken 
De onderzijde van houten balken moet worden beschermd met een onbrandbare 
stralingsbescherming (El 30) met een permanente thermische weerstand. De 
achterzijde van de balk moet worden bedekt met een 5 cm dikke laag baksteen, 
cellenbeton, een brandwerend paneel of brandvrije isolatie en bekleed met een 
onbrandbaar paneel EL 30. Het is niet nodig het toestel te isoleren, indien er zich 
een convectiemantel rond de haard bevindt. 

≤ 2 cm

Dragend frame van metaal 
Beveiliging tegen straling 
30 t l

Inbouwhaard 

Pleisterkalk 

Mantel  
(niet-actief oppervlak) 

Hardhouten balk 

> 5 cm 2 cm.

Uitzetvoeg (onbrandbaar) 
bijvoorbeeld een glasvezelkoord 

Geen rechtstreeks contact toegestaan tussen 
haard en ombouw / Boezemijzer 

2 
cm
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 5. 
De rechter bodemsteen plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

 7. 
- Alle bevestigingshaken monteren
- De vlamdwingplaat plaatsen 

 6. 
De linker bodemsteen plaatsen 
→ De vloerplaten van de haard 
centreren 
→ De speling gelijkmatig verdelen 

 1. 
De linker zijwand plaatsen 
→ volledig naar voren duwen 

 2. 
De linker achterwand plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

3. 
De rechter achterwand 
plaatsen 
→ volledig naar links duwen

 4. 
De rechter zijwand plaatsen 
→Alle speling gelijkmatig 
verdelen

Haarden met chamotte binnenbekleding  
Jade Front 
Saphir Front 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te 
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 
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 1. 
De linker zijwand plaatsen 
→ volledig naar voren duwen 

 2. 
De linker achterwand plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

 3. 
De rechter zijwand plaatsen 
→ volledig naar voren duwen 

 4. 
De rechter achterwand plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

 5. 
De middelste achterwand plaatsen 
De 3 verticale wanden centreren 
De zijwanden op één lijn zetten 

 6. 
De linker bodemsteen plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

 8. 
De middelste bodemsteen plaatsen 
→ Alle vloerplaten centreren 
→ De speling gelijkmatig verdelen 

 7. 
De rechter bodemsteen plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te 
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 

 9. 
Alle bevestigingshaken monteren 

Saphir Giant 
Saphir Giant 500 
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 5. 
De rechter bodemsteen plaatsen 
→ Alle vloerplatencentreren 
→ De speling gelijkmatig verdelen 

 4. 
De linker bodemsteen plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

 2. 
2 achterwanden plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

 3. 
2 rechter zijwanden plaatsen 
→ Alle wanden op één lijn 
zetten 

 1. 
2 linker zijwanden plaatsen 
→ volledig naar voren duwen 

 6. 
- Alle bevestigingshaken monteren 
- De vlamdwingplaat plaatsen 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te 
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 

Lumo Front
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 6. 
Alle bevestigingshaken monteren 

 1. 
De twee buitenste steunijzers van de 
chamotte elementen op de bodem 
van de haard demonteren. 

 4. 
De twee buitenste steunijzers van de 
chamotte elementen op de bodem 
van de haard monteren. 
 

 2. 
De twee linker zijwanden plaatsen 
en centreren. 

 5. 
Alle bodemstenen plaatsen  
→ De speling gelijkmatig verdelen 

 3. 
De twee rechter zijwanden plaatsen 
en centreren. 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te 
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 

Jade Tunnel 
Saphir Tunnel 
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6. 
Alle haken monteren (vastzet-
ten) 

1. 
Achterwand plaatsen 
→ overschot L en R gelijkmatig 

verdelen 

2. 
Zijwand links plaatsen 
→  tegen de rugwand schuiven 

3. 
Zijwand rechts plaatsen 
→ tegen de rugwand schuiven 

4. 
Bodemsteen rechts plaatsen 

5. 
Bodemsteen links plaatsen 
→ overschot over alle bodem-
stenen gelijkmatig verdelen. 

7. 
Vlamdwingplaat erin leggen (op 
de bovenzijde van de  zij- en 
achterwand leggen) 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 

 

Prisma 
Prismalo 500 
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OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 
 
VERWIJZING 
Hierna is enkel het rechter hoekmodel beschreven.  
Bij de Ellipse links is dezelfde volgorde aan te houden

1. 
Zijwand plaatsen 
→ naar voor schuiven tot achter 

de omgezette rand van de 
aan de voorzijde 

2. 
Rugwand onderaan plaatsen 
→ naar links tot tegen de 

zijwand schuiven 

4. 
Voorste rechter bodemsteen 

plaatsen 
→ volledig naar rechts schuiven 

3. 
Rugwand bovenaan plaatsen 
→ naar links tot tegen de 

zijwand schuiven 

6. 
Achterste bodemsteen plaatsen
→ overschot over alle stene 

gelijkmatig verdelen. 

8. 
Vlamdwingplaat erin leggen (op 
de bovenzijde van de  zij- en 
achterwand leggen) 

5. 
Voorste linker bodemsteen 
plaatsen 

7. 
Alle haken plaatsen (vastzet-
ten) 

Ellipse
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 1. 
De linker zijwand plaatsen 
→ volledig naar voren duwen 

 2. 
Het onderste deel van de achter-
wand plaatsen 
→ naar rechts duwen achter de 

rand van het plaatwerk van de 
haard 

 4. 
De rechter bodemsteen plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

 5. 
De linker bodemsteen plaatsen 
→ Alle bodemstenen uitlijnen 
→ De speling gelijkmatig verdelen 

 6. 
- Alle bevestigingshaken monteren 
- De vlamdwingplaat plaatsen 

 3. 
Het bovenste deel van de achter-
wand plaatsen 
→ uitlijnen ten opzichte van het 
onderste deel 

720 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kle-
ven! 

  

 

VERWIJZING 
Alleen de 720 rechts wordt hieronder weer-
gegeven. Voor de 720 links dezelfde volgor-
de aanhouden.
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720 Giant 

 

  

  

 3. 
De middelste achterwand plaatsen 

 5. 
De rechter vloerplaat plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

 6. 
De linker vloerplaat plaatsen 
→ volledig naar links duwen 

 4. 
De linker achterwand plaatsen 
→ De speling op gelijkmatige wijze 
verdelen 

 7. 
Het achterste middendeel plaatsen 
→ De speling gelijkmatige verdelen 

 8. 
Alle bevestigingshaken vastzetten

9. 
De vlamdwingplaat plaatsen 

 2. 
De rechter achterwand plaatsen 
→ volledig naar rechts duwen 

 1. 
De linker zijwand plaatsen 
→ volledig naar voren duwen

 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te 
metselen of ze tegen de toestelwand te 
kleven! 

 
 

 

VERWIJZING 
Alleen de 720 rechts wordt hieronder 
weergegeven. Voor de 720 links dezelfde 
volgorde aanhouden.
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Pi Classic 

4. 
Bevestigingshaakjes 

vastschroeven 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 

 1. 
Rugwand plaatsen 
→ speling gelijkmatig verdelen 

5. 
Vlamdwingplaat plaatsen 

 2. 
Voorste bodemdeel plaatsen 
→ helemaal naar voor schuiven 

 3. 
Achterste bodemdeel plaatsen 
Bodemdelen samenschuiven 
→ Speling gelijkmatig verdelen 

 6. 
Vlamdwingplaat centreren en 
speling gelijkmatig verdelen 
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Pi Compact 

3. 
Alle haakjes vastschroeven 

6. 
Vlamdwingplaat plaatsen 

 7. 
Vlamdwingplaat centreren en 
speling gelijkmatig verdelen 

 2. 
Linker rugwandplaatsen 
→ Beide rugwanden centrere-

nen  

 1. 
Rechter rugwand plaatsen 
→ helemaal naar rechts 

schuiven 

4. 
Rechter bodemdeel plaatsen 
→ helemaal naar rechts 

schuiven 

 5. 
Linker bodemdeel plaatsen 
→ Rechter Bodemdeel centre-

ren 
→ Speling gelijjkmatig verdelen 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 
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Pi-ccolo Classic 

3. 
Bevestigingshaakjes 

vastschroeven 

4. 
Vlamdwingplaat plaatsen 

5. 
Speling gelijkmatig verdelen 

 2. 
Bodemdeel plaatsen 
→ Speling gelijkmatig verdelen 

 1. 
Rugwand plaatsen 
→ Speling gelijkmatig verdelen 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 
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Pi-ccolo Compact 

4. 
Vlamdwingplaat plaatsen 

5. 
Speling gelijkmatig verdelen 

3. 
Haakjes vastschroeven 

 2. 
Bodemdeel plaatsen 
→ Speling gelijkmatig verdelen 

 1. 
Rugwénd plaatsen 
→ Speling gelijkmatig verdelen 

OPGELET 
Het is niet toegestaan deze platen vast te  
metselen of ze tegen de toestelwand te kleven! 
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Haarden met een zwart stalen binnenbekleding  
Voor de montage van haarden met een stalen binnenbekleding, de 
bij de betreffende haard meegeleverde bijzondere montage-
instructies opvolgen. Deze zijn eveneens te vinden op Internet op 
de site www.ruegg-cheminee.com. 

Extra gewichten voor Bauart A1  
● Voor de montage van extra gewichten de bijzondere montage-instructies in 

acht nemen, die eveneens te vinden zijn op Internet op de site www.ruegg-
cheminee.com. 

● Na de montage van de extra gewichten moet de deur automatisch volledig 
sluiten. Het is verboden de installaties van type A1 met open vuur te laten 
werken! 

Na de installatie  
Na het voltooien van de installatie de volgende handelingen uitvoeren: 
● Visuele eindinspectie van de installatie 
● Functionele controle van de toestelruit en van de afwezigheid van storende 

geluiden door ze meerdere keren omhoog en omlaag te schuiven. 
● Functionele controle van het opendraaien van de haarddeur door deze her-

haaldelijk te openen en te sluiten. 
● Functionele controle van het bedienings- en gebruiksgemak van de instel-

schuif voor de verbrandingslucht (een licht geluid van wrijving of schuiven is 
toegestaan). 

● Functionele controle van de rookgasklep. 
● Functionele controle van de buitenlucht klep. 
● Functionele controle van de convectielucht-ventilator (indien aanwezig). 
● Functionele controle van de rookgasventilator (indien aanwezig). 
● Persoonlijk overhandigen van de bijbehorende gebruiksset, met de instruc-

ties voor de opdrachtgever. 
● Gedetailleerde instructies verstrekken aan de opdrachtgever over de wer-

king en de algemene veiligheidsinstructies. 
● Uitgebreide inlichtingen en verzending van de garantiekaart. 
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Eerste ingebruikneming  
Het is niet toegestaan de installatie in gebruik te nemen, zolang de ge-
bruikte materialen niet volledig droog zijn (mantel, pleisterkalk, enz.). 
Neem hiertoe de aanwijzingen van de fabrikant van de gebruikte pro-
ducten in acht. 

● De deuren en ramen in het vertrek van installatie openen. 
● De eerste ingebruikneming uitvoeren volgens de beschrijving in bijgaande 

gebruiksaanwijzing. 
De geuren die bij de eerste ingebruikneming vrijkomen, zijn normaal en zijn het 
resultaat van de verdamping van de walsvetten en de bindmiddelen in de verf. 
Deze dampen zijn niet schadelijk, alleen hinderlijk. 
Het is mogelijk dat er tijdelijke krakende geluiden te horen zijn als gevolg van 
het uitzetten wanneer de temperatuur van de haard toe- en weer afneemt. Afhan-
kelijk van het gebruik wisselt de intensiteit hiervan. 

Typeplaatje  
Voor een snelle servicedienst hebben wij de volgende 
informatie nodig: 

Type toestel:           

Fabrieksnummer:       
Fabricagedatum:       

Omschrijving probleem:     
Afhankelijk van het type toestel verschilt de plaats van 
het typeplaatje. 
Fronthaarden, vlakke vorm (Figuur 1): 
Het typeplaatje bevindt zich aan de linker kant van het 
toestel, even onder het midden van de deur. Om de ka-
rakteristieken van het toestel te lezen, kan dit type-
plaatje weggeklapt worden wanneer de installatie is af-
gekoeld. 
Haarden met een andere vorm (Figuren 2+3): 
Afhankelijk van het model bevindt zich het typeplaatje in 
het midden, in de linker- of de rechterbovenhoek bo-
ven de deur in de beschermkap.aan de linker of rech-
ter kant van het toestel, in de bovenhoek van de rand 
van de haard. Om de karakteristieken van het toestel te 
lezen, kan dit typeplaatje met de hand naar beneden 
geklapt wordenwanneer de installatie is afgekoeld. 

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Type appa-
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Installaties met accumulatiemateriaal  
In moderne huizen met een lage energiebehoefte, is de plaatsing van een haard 
met een laag vermogen vereist. De toestellen van dergelijke installaties worden 
eerst en vooral omhuld met een gemetselde accumulatiemantel en dan bekleed 
met een keramische stralingsombouw (stralingspanelen, keramische tegels, 
enz.). De accumulatiemantel tussen toestel en buitenmantel wordt tijdens de wer-
king verwarmt. De opgeslagen warmte wordt overgedragen naar de mantel en 
door deze aan de kamer afgegeven onder de vorm van  stralingswarmte. De holte 
is afgesloten en wordt niet geventileerd. Geen enkel ventilatierooster wordt in de 
mantel geïnstalleerd. De installatie moet zodanig ontworpen zijn dat de lucht in de 
installatie vrij kan circuleren. 
Deze stralingsinstallaties onderscheiden zich van convectieinstallaties op het vlak 
van luchttoevoer en warmte-isolatie. Tenzij anders aangegeven (zie hieronder) 
gelden bovengenoemde voorschriften en instructies ook voor de accumulatie-
installaties! 

Luchtcirculatie 
● Systeem en werkwijzen > Pagina 11. 
● De Rüegg haarden kunnen ook van ver-

brandingslucht voorzien worden binnen 
een accumulatie-installatie, met kamer-
luchtonafhankelijke luchttoevoer. 

● Voor een werking met open vuur moet 
extra buitenlucht naar het vertrek van de 
installatie aangevoerd worden. Hiertoe 
moet men extra verse lucht aansluit-
kastjes monteren> instructies pagina20. 
 

● De verse lucht aansluitkastjes moeten 
luchtdicht worden gemonteerd op een 
buitenluchtkanaal, Ø 150 mm. 

 
● Om te voorkomen dat er koude lucht 

binnendringt wanneer de installatie niet 
gebruikt wordt en om de ontwikkeling 
van koudebruggen te voorkomen, moet 
er voor de buitenluchtkanalen altijd in 
de buurt van de gevel een klep met 
luchtdichte afsluiting worden gemon-
teerd! 

 
 
● Vereiste doorsneden: 

Buitenmuur van het 
gebouw 

Accumulatiemantel 

Luchtspleten 

Verse lucht aansluitkastjes 
(optie) 
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Verbrandings-
lucht (buitenlucht) 

 Verse lucht 
(buitenlucht) 

Ellipse K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Jade Front K 1 1 
175 cm2 175 cm2 

Jade Tunnel K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Lumo Front K 1 1 
175 cm2 175 cm2 

Pi  1 2 
175 cm2 350 cm2 

Pi-ccolo 1 1 
175 cm2 175 cm2 

Prisma K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Prismalo 500 K 1 1 
175 cm2 175 cm2 

Saphir Front K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Saphir Tunnel K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Saphir Giant K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Saphir Giant 500 K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

720 K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

720 Giant K 1 2 
175 cm2 350 cm2 

Het aanvoerkanaal moet via de achterzijde op de verse lucht aansluitdozen wor-
den aangesloten. Het hoogteverschil tussen de kraag op de verse lucht aansluit-
doos en de aansluiting op de bekleding van het gebouw moet minstens 80 cm 
bedragen. Het hoogteverschil kan ook verkregen worden met behulp van een 
sifon. Maar de luchtaansluiting moet altijd lager zijn! 

Warmte-isolatie 

OPGELET 
Voor de warmte isolatie bestaan bij gesloten contructies, op basis 
van de verhoogde stuwtemperaturen, verhoogde veiligheidseisen. 
 
VERWIJZING 
De navolgende instructies zijn geharmoniseerd met „Stand-der-
Technik-Papier“ des VHP, Version 1.1 (versie 2009), en bij het bou-
wen van een stralingsinstallatie dwingend te respecteren!

Verbrandingslucht 

≥8
0c

m
 

Buitenlucht 
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Brandbare omgeving (BB) 

Vloer: 
● De stelvoetjes van het toestel moeten 

rechtstreeks op een dragende onder-
grond rusten. 

● Binnen de mantel moet de installatievloer 
onder het toestel bedekt zijn met een be-
tonnen vloer met een dikte van 12 cm. 

● Tussen het toestel en de betonnen vloer 
een warmte-isolatielaag van 10 cm dik 
plaatsen. 

Zijwanden en achterwand: 
● Rechtstreeks op de wand van het gebouw 

een beveiligingsmuur plaatsen van 
minstens 10 cm dik. Deze moet van 
baksteen, beton of ander, gelijkwaardig 
materiaal zijn. De beveiligingsmuur be-
dekt de volledige wand van het ge-
bouw, zonder enige naad binnen de 
schoorsteenmantel. 

● De warmte-isolatie met een dikte van 
10 cm tussen de beveiligingsmuur en het 
toestel moet zonder naden geplaatst wor-
den. Deze bedekt zonder naden de volle-
dige beveiligingsmuur aan de binnenzijde 
van de schoorsteenmantel. 

Plafond: 
● Indien de holle ruimte van de schoor-

steenmantel boven het toestel tot aan het 
plafond reikt, moet dit beschermd worden. 
De bescherming bestaat uit een laag 
warmte-isolatie van minstens 12 cm dik 
die men rechtstreeks op het plafond mon-
teert. 

● De warmte-isolatie rust bovendien op een 
onontvlambare afsluiting van minstens 6 
cm dik met een permanente, niet ver-
vormbare thermische weerstand. 

Voor het gebruik van vervangende warmte-isolatie zijn de instructies 
van pagina 29 en 30 van toepassing. 

* Variant met verse lucht aan-
sluitdoos (p. 20) 

≥10 cm ≥10 cm 

≥1
2 

cm
 

≥1
0 

cm
 

= 
6 

cm
 

≥1
2 

cm
 

≥1
8 

cm
 

*
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Niet brandbare omgeving (OBB) 

Vloer: 
● De stelvoetjes van het toestel moeten 

rechtstreeks op een dragende onder-
grond rusten. 

● Tussen het toestel en de betonnen 
vloer een warmte-isolatielaag van 3 cm 
dik plaatsen. 

Zijwanden en achterwand: 
● De beveiligingsmuur is verwijderd. 
● De bescherming bestaat uit een warm-

te-isolatielaag van minstens 6 cm dik. 
Deze bedekt de volledige wand van het 
gebouw, zonder enige naad binnen de 
schoorsteenmantel. 

Plafond: 
● Het plafond van het vertrek moet 

minstens 12 cm dik zijn. 
● Indien de holle ruimte van de schoor-

steenmantel boven het toestel tot het 
plafond reikt, moet dit beschermd wor-
den. De bescherming bestaat uit een 
laag warmte-isolatie van minstens 6 
cm dik die men rechtstreeks op het pla-
fond monteert. 

● De warmte-isolatie rust bovendien op 
een onontvlambare afsluiting van min-
stens 2 cm dik met een permanente, 
niet vervormbare thermische weer-
stand. 

 

Voor het gebruik van vervangende warmte-isolatie zijn de instructies 
van pagina 29 en 30 van toepassing. 

 

* Variant met verse lucht 
aansluitdoos (p. 20)

*

≥6 cm ≥10 cm 

≥2
 c

m
 

≥1
2 

cm
 

≥6
 c

m
 

3 
cm

. 
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Accumulatiemantel 
● De mantel wordt gemaakt van accumu-

latiepanelen. Hij moet op compacte wij-
ze rond de haard gebouwd worden. 

● Het gebruikte materiaal moet de vol-
gende karakteristieken hebben: 

 - Een hoge dichtheid (≈ 2,8 kg/dm3) 
 - Een goed geleidingsvermogen 
 - Een hoge thermische weerstand 

● De afstand tussen het toestel en de 
binnenzijde van de mantel is ca. 2 – 
4 cm. 

● Boven- en onderin de mantel aan alle 
zijden ventilatiegleuven voorzien van 
ca. 10x6 cm (LxH) zie ook afbeelding 
op P. 44. 

● De afdekking wordt gemaakt van ac-
cumulatiepanelen. Afhankelijk van het 
ontwerp van de installatie moeten deze 
aan de bovenzijde worden geïsoleerd. 

● De afdekking rust statisch op de zij-
wanden van de accumulatiemantel. Er 
mag geen enkele directe verbinding 
zijn tussen de afsluiting en de haard! 

● Zorg voor een afstand van 4 tot 12 cm 
tussen de buitenzijde van de accumula-
tiemantel en de warmte-isolatie. 

● Voorkom, indien mogelijk, opper-
vlakken met direct contact tussen 
het toestel en de accumulatiemantel. 
Indien deze niet vermeden kunnen 
worden, moeten de contactoppervlak-
ken voorzien zijn van uitzetvoegen door 
middel van een strook van glasvezel. 

2 – 4 cm 

2 
– 

4 
cm

 
≈ 

6 
cm

 

4 – 12 cm 

Luchtspleten 

Afdekking 

≈ 10 cm 

≈ 
6 

cm
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Stralingsmantel 
● Het gebruikte materiaal moet de volgende karakteristieken hebben: 
 - Een goed geleidingsvermogen 
 - Een hoge thermische weerstand 

OPGELET 
Het is niet toegestaan warmte-isolatie te gebruiken, zoals gasbeton, om-
dat de installatie hiermee een te hoge thermische druk te verdragen zou 
kunnen krijgen! 

● Een direct contact tussen de accumulatiemantel en de stralingsmantel is 
niet toegestaan! 

● Zorg voor een afstand van 4 tot 12 cm tussen de buitenzijde van de accumu-
latiemantel en de binnenzijde van de stralingsmantel, voor een optimale ge-
lijkmatige warmteverdeling. 

● Zorg voor een inwendige luchtcirculatie tussen toestel en accumulatiemantel 
en de accumulatiemantel en de stralingsmantel door de juiste maatregelen te 
nemen! 

● Het minimaal vereiste stralinsoppervlak heeft de volgende verhouding t.o.v. 
het nominale verwarmingsvermogen (NWL = nominaal vermogen): 

● Indien het om technische redenen niet mogelijk is dit optimale bekledingsop-
pervlak te respecteren, moet er een instelbaar warme luchtrooster in de om-
bouw van het toestel geplaatst worden. 

NWL   
1,8

=  m2 bekledingsoppervlak 
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Technische karakteristieken  

Jade 

A
fm

et
in

ge
n  Voorzijde Tunnel 

Haard (stookopening);  l x h cm 78 x 58 78 x 58 (2x) 

Buitenafmetingen l x d x h cm cm 100 x 60 x 123 100 x 60 x 123 

Totaalgewicht kg 387 390 

Te
ch

ni
sc

he
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n Nominaal verwarmingsvermogen NWL kW 11,0 11,0 

Rendement  % 80,2 80,9 

CO (verh. 13 % in volume O2) % 0,09                 0,10 

Stof (verh. 13 % in volume O2) mg/Nm3 21 23 

Soortelijk debiet rookgas     gesloten (open) g/second
e  9,3 (18,8)  9,0 (19,3) 

Temperatuur rookgas  gesloten (open) °C  330 (180)  325 (250) 

Min. Onderdruk             gesloten (open) Pa  12 (10)  12 (10) 

Ø van de aansluitkraag van de rookgassen  cm 25 25 

K
eu

rin
ge

n 

DIN EN 13229 n° RRF 29 09 2101 RRF 29 09 2105 

BImSchV, trap 1+2 (D)  voldaan 

Zwitsers besluit betreffende het behoud 
van zuivere lucht 2011 (CH)  voldaan 

VKF (CH) n° 12735 

Label Q (CH)  gecertificeerd 
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Lumo 

A
fm

et
in

ge
n Haard (stookopening);  l x h cm 58 x 78 

Buitenafmetingen l x d x h cm cm 80 x 60 x 163 

Totaalgewicht kg 400 

Te
ch

ni
sc

he
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n Nominaal verwarmingsvermogen NWL kW 11,0 

Rendement  % 80,0 

CO (verh. 13 % in volume O2) % 0,06 

Stof (verh. 13 % in volume O2) mg/Nm3 24 

Soortelijk debiet rookgas  gesloten (open) g/second
e  8,6 (23,8) 

Temperatuur rookgas  gesloten (open) °C  365 (180) 

Min. onderdruk.          gesloten (open) Pa  12 (10) 

Ø van de aansluitkraag van de rookgassen cm 25 

K
eu

rin
ge

n 
DIN EN 13229 n° RRF 29 09 2107 

BImSchV, trap 1+2 (D)  voldaan 

Zwitsers besluit betreffende het behoud van 
zuivere lucht 2011 (CH)  voldaan 

VKF (CH) n° 12735 

Label Q (CH)   gecertificeerd 
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Saphir 

A
fm

et
in

ge
n  Voorzijde Tunnel Giant Giant 500 

Haard (stookopening) 
l x h cm 94 x 66 94 x 66 115 x 66 115 x 50 

Totale afmetingen van de 
apparaten 
l x d x h 

cm 116 x 66 x 139 138 x 66 x 139 138 x 55 x 107 

Totaalgewicht kg 480 485 554 451 

Te
ch

ni
sc

he
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n Nominaal verwarmingsver-
mogen NWL kW 11,0 11,0 11,0 11,0 

Rendement  % 80,3 80,1 80,2 80,2 

CO (verh. 13 % in volu-
me O2) 

% 0,06 0,10 0,06 0,06 

Stof (verh. 13 % in volu-
me O2) 

mg/Nm3 22 20 26 26 

Soortelijk debiet rookgas 
 gesloten (open) 

g/second
e 8,9 (17,8) 9,1 (18,3) 9,3 (17,8) 9,3 (17,8) 

Temperatuur rookgas 
 gesloten (open) °C 340 (280) 335 (230) 330 (280) 330 (280) 

Min. onderdruk 
gesloten (open) Pa 12 (10) 12 (15) 12 (10) 12 (10) 

Ø van de aansluitkraag van 
de rookgassen mm 300 300 300 300 

K
eu

rin
ge

n 

DIN EN 13229 n° RRF 
29 09 2104 

RRF 
29 09 2108

RRF 
29 09 2103 

RRF 
29 09 2103 

BImSchV, trap 1+2 (D)  voldaan 

Zwitsers besluit betreffende het behoud 
van zuivere lucht 2011 (CH) voldaan 

VKF (CH) n° 8348 

Label Q (CH)  gecertificeerd 
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720 / 720 Giant / Ellipse 

A
fm

et
in

ge
n  720 720 Giant Ellipse 

Haard (stookopening) 
l x h cm 10,0 10,0 10,0 

Totale afmetingen van de apparaten 
l x d x h cm 78,4  78,2 78,1 

Totaalgewicht kg 750 875 1250 

Te
ch

ni
sc

he
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n Nominaal verwarmingsvermogen 
NWL kW 25 27 28 

Rendement  % 9,3 ( – ) 9,4 ( – ) 8,3 ( – ) 

CO (verh. 13 % in volume O2) % 335 ( – ) 350 ( – ) 345 ( – ) 

Stof (verh. 13 % in volume O2) mg/Nm3 12 ( – ) 12 ( – ) 12 ( – ) 

Soortelijk debiet rookgas  gesloten 
(open) 

g/secon
de 25 25 25 

Temperatuur rookgas  gesloten 
(open) °C RRF 

29 11 2514 
RRF 

29 11 2515 
RRF 

29 11 2517 
Min. onderdruk 
gesloten (open) Pa 10,0 10,0 10,0 

Ø van de aansluitkraag van de 
rookgassen mm 78,4  78,2 78,1 

K
eu

rin
ge

n 
DIN EN 13229 n° 750 875 1250 

BImSchV, trap 1+2 (D)  Voldaan 

Zwitsers besluit betreffende het behoud van 
zuivere lucht 2011 (CH) Voldaan 

VKF (CH) n° Aangemeld 

Label Q (CH)  aangemeld 
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Prisma / Prismalo 500 

A
fm

et
in

ge
n  Prisma Prismalo 500 

Haard (stookopening);  l x h cm 96 x 57 79 x 51 

Buitenafmetingen l x d x h cm cm 102 x 66 x 157 84 x 58 x 145 

Totaalgewicht kg 339 249 

Te
ch

ni
sc

he
 k

ar
ak

te
ris

tie
ke

n Nominaal verwarmingsvermogen NWL kW 10 * 9 * 

Rendement  % >80% * >80% * 

CO (verh. 13 % in volume O2) % <1250 * <1250 * 

Stof (verh. 13 % in volume O2) mg/Nm3 <40 * <40 * 

Soortelijk debiet rookgas gesloten (open) g/second
e 9,1 (49) * 9,1 (31,1) * 

Temperatuur rookgas  gesloten (open) °C 350 (240) * 350 (240) * 

Min. onderdruk. gesloten (open) Pa 12 (10) * 14 (10) * 

Ø van de aansluitkraag van de rookgassen cm 25 20 

K
eu

rin
ge

n 

DIN EN 13229 n° ingeschreven ingeschreven 

BImSchV, trap 1+2 (D)  ingeschreven 

Zwitsers besluit betreffende het behoud 
van zuivere lucht 2011 (CH)  ingeschreven 

VKF (CH) n° ingeschreven 

Label Q (CH)  ingeschreven 

   *  Metingen uitgevoerd op Rüegg testbanken 
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Pi / Pi-ccolo 

  Pi 
Classic 

Pi 
Compact 

Pi-ccolo 
Classic 

Pi-ccolo 
Compact 

A
bm

as
se

 Feuerstelle (Lichte Öffnung), 
B × T x H cm 55×67x48 75x46x48 40x47x41 55x33x41 

Geräteabmessungen aussen,  
B × T × H cm 66x94x159 86x73x159 51x73x145 66x61x145 

Gewicht komplett kg 428 430 255 260 

Te
ch

ni
sc

he
 D

at
en

 

Nennwärmeleistung NWL kw 11,0 11,0 9,0 * 9,0 * 

Wirkungsgrad % 80,3 80,1 79,5 * 79,5 * 

CO  (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 750 1250 1250 * 1250 * 

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 22 20 40 * 40 * 

Abgasmassenstrom 
geschlossen (offen) g/sec 11,9 (33,6) 11,9 (33,6) 8,4 (36) * 8,4 (36) * 

Abgastemperatur 
geschlossen (offen) °C 350 (240) 350 (240) 314 (210) * 314 (210) * 

Mindestförderdruck 
geschlossen (offen) Pa 14 (10) 14 (10) 12 (14) * 12 (14) * 

Abgasstutzen - Ø mm 300 300 250 250 
Pr

üf
un

ge
n 

DIN EN 13229 Nr. angemeldet angemeldet angemeldet angemeldet 

BImSchV, Stufe 1+2 (D)  aangemeld 

LRV 2011 (CH)  Aangemeld 

VKF (CH) Nr. aangemeld 

Q-Siegel (CH)  aangemeld  

    * Gemeten in het Rüegg-Labo 
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Opmerkingen: 
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