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VOORWOORD / KWALITEITSFILOSOFIE

U hebt voor de brandstofcel Magic van Spartherm gekozen. Wij danken u van 
harte voor uw vertrouwen. In een wereld van overvloed en massaproductie 
verbinden wij onze naam met het credo van onze eigenaar, de heer Gerhard 
Manfred Rokossa:

„Hoge technische kwaliteit in combinatie met eigentijds design en een vlek-
keloze service voor de klant zodat hij tevreden is en ons kan aanbevelen.“

Wij bieden u voortreffelijke producten, die uw klanten emotioneel raken en 
gevoelens van geborgenheid, veiligheid en comfort oproepen. Om dit ook waar 
te maken, adviseren wij u om de montagehandleiding aandachtig te lezen, 
zodat u het product snel en grondig leert kennen. Naast informatie over de 
montage bevat de handleiding ook belangrijke instructies voor uw veiligheid 
en het waardebehoud van uw Magic en biedt ze waardevolle tips en weetjes. 
Indien u nog vragen of problemen hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen 
met ons. Wij zijn altijd dankbaar voor vragen, suggesties en kritiek. Wij wensen 
u nog veel plezier bij de montage van onze Magic-brandstofcel en altijd een 
mooi vuur.

Uw Spartherm-team

G.M.Rokossa
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als deze onderdelen niet uitdrukkelijk door de firma Spartherm goedgekeurd 
werden. Zonder een dergelijke uitdrukkelijke toestemming leidt iedere wijziging 
van de stookplaats tot het verlies van de garantie en goedkeuring.

Afzuigkappen, ventilatiesystemen enz. die samen met stookplaatsen in dezelfde 
kamer of ruimte geïnstalleerd zijn, kunnen de werking van de Magic negatief 
beïnvloeden (tot het vrijkomen van rook in de woonkamer) en mogen dus in geen 
geval zonder passende maatregelen samen met de kachel gebruikt worden.

Bij gebruik van meerdere stookplaatsen in één ruimte of moet voor voldoende 
verbrandingslucht gezorgd worden!

Het gaat om een ‚Zeitbrand‘-stookplaats. Continu bedrijf kan niet door het 
wegnemen van verbrandingslucht bereikt worden, maar alleen door het her-
haaldelijk toevoegen van hout.

Transportschade: onmiddellijk bij levering van de goederen controleren (zicht-
controle). Noteer eventuele beschadigingen absoluut op de leveringsbon. Neem 
daarna contact op met uw verkoper. Bescherm bij de montage van de bekleding 
de zichtonderdelen van uw Magic tegen vervuiling en beschadiging.

1.1 GECONTROLEERDE KWALITEIT

ONZE BRANDSTOFCELLEN ZIJN GOEDGEKEURD VOLGENS DIN EN 13229 
EN OVEREENKOMSTIG GEMARKEERD. DE PRESTATIEVERKLARING KAN 
INGEKEKEN WORDEN OP WWW.SPARTHERM.COM.

A = niet-zelfsluitende deur van de verbrandingskamer
• open werkwijze beperkt mogelijk
• geen meervoudig gebruik van de schoorsteen toegestaan

A1 = zelfsluitende deur van de verbrandingskamer
• gesloten werkwijze
• meervoudig gebruik van de schoorsteen mogelijk

1. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Deze montagehandleidingen voldoet aan DIN EN 13229 ‚Haarden voor vaste 
brandstoffen‘.

Nationale en regionale bepalingen, normen, montagemethodes en materialen 
moeten nageleefd worden. Onze brandstofcel Magic is een ‚Zeitbrand‘ en geen 
‚Dauerbrand‘-kachel. Dit betekent, dat een langere werking door herhaaldelijk 
toevoegen van hout bereikt wordt. Natuurlijk voldoen onze brandstofcellen aan 
de bedrijfseigen kwaliteitscriteria vanaf de wareningangscontrole tot de con-
trole voor verzending.

Kleine kinderen, oudere of gebrekkige personen:
Zoals bij alle verwarmingstoestellen is het zinvol, een bescherming voor deze 
groepen aan te brengen, omdat de glasplaat en de bekledingsonderdelen van 
de haardinstallatie heel warm kunnen worden!

Gevaar voor brandwonden!

Laat deze groepen mensen nooit zonder toezicht achter bij een brandende of 
zopas gedoofde brandstofcel! Vestig hun aandacht op het risico.

Er mogen geen brandbare voorwerpen op de vrije oppervlakken van de haardin-
stallatie geplaatst of gelegd worden. Leg geen wasgoed op verwarmingskachels 
om te drogen. Droogrekken voor het drogen van kleding moeten buiten het 
stralingsbereik geplaatst worden!

Door de verbranding komt warmte-energie vrij, die een sterke opwarming van 
de haardinstallatie en de oppervlakken, de deurgrepen en bedieningselementen, 
het glas enz. veroorzaakt. Aanraken of bedienen zonder passende bescherming 
(bijv. bijgevoegde hittebeschermingshandschoen) is verboden.

De Magic mag niet gewijzigd worden! Er mogen vooral geen inbouwonderdelen 
in de verbrandingsruimte of afvoergas- of verbrandingswegen geplaatst worden, 
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Bij de uitvoering A1 moet de verbrandingskamer, uitgezonderd bij het toevoe-
gen, altijd gesloten worden om de ontsnapping van stookgas te verhinderen. 
Deze brandstofcellen hebben zelfsluitende deuren, zodat de deuren alleen voor 
de bediening van de stookkamer (bijv. reiniging van de verbrandingsruimte of 
toevoegen van brandstof) geopend worden. Bij de Magic is o.a. het meervoudige 
gebruik van de schoorsteen mogelijk. Een manipulatie van het sluitmechanisme 
bij uitvoering A1 is om veiligheidstechnische redenen niet toegestaan en leidt 
tot het verlies van de garantie en de goedkeuring. De garantie en de goed-
keuring vervallen eveneens, als de Magic op een andere manier door de klant 
technisch gewijzigd wordt. De gewenste bouwwijze moet u met uw klant of met 
de bevoegde schoorsteenveger voor de bestelling vastleggen.

1.2 TYPEPLAATJE

Het typeplaatje bevindt zich bij de brandstofcel Magic in de revisieklep onder de 
deur van de verbrandingskamer. Om bij de revisieklep te kunnen komen, moet 
de verbrandingskamer eerst gedraaid worden. Dit kan elektrisch of manueel 
gebeuren. Neem aan de rechterkant van de Magic de bedieningsgreep met 
de hittebeschermingshandschoen vast en trek de verbrandingskamer met de 
wijzers van de klok mee naar voren. De achterste stookdeur moet in het midden 
van de haardinstallatie staan. De deurgreep naar boven kantelen en de deur 
openen. Om de klep te openen, schroeft u de inbusschroeven uit (afb.1). Draai 
de geloste revisieklep om (afb. 2). Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant 
(afb. 3).

1.3 MONTAGEVOLGORDE

1. Het SVS-verbindingsstuk ofwel horizontaal of verticaal aansluiten.
2. De Magic moet absoluut loodrecht en waterpas staan!
3. De Magic-afvoergasaansluiting ofwel horizontaal of verticaal op de schoor-

steen aansluiten.

2.  FUNDAMENTELE VOORWAARDEN 
VOOR DE PLAATSING VAN EEN OPEN 
HAARD

Voor de installatie van de Magic moet absoluut de perfecte werking van de 
luchtsturing gecontroleerd worden. Indien nodig moet deze gerepareerd wor-
den. Voor de montage moet de bevoegde schoorsteenveger geraadpleegd 
worden betreffende de geschiktheid van de schoorsteen en de verbrandings-
luchttoevoer. DIN 18160 en DIN 18896 moeten in acht genomen en toegepast 
worden. De geldige normen DIN EN 13229 moeten nageleefd worden. Voor 
iedere open haard is een eigen schoorsteen nodig. Meervoudig gebruik is uit-
sluitend bij gesloten te gebruiken installaties toegestaan (bouwtype A1). De 
schoorsteenberekening gebeurt volgens DIN 4705 T1, T2 resp. EN 13384-1 met 
de in deze handleiding opgegeven drie waarden. De leverbare convectiemantel 
is bij inbouwkachels niet vereist. De montage van de stookinstallatie gebeurt 
volgens de voorschriften van de Duitse beroepsverening ‚Kachelofen- und 

Afb. 2 Afb. 3

Afb. 1
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Lüftungsbauerhandwerk‘ (TR-OL-Richtlinien für den Bau von Kachelöfen (richt-
lijnen voor de bouw van tegelkachels), op te vragen bij Zentralverband Sanitär, 
Heizung, Klima, Rathausallee 5, 53729 St. Augustin).

3.  MONTAGEPLAATS EN 
VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

3.1  FUNDAMENTELE VOORWAARDEN VOOR MONTAGE-
PLAATSEN VOOR OPEN HAARDEN EN NIET-TOEGE-
STANE RUIMTES

De open haarden mogen uitsluitend in ruimtes en op plaatsen geïnstalleerd 
worden, waar naargelang de toestand, de bouwkundige omstandigheden en de 
gebruikswijze geen risico‘s ontstaan. In het bijzonder moet bij een kamerluchtaf-
hankelijke uitvoering voldoende verbrandingslucht naar de montageplaatsen 
stromen. Het grondoppervlak van de montageplaats moet zo uitgevoerd en groot 
zijn, dat open haarden correct gebruikt kunnen worden.

3.2  DE WERKING VAN EEN OPEN HAARD WORDT IN 
GEVAAR GEBRACHT, INDIEN

• de installaties veiligheidsvoorzieningen hebben, die onderdruk in de monta-
geplaats autonoom en betrouwbaar verhinderen of

• de voor de open haarden vereiste verbrandingsluchtvolumestromen en de 
volumeluchtstromen van de ventilatiesystemen in totaal geen grotere onder-
druk dan 0,04 mbar vereisen in de montageplaatsen van de open haarden 
en de plaatsen van de beluchtingsverbinding.

3.3  OPEN HAARDEN MOGEN NIET OPGESTELD 
WORDEN

• in traphallen, behalve in flatgebouwen met meer dan twee appartementen
• in algemeen toegankelijke gangen
• in garages
• op plaatsen, waar gemakkelijk ontvlambare of explosieve stoffen of meng-

sels in zodanige hoeveelheden verwerkt, opgeslagen of geproduceerd wor-
den, dat door de ontbranding of explosie risico‘s ontstaan.

Open haarden mogen niet in kamers of woningen geïnstalleerd worden, die 
door ventilatiesystemen of warmeluchtverwarmingsinstallaties met behulp van 
ventilatoren geventileerd worden, tenzij de veilige werking van de open haard 
gewaarborgd is.

3.4 VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

Open haarden mogen uitsluitend in kamers geïnstalleerd worden, die ten minste 
één deur naar buiten of een raam hebben dat geopend kan worden of met 
andere kamers direct of indirect in een verbrandingsluchtverband staan; bij de 
installatie in woonkamers of andere kamers mogen tot het verbrandingslucht-
verband uitsluitend kamers van dezelfde woning of kamer behoren.

Open haarden mogen op de bovenvermelde plaatsen uitsluitend geïnstalleerd 
worden indien er ten minste 360 m3 verbrandingslucht per uur en per m2 
stookplaatsopening naartoe kan stromen. Indien er zich andere stookplaatsen 
bevinden in de kamers die met de opstelruimtes in verbinding staan, moet 
volgens de technische voorschriften ten minste 540 m3 verbrandingslucht per 
uur en per m2 stookplaats naar de open haarden en bovendien ten minste 1,6 
m3 verbrandingslucht per uur en per kW totaal nominaal thermisch rendement 
naar andere stookplaatsen bij een rekenkundig drukverschil van 0,04 mbar 
met buiten kunnen stromen. Als richtwaarde voor de meting van de luchttoe-
voerleidingen gelden stromingssnelheden van 0,15 m/s. Bij een haard met een 
deurhoogte van 51 x 60 cm komt dit overeen met een luchttoevoerkanaal van 
175 cm², dus een diameter van ca. 15 cm.
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Indien de verbrandingslucht niet uit de opstelplaats genomen kan worden (bijv. 
bij huizen met ventilatiesystemen), moet een buisverbinding op de verbran-
dingsluchtaansluiting van het apparaat aangesloten worden. De buisverbinding 
moet naar een andere kamer geleid worden. (Zorg ervoor, dat er in deze kamer 
voldoende luchttoevoer is - praat met de bevoegde schoorsteenveger en neem 
de Duitse Feuerungsverordnung en DIN 18896 in acht.)

Indien deze buis voor de verbrandingslucht uit het gebouw geleid moet worden, 
moet een afsluitinrichting voorzien worden. Daarbij moet de positie van de 
afsluitinrichting zichtbaar zijn. Bij deze uitvoering moet de toevoerbuis geïso-
leerd zijn omdat er condensvorming mogelijk is. Bovendien moet de buis zo 
geïnstalleerd zijn, dat er geen water of andere stoffen kunnen binnendringen en 
dat evt. condensatie kan wegvloeien.

Opmerking:
Hoe voldoende verbrandingluchttoevoer gerealiseerd kan worden, wordt 
beschreven in de model-Feuerungsverordnung (versie mei 1998) en de 
model-uitvoeringshandleiding als model van een Feuerungsverordnung (versie 
januari 1980); de modellen werden in de mededelingen van het Duitse Institut 
für Bautechnik, nr. 3/1980, 17e jaargang, gepubliceerd (zie ook opmerking over 
DIN 18895).

3.5 VERBRANDINGSLUCHTLEIDINGEN

Volgens de voorschriften van de Landesbauordnung, die overeenkomen met art. 
37, alinea 2, van de Musterbauordnung, moeten de verbrandingsluchtleidingen 
in gebouwen met meer dan twee volledige verdiepingen en verbrandingslucht-
leidingen die brandmuren overbruggen zodanig geplaatst worden, dat brand en 
rook niet naar andere verdiepingen of brandruimtes kan overslaan.

Opmerking:
Hoe aan bovenvermeld voorschrift voldaan kan worden, leest u in de richtlijn 
over de brandveiligheidstechnische eisen aan ventilatiesystemen (modelont-
werp) - versie januari 1984.

4.  BLOKKEERINRICHTING IN DE 
AFVOERGASWEG

Open haarden met Spartherm-brandstofcellen mogen een afsluitinrichting in 
de afvoergasweg hebben. De afsluitinrichting mag de controle- en onderhouds-
werkzaamheden aan verbindingsstukken niet hinderen en niet automatisch kun-
nen sluiten. De positie van de afsluitinrichting moet aan de buitenkant zichtbaar 
zijn, bijv. aan de bedieningsgreep. Afsluitinrichtingen mogen uitsluitend in een 
afvoergascollector, afvoergasverbindingsstuk of koppeling gemonteerd worden. 
In de plaats van de afsluitinrichting kunnen brandstofcellen met verbrandings-
kamerdeuren smoorapparaten gebruikt worden.

4.1 SMOORAPPARATEN

Smoorapparaten mogen uitsluitend in een afvoergasverbindingsstuk of kop-
peling gemonteerd worden. Smoorapparaten moeten gemakkelijk te bedienen 
zijn. Ze moeten openingen als een cirkelsegment of cirkelsector hebben, die in 
totaal niet minder dan 3 % van de diameter bedragen en ten minste 20 cm2 
groot zijn; de positie van het smoorapparaat moet aan de instelling van de 
bedieningsgreep duidelijk zijn.
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5.  BESCHERMING IN HET BEREIK 
VAN DE OPENING VOOR DE 
VERBRANDINGSRUIMTE

5.1 VLOEREN

Voor de stookopeningen van stookplaatsen met gesloten stookkamer moeten 
vloeren uit brandbare materialen met een bekleding uit niet-brandbare materi-
alen beschermd worden. De bekleding moet aan de voorkant ten minste 50 cm 
en aan de zijkanten ten minste 30 cm groter zijn dan de stookopening.

Voor stookplaatsen die open gebruikt kunnen worden, moeten vloeren uit brand-
bare materialen aan de voorkant overeenkomstig de hoogte van de stookkamer-
vloer of vuurbok boven de vloer plus 30 cm (maar ten minste 50 cm), aan de 
zijkant overeenkomstig de hoogte van de stookkamervloer of vuurbok boven de 
vloer plus 20 cm (maar ten minste 30 cm) met een bekleding uit niet-brandbare 
materialen beschermd worden. Bij de montage van een staand rooster van ten 
minste 10 cm hoogte volstaat aan de voorkant 50 cm en aan de zijkant 30 cm 
brandbescherming.

De niet-brandbare bekleding kan uit keramiek (bijv. tegels), natuursteen of 
andere minerale bouwmaterialen (bijv. marmer, graniet), metaal van min. 1 
mm dikte of overeenkomstig belastbaar glas bestaan. De bekleding moet tegen 
onbedoeld verschuiven beveiligd zijn.

5.1.1  BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
BRANDBEVEILIGING BIJ VLOEREN IN DE  DIRECTE 
OMGEVING VAN DE STOOKPLAATS

Bij tapijtvloeren, parket enz. moet een bescherming tegen vonken uit een 
vuurvaste bekleding en niet-brandbaar materiaal (bijv. natuursteen) gemaakt 
worden.

Luchttoevoerrooster 
430 cm2

Luchtcirculatierooster
250 cm2
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5.4 ISOLATIELAGEN

Op basis van de gegevens van de testinstituten en de geldige normen heeft 
alle informatie over isolatiematerialen betrekking op minerale wol als referen-
tiemateriaal, zoals hierna in punt 6 en 7 in detail beschreven wordt. Daarnaast 
kunnen ook andere geschikte isolatiematerialen gebruikt worden. Deze moeten 
door DIBt goedgekeurd en overeenkomstig gemarkeerd worden.

5.4.1 WARMTE-ISOLATIEDIKTES

tot de vloer: -
tot de aanbouwwand: 11 cm
tot het plafond: -
tot de zijwand: -
(gegevens hebben betrekking op steenwolmatten volgens AGI-Q 132)

5.2  DRAGENDE COMPONENTEN UIT BETON EN 
STAALBETON

De open haarden moeten zo opgesteld worden, dat er zich aan de zijkanten 
van de openingen voor warme lucht binnen een afstand van 30 cm en tot een 
hoogte van 50 cm boven de openingen geen dragende componenten uit beton 
of staalbeton bevinden.

5.2.1  BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
BRANDBEVEILIGING BIJ AANGRENZENDE BRAND-
BARE COMPONENTEN

1. Tussen inbouwmeubelen en kachelbekledingen moet een minimumafstand 
van 50 mm liggen.

2. Bij onderdelen die slechts aan kleine oppervlakken grenzen (wand-, vloer- of 
plafondbekleding), wordt een tussenruimte van 10 mm aanbevolen.

3. Van de stookkameropening moet naar voren, naar boven en naar de zijkan-
ten ten minste 800 mm afstand tot onderdelen uit brandbare bouwmateri-
alen of brandbare bestanddelen en tot inbouwmeubelen gehouden worden; 
voor zover in de apparaatspecifieke montage- en gebruikshandleiding geen 
andere gegevens vermeld worden.

4. Bij de plaatsing van een aan beide kanten geventileerde stralingsbescher-
ming volstaat een afstand van 400 mm. Daarbij moet de geventileerde 
afstand van de stralingsbescherming ten minste 20 mm bedragen.

5.3 HOUTEN BALKEN

Houten balken mogen niet in het stralingsbereik van de Magic aangebracht 
worden. Houten balken boven een open haard moeten met een minimumafstand 
van 1 cm volledig geventileerd worden. Een directe verankering met warmte-
bruggen is niet toegestaan.
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Voor de productie van isolatielagen moeten matten of platen uit silicaatmate-
rialen (steen, slak en keramische vezels) van klasse A1 volgens DIN 4102 deel 
1 met een bovenste toepassingsgrenstemperatuur van ten minste 700 °C bij 
controle volgens DIN 52271 en een nominale dichtheid van 80 kg/m3 gebruikt 
worden. Deze moeten een overeenkomstig isolatiekencijfer volgens AGI-Q 132 
hebben.

Het isolatiekencijfer mag op geen enkele plaats de cijfervolgorde ‚99‘ bevatten! 
Voor zover deze isolatielaag niet door wanden, bekledingen of aangrenzende 
platen aan alle kanten vastgehouden wordt, moeten bevestigingen met een 
maximale tussenafstand van 33 cm aangebracht worden. Andere isolatiema-
terialen, bijv. uit geëxpandeerde klei of minerale bouwmaterialen, moeten een 
algemene toelating van het Deutsche Institut für Bautechnik Berlin (DIBt) heb-
ben. Deze moeten volgens de gegevens van de fabrikant gemonteerd worden.

De afzonderlijke vervangisolatiematerialen hebben verschillende warmtege-
leidingscoëfficiënten, zodat ook de diktes verschillen. De vereiste dikte kan 
bepaald worden aan de hand van het diagram dat de fabrikant van de isolatie 
ter beschikking stelt.

Enkele warmte-isolatiematerialen kunnen tegelijk als muurbekleding en als 
warmte-isolatie gebruikt worden. Hierdoor wordt de inbouwdiepte sterk ver-
kleind. Warmte-isolatie uit steen- en slakvezels moeten slijtbestendig bekleed 
worden, zodat er door de circulatiestroming geen gruis naar de installatieplaats 
getransporteerd wordt. Andere warmte-isolatieplaten zijn evt. bij levering slijt-
bestendig. De isolatiematerialen mogen uitsluitend met verspringende voegen 
en voegdicht aangebracht worden. Bij meerlagige aanbrenging moeten de 
naden overlappen.

5.4.2 VOORMUREN BIJ TE BESCHERMEN WANDEN

• Bij de aanbouw van de open haard aan te beschermen wanden is een 
voormuur vereist. De voormuur moet ten minste 20 cm boven het verbin-
dingsstuk uitsteken.

•  Een voormuur is niet nodig, als de muur van het gebouw: 
- ten minste 11,5 cm dik is; 
- uit niet-brandbare materialen bestaat; 
- geen dragende beton- of staalbetonmuur is.

• De voormuur kan traditioneel, bijv. met bakstenen, gebouwd worden, of hij 
uit bovenvermelde warmte-isolatiepanelen bestaan, zodat de totale bouw-
diepte bestaand uit voormuur en warmte-isolatie sterk gereduceerd wordt.
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5.5  BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
BRANDBEVEILIGING  
BIJ MANTELBALKEN UIT HARDHOUT

1. De balk moet buiten het stralingsbereik liggen.
2. Er moet een geventileerde afstand van 10 mm of
3. onder de balk een vormbestendige isolatieplaat van ca. 20 mm dikte voor-

zien worden.
4. De afstand tussen de binnenkant van de stookgascollector en de mantelbalk 

moet ten minste 165 mm bedragen.

5.6  UITZETVOEG TUSSEN BEKLEDING EN BRANDSTOF-
CEL MAGIC

Tussen de Magic en de bekleding mag er geen directe verbinding bestaan. Er 
moet een uitzetvoeg voorzien worden, die bijv. met afdichtingstape afgedicht 
wordt.

5.7 SCHOORSTEENMANTEL

Een schoorsteenmantel mag geen directe verbinding met de Magic hebben. Hij 
moet zelfdragend gebouwd worden. Houd er rekening mee, dat er tussen deur-
lijst en schoorsteenmantel of montageframe een minimumafstand van 6 mm 
moet bestaan, om de deur van de brandstofcel indien nodig (bijv. het vervangen 
van de ruit) te kunnen demonteren.

5.8 VERBINDINGSSTUK

De aansluiting voor het verbindingsstuk bevindt zich op de afvoergasdom van de 
Magic. De aansluiting op de schoorsteen gebeurt indien mogelijk direct en kan 
zowel verticaal als horizontaal uitgevoerd worden. De aansluiting op de schoor-
steen moet met een ingemetselde wandvoering of volgens de instructies van de 
schoorsteenfabrikant gebeuren. Het verbindingsstuk moet van vormstukken uit 
chamotte voor huisschoorstenen of staalplaatbuizen van ten minste 2  mm dik 

volgens DIN 1623, DIN 1298, DIN EN 1856 en overeenkomstige vormstukken 
gemaakt worden.

Afvoergasbuizen binnen de bekleding van de open haard moeten met ten minste 
3 cm dikke vormbestendige, niet-brandbare steenvezelmatten van klasse A1 
volgens DIN 4102 deel 1, met een toepassingsgrenstemperatuur van ten minste 
750 °C bij controle volgens DIN 52271 en een bindmiddel van maximaal 1,2 % 
ommanteld worden; in de plaats van 3 cm moet 6 cm aangehouden worden als 
de bekleding van de afvoergascollector uit metaal bestaat. Dit geldt niet, indien 
het verbindingsstuk voor de convectieve opwarming van de kamerlucht bestemd 
is. OPMERKING: Vereisten aan het verbindingsstuk volgens DIN 18160 deel 2.

5.9 WARMTEAFGIFTE

Haardinstallaties kunnen met onze brandstofcellen op verschillende manieren 
gebouwd worden. Daarom is een zorgvuldige planning van de haardinstallatie 
door een gespecialiseerd bedrijf noodzakelijk. Er moet voldoende warmteafvoer 
gegarandeerd zijn. Dit kan via convectieluchtleidingen in de bekleding of via 
warmteafgevende bekledingsonderdelen gerealiseerd worden.

5.9.1 WARMELUCHTINSTALLATIES

Bij haardinstallaties die reglementair de warmte via convectie (warmeluchtoven, 
kachel enz.) afvoeren, moeten de volgende punten in acht genomen worden:

• De diameter voor de luchttoevoeropening en luchtafvoeropening vindt u in 
de technische gegevens. Afwijkende diameters zijn na berekening mogelijk.

• Ten minste 50 % van de luchttoevoer- en luchtafvoeropening mogen niet 
afgesloten kunnen worden.

• De luchtleidingen moeten uit niet-brandbare vormbestendige materialen 
bestaan.

• In een bereik van 30 cm naast en 50 cm boven de afvoerroosters voor 
warme lucht mogen zich geen brandbare materialen en voorwerpen, bijv. 
houten plafonds, en geen inbouwmeubelen bevinden.
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6. ALGEMENE MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Bij vloeren, plafonds en aanbouwwanden uit niet-brandbare materialen. Belang-
rijke opmerking: de Magic mag niet op een zwevende dekvloer maar moet op 
een hechtende dekvloer opgesteld worden.

Legende:
1. Rondom isolatie van de luchtkamers, ten minste 11 cm warmte-isolatie (bij 

steenwolmatten volgens AGI-Q 132)
2. Afdichtingskoord
3. Wandvoering zonder huls
4. Afvoergasbuis (verbindingsstuk)
5. Luchttoevoerrooster (warmeluchtafvoer)
6. Luchtkamer
7. Gevelmetselwerk (uit niet-brandbare materialen)
8. Montageframe (niet direct op brandstofcel plaatsen)
9. Isolatiestroken
10. Spartherm-brandstofcel Magic
11. Luchttoevoerklep
12. Ventilatierooster (koudeluchttoevoer)
13. Verlenging afvoergasbuis
14. Schoorsteen

5.9.2 GESLOTEN HAARDINSTALLATIES

Bij haardinstallaties die reglementair de warmte via de buitenste haardbekle-
ding (Grundofen, Hypokausten-installatie, installaties met afsluitbare convectie-
luchtopeningen enz.), dus via warmtestraling van de bekleding aan de omgeving 
afgeven, moeten de volgende punten absoluut in acht genomen worden:

• De haardinstallatie moet volgens de desbetreffende voorschriften van de 
beroepsvereniging KL Handwerk ontworpen en geïnstalleerd worden (nu: 
TR-OL 2006).

• Wij raden aan voldoende opslagmateriaal (bijv. Magnetherm) te gebruiken, 
om de warmte optimaal te benutten en het risico van oververhitting bij 
temperatuurpieken te vermijden.

• De kachelgroote, d.w.z. de grootte van het warmteafgevende oppervlak, 
moet afhankelijk van het warmtevermogen en de warmtebehoefte bepaald 
worden!

• De bekledingsonderdelen moeten volgens de vereisten geselecteerd worden.
• De bouwheer moet de exploitant indien mogelijk schriftelijk op de speciale 

bouwwijze/gebruikswijze attenderen. De opgelegde houthoeveelheid moet 
met de warmteafgifte van het opervlak of met de opslagcapaciteit van het 
opslagmedium overeenkomen (in het algemeen niet meer dan 2 - 3 keer 
per dag).

• Het is raadzaam, aanbouwoppervlakken uit brandbare materialen naast de 
vereiste warmte-isolatie met een actieve achterventilatie te beschermen.

• De vermelde isolatiediktes gelden uitsluitend voor warmeluchtinstallaties. 
Bij gesloten haardinstallaties moeten de isolatiediktes volgens TR-OL bere-
kend worden.

• Bij de montage van toebehoren moeten de montagevoorschriften in acht 
genomen worden, in het bijzonder de geldige werkings- of omgevingstem-
peraturen en evt. de eisen aan de toegankelijkheid.
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horizontale afvoergasbuis aansluiting verticale afvoergasbuis aansluiting
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7.  BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR 
BRANDBEVEILIGING

Legende:
1. Onderdeel uit brandbare materialen (of dragende wand uit staalbeton)
2. Wand uit minerale stoffen ten minste 10 cm dik
3. Isolatie van de verbindingsstukken met ten minste 3 cm dikke vormbestendige minerale 

wol
4. Gevelmetselwerk uit niet-brandbare materialen
5. Isolatie van vormbestendige steenwolmatten volgens AGI-Q 132 met een dikte van 11 cm
6. Isolatie uit vormbestendige minerale wol, 8 cm dik
7. kleine warmtebrug
8. Betonplaat, ten minste 6 cm dik

8. REINIGEN VAN OPEN HAARDEN

De open haarden moeten zo ontworpen en opgesteld zijn, dat kamerluchtleidin-
gen gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden, dat de afstandsoppervlakken 
tot plafonds, wanden en inbouwmeubelen gemakkelijk nagekeken en vrijgehou-
den kunnen worden en dat de reiniging van de verbindingsstukken en van de 
schoorsteen niet bemoeilijkt wordt.

9. BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN

9.1 AFVOERGASPIJP

De afvoergaspijp van de Magic kan zowel verticaal als horizontaal met een 
diameter van Ø 180 mm aangesloten worden.
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10. TECHNISCHE GEGEVENS

Wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
* voor brandbare en beschermende onderdelen

Algemene gegevens

Nominaal verwarmingsvermogen (kW) (gesloten werking) 12,0

Verwarmingsvermogensbereik (kW) 8,4 - 15,6

Rendement (%) > 80

Aanbevolen schoorsteendiameter (mm) 180

Afvoergasaansluitdiameter (mm) 180

Gewicht (kg) (ca.) 295

Vereiste minimumdiameter voor luchttoevoer en circulatielucht (cm2) 430 / 260

Werking bij open stookkamer (meervoudig gebruik niet toegestaan)

Luchtafvoerdebiet (g/s) -

Afvoergastemperatuur (°C) -

Vereiste persdruk (Pa) -

Aanbevolen opening voor luchttoevoer (cm) -

Werking bij gesloten stookkamer (meervoudig gebruik toegestaan)

Luchtafvoerdebiet (g/s) 9,0

Afvoergastemperatuur (°C) 370

Vereiste persdruk (Pa) 11

CO2 (%) 11,6

Vereiste diameter volgens M-FeuVo (cm) 15

Verbrandingsluchtbehoefte (m3/h) 29

Warmteverdeling

Convectie (%) 47

Glas (%) 53

H2O (%) -

Afstanden verwarmingskamer

tot de verwarmingskamerwand (cm) 8,5

tot de vloer (cm) -

Warmte-isolatie* (voorbeeld steenwolmatten volgens AGI-Q 132)

Aanbouwwand (cm) 11

Vloer (cm) -

Zijwand (cm) -

Voormuur bij te beschermen wand (cm) 10

Controles en waarden

Bouwwijze A -

Bouwwijze A1 

BImSCHV. (Bundes-Immissionsschutzverordnungen, verordeningen i.v.m. imis-
siebeheersing in Duitsland) 1e categorie / 2e categorie

 / 
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