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Gas haarden 

Garantie 
Stûv staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde haard en voor de kwaliteit van de toegepaste 
materialen. 
 
Voor gebreken, die een gevolg zijn van fouten in de constructie of voor de constructie gebruikte 
onderdelen, geldt een garantietermijn van 24 maanden na ingebruikname van de haard. 
 

Stûv verplicht zich in het kader van deze garantie en na beoordeling van Stûv, geen kosten te 
berekenen voor vervangende onderdelen. 
 

 
Opgelet!  
Buiten garantie vallen in ieder geval: 

 
 gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

o Het niet in acht nemen van installatie-, bediening- en onderhoudsvoorschriften 
o Montage / installatie of reparatie door derden waaronder begrepen de koper 
o Normaal in de mantel optredende hitte barsten 
o Zich na verhitting in het ijzer voordoende verkleuringen 
o niet-naleving van deze installatie-instructies 
o een installatie door een niet-erkend installateur 
o de wijziging van het product van een derde, waaronder de installateur 

 
 Het stookrooster, het thermokoppel en het glas van het product 
 
Wanneer u aanspraak wilt maken op de fabrieksgarantie, dient u eerst contact op te nemen met uw 
dealer. Bewaart u daarom zorgvuldig de factuur bij dit garantiebewijs! 

 
Onderstaande in te vullen door de dealer: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stûv s.a. 
Rue Jules Borbouse 4 
5170 Bois-de-Villers 

Belgique 
www.stuv.com 
info@stuv.com 

  

Stûv dealer: Datum: 

Installateur: 

 

http://www.tulp.eu/


Handleiding Stûv gashaarden                NL 

Pag. 4 

 

CE certificaat  
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1. Algemeen 

 
Dit Stûv toestel is een hoog rendement, gas gesloten toestel. Het biedt stralings en convectiewarmte 
en maakt gebruik van de nieuwste brander technologie.  
 
Behalve een “normale” variabele warmte afgifte, zijn deze haarden uitgerust met een speciaal controle 
systeem waarbij er zowel gebruik gemaakt kan worden van 2 branders voor hoge warmte afgifte als 
van 1 brander voor lage warmte afgifte.  
 
De brander vooraan is de “hoofdbrander”. De andere brander is de “effect brander”. De effectbrander 
kan, als de haard aan is, aan of uit gezet worden. 
 

Houd extra rekening met de volgende punten: 
 

 Controleer voor installatie altijd de nationale en plaatselijke voorschriften, het soort gas en de 
gasdruk en of alle instellingen van het toestel hiermee overeenkomstig zijn. 
 

 Dit toestel mag alleen gebruikt worden in combinatie met een gasinstallatie met een legaal 
geregelde gasmeter.  
 

 Deze gas installatie mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend gasinstallateur. De 
installatie moet uitgevoerd worden volgende de nationale en lokale bouwreglementen. Ook deze 
handleiding moet gevolgd worden.  
 

 Zorg dat het afvoerkanaal uitmonding niet geblokkeerd wordt door gewassen (bv bomen of 
struiken) of door andere objecten. Maak altijd het raam van de haard goed schoon voordat deze 
wordt aangezet. Vuiligheid op het glas kan in het glas branden en dan niet meer te verwijderen 
zijn. Zet het toestel niet aan als het glas gebarsten of gebroken is.  
 

 Dit toestel is voor talloze installatie situaties ontworpen. De meeste situaties worden 
omschreven in deze handleiding. Alleen door Stûv goedgekeurde installaties mogen gebruikt 
worden.  
 

 Dit toestel is een gesloten toestel en trekt geen lucht uit het vertrek waar deze in staat. Echter 

is het aan te bevelen de ruimte voldoende te ventileren zodat er een comfortabele temperatuur 
en leefomgeving ontstaat.  
 

 Dit toestel is ontworpen als een verwarmingstoestel. Alle onderdelen en oppervlakken (behalve 
de regelunit en het toegangsdeurtje) worden zeer heet. Zorg daarom dat deze niet aangeraakt 
worden als het toestel aanstaat. Let extra goed op met kleine kinderen of hulpbehoevenden. Als 
er kinderen, bejaarden of hulpbehoevenden in de buurt zijn is het zinvol om een afscherming 
voor het toestel te plaatsen.  

 
 Plaats geen gordijnen, wasgoed, meubels etc. binnen een afstand van 30 cm van het toestel.  

 
 Geen afval verbranden in het toestel! 

 
 Als het toestel uitgaat, moet men 3 minuten wachten voordat een poging gedaan wordt om het 

toestel terug aan te zetten. 

 
 Stûv geeft 24 maanden garantie op de gashaarden. Service aanvragen gaan altijd via de dealer. 
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2.Gebruiks informatie 

2.1 De eerste keer aan 

Voordat u het toestel aanzet, zorg dat al het verpakkingsmateriaal en stickers zijn verwijderd. Zorg 
ook dat het glas goed schoon gemaakt is. 

Zorg dat u, wanneer de haard de eerste keer aan gaat, de ruimte goed geventileerd wordt (indien 
mogelijk raam openzetten). Zet het toestel op zijn hoogste stand en laat deze een paar uur branden. 
Zo zal de lak goed uitharden. Tijdens deze eerste uren kan er een bepaalde geur en damp van het 
toestel komen. Dit is heel normaal. Het geniet de voorkeur om kinderen en huisdieren tijdelijk uit de 
buurt van het toestel te houden.  

 
2.2 Afstandsbediening 

Deze Stûv gas haard is uitgerust met een geavanceerde afstandsbediening. Deze bestaat uit 3 
onderdelen: de handzender, de ontvanger en het gasregelblok. Voor uitleg zie hieronder. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Ontvanger: 

 Met elke druk op een van de 
knoppen geeft de ontvanger 
een signaal. 

 

Gasregelblok 

 De warmte output kan 
handmatig geregeld worden 
door aan de draaiknop op het 
gas regelblok te draaien.  

 Laat de draaischijf van het 
gasregelblok altijd op “ON” 
staan, de “MAN” positie 
wordt alleen gebruikt in 
geval van service of als de 
handset kapot of kwijt is. 

 Er bevindt zich een “0/1” 
schakelaar op het gas 
regelblok. Als het toestel 
lange tijd niet gebruikt gaat 
worden, kunt u dit op “0” 
zetten. Het toestel kan dan 
niet aan gezet worden.  
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2.2.1 Batterijen 

Handset: 
3 x 1.5V "AAA" Batterij, alkaline aanbevolen 
Ontvanger: 
4 x 1.5V "AA", alkaline aanbevolen 
 
Er kan ook een AC adapter geleverd worden die via de hoofdstroom de ontvanger voorziet van stroom 
in plaats van de 4 AA batterijen. Gebruik alleen door Stûv geleverde adapters. De adapter wordt via 
het DC 6V aansluitpunt (aan het einde van de ontvanger) aangesloten.  
Let op – als de adapter wordt gebruikt, haal dan de batterijen uit de ontvanger. Als dit niet gebeurt, 
kan dit resulteren in een kapotte ontvanger. Andersom geldt hetzelfde. Koppel eerst de adapter los van 
de ontvanger voordat u batterijen in ontvanger plaatst.  
 

2.2.2 verwisselen van batterijen 
Handset: 
Op de handset bevindt zich een indicator voor hoe vol de batterijen zijn. Als dit aangeeft dat ze 
nagenoeg leeg zijn, kunt u het klepje aan de achterzijde verwijderen en nieuwe batterijen plaatsen.  
Ontvanger: 
Als de batterijen in de ontvanger bijna op zijn, hoort u 3 korte piepjes. Net voordat de batterijen 
helemaal op zijn, zal de afstandbediening zelf het toestel uit zetten. Dit gebeurt niet als u ondertussen 
de stroomtoevoer onderbreekt.  
Om de batterijen in de ontvanger te vervangen, kunt u het klepje aan de bovenzijde verwijderen. Met 
behulp van het koord kunt u de batterijen los halen. Zorg dat tijdens het vervangen van de batterijen 
het koord weer terug onder de batterijen komt.  
Mix geen oude batterijen met nieuwe! Hierdoor kunnen nieuwe batterijen zeer snel leeg raken.  
Als de batterijen vervangen zijn, kan het nodig zijn om de ontvanger te resetten. Hoe dit werkt staat 
beschreven in de volgende paragraaf.  

2.2.3 De zender code instellen 

Druk de Reset knop in (bv met pen of schroevendraaier) op de ontvanger en houd deze ingedrukt 
totdat u 2 piepjes hoort (eerst een korte daarna een langere piep). Na de langere piep, kunt u de reset 
knop los laten. Druk nu binnen 20 seconden de “pijl omlaag” knop in op de handset net zo lang totdat 
u een lang signaal hoort. De is code is nu ingesteld.  
 

2.2.4 De handset 

Op de volgende pagina’s wordt uitgelegd hoe de handzender werkt en wat de mogelijkheden zijn.  
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Om van « één knop » naar « twee knoppen » bediening te gaan, drukt 

u onmiddelijk na het plaatsen van de batterijen de knop     in en 

houdt u die gedurende 10 seconden ingedrukt. ON verschijnt en 1 

knippert. Zodra de wijziging volledig is uitgevoerd, verandert 1 in 2. 
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Let op: herhaaldelijk op de knop “pijl omlaag” duwen zal de hoofdbranders uitzetten maar laat de 
waakvlam aan! Door de waakvlam aan te laten houdt u een bepaalde warmte in de haard. Dit zorgt 
voor minder condens in de haard en maakt daardoor de kans op corrosie kleiner! 
 
 
 

Let op: als de afstandbediening niet werkt, probeer deze dan te resetten. U doet dit door op de 
ontvanger de reset knop met een scherp voorwerp in te drukken.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Let op: indien uw haard tijdens of net na het ontsteken een “plof” maakt, zet dan de haard direct uit. 

Contacteer eerst Stûv voor u de haard weer opnieuw aanzet!!
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3. Installatievoorschriften 

Voordat u begint met de installatie, controleert u de volgende dingen: 
 

 Type plaatje: gas type, gasdruk ter plaatse komt overeen met datgene wat er op het type 

plaatje staat. 
 Zorg dat gastoevoer voldoet wat betreft capaciteit en druk. Controleer tevens of deze volgens 

de geldende voorschriften is aangelegd. 
 
3.1 Gas aansluiting 
Dit toestel heeft een gas “instroom”aansluiting van Ø 12mm. 
 
3.2 Ventilatie 

Dit toestel is een gesloten gas toestel, wat betekent dat het toestel geen lucht uit de ruimte waar het 
in staat trekt. Het toestel hoeft niet “belucht” te worden. Echter is het wel aan te bevelen om de ruimte 
voldoende te ventileren om zo een fijn leefklimaat te garanderen. 
 
Het toestel kan worden geplaatst in een kierdichte- en/of mechanisch geventileerde woning, zonder dat 
men extra beluchting voor de verbranding en/of een rookgasventilator hoeft te gebruiken. 
 
3.3 Installatie 

 

 Plaats geen embers, vermiculiet korrels, houtstammen of kiezels tegen de waakvlambrander. 
Zorg ervoor dat de waakvlam te allen tijde vrij over de hoofdbrander kan branden. Alleen dan is 
een goede ontsteking van de hoofdbrander gewaarborgd. Het niet houden aan deze 
voorschriften kan tot een gevaarlijke situatie leiden. 

 Plaats geen brandbare objecten binnen 100 cm in het stralingsgebied van het toestel. Pas op 
met in de nabijheid aanwezige aankleding/ decoratie. 

 Houd bij het ontsteken van de waakvlam en brander, altijd minimaal 100 cm afstand ten 
opzichte van de voorzijde van het toestel.  

 Wanneer door welke oorzaak dan ook de waakvlam dooft, 5 minuten wachten alvorens de 
waakvlam opnieuw aan te steken. 

 Het is noodzakelijk dat het toestel, het rookkanaal en de verbrandings-  luchttoevoer jaarlijks 
door een erkend installateur/gasvakman worden gereinigd en gecontroleerd. De veilige werking 
van het toestel blijft hierdoor gewaarborgd. Zie hiervoor het Installatievoorschrift (Hoofdstuk 2: 
Onderhoud), dat apart bij elk toestel wordt geleverd. 

 Het toestel mag niet worden gebruikt zonder glas in de deur, of met de deur open. 
 Het is niet toegestaan om brandbare stoffen op de keramische hout- stammenset te leggen. 
 De inrichting van de hoofdbrander met chips, vermiculiet korrels, houtstammen of kiezels mag 

onder geen beding worden veranderd of aangevuld. 
 Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de 

nabijheid van het toestel worden gebracht.  
 Zorg er te allen tijde voor dat kinderen en andere personen die niet op de hoogte zijn van de 

werking van een gastoestel, zich uitsluitend onder toezicht, in de nabijheid van het toestel 
begeven. 
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Onderstaande stappen zijn cruciaal voor een goede werking en probleemloos gebruik van het toestel:  
 Bepaal de positie waar het toestel moet komen.  
 Zorg voor een gas aansluiting dicht bij de locatie waar de haard komt.  
 Het gas regelblok is aangesloten aan de brander in het toestel. Het regelblok en de ontvanger 

worden in het inbouwluikje geplaatst, dus zorg voor een goede, makkelijk bereikbare positie 
van het inbouwluikje.  

     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dit toestel heeft volledig verstelbare poten. Deze moeten op de juiste hoogte gemaakt worden 
voordat de positie van het kanaal wordt vastgesteld. Kleine aanpassingen in hoogte zijn 
mogelijk met de stelvoetjes. 

 Verander geen instellingen aan het toestel (behalve de lengte van de poten).  
 Het toestel en de kanalen moeten geïnstalleerd worden op een afstand van minimaal 500 mm 

van brandbare materialen of objecten.  
 Om hoge temperaturen in schouw/kolom te voorkomen, moeten er roosters geplaatst worden. 

Zorg dat de totale oppervlakte van de openingen minimaal 200 cm² is. Informeer bij uw dealer 
naar de roosters van Stûv. 

 Hanteer een opening van minimaal 50 mm rondom het toestel. Dit geldt ook voor de 
achterzijde!!!  

 Als er een plank of iets dergelijks boven de haard wordt geplaatst, houd dan een minimale 
afstand van 300 mm aan.  

 De meegeleverde steunen kunnen gebruikt worden om het toestel aan de muur te bevestigen.  
 
3.3.1 Bouwen van de ombouw 
Construeer het geraamte van de kolom waar de haard in zal komen, minimale afmetingen vindt u in 
paragraaf 3.3.2. Als er brandbare materialen gebruikt worden, moeten deze minimaal op een afstand 
van de haard komen zoals benoemd in paragraag 3.3 hierboven. Deze minimale afstanden moeten 
aangehouden worden, ook als deze materialen beschermd worden door niet brandbaar materiaal (bv 

isolatielaag).  
 
  Gebruik geen isolatiemateriaal om de haard in te pakken!  

Zorg voor voldoende ventilatie om de haard heen, zoals weergegeven in paragraaf 3.3.  
Zorg voor een uitsparing voor het toegangsluikje!  

 
 
 
 
3.3.2 Maatvoering kolom/schouw 

Voor de maatvoering van de kolom of schouw verwijzen wij u naar de maatschetsen van de haarden (achter in deze 

handleiding). Ook de maatschets van het toegangsluikje is hier te vinden.  

Houd met de volgende punten zeer goed rekening: 
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 Zorg dat er een ruimte van minimaal 2mm tussen het stukwerk en de haard zit! De haard kan uitzetten en als 
er niet voldoende ruimte is, zal het stukwerk scheuren. 

 Zorg voor voldoende toevoer (beneden in de kolom) en afvoer (boven in de kolom). Zie ook paragraaf 3.3 
hiervoor.  

 Zorg dat de achterkant van de haard niet tegen een wand of muur aan staat! Er moet een minimale ruimte 
van 50 mm zijn tussen haard en muur.  

 

3.4 Aansluiten kanalen 

3.4.1 Algemene opmerkingen 

Dit toestel mag zowel met een dakuitmonding (C31) als met een muuruitmonding (C11) geïnstalleerd 

worden.  
 
Dit toestel mag alleen in combinatie met door Stûv geselecteerde kanalen gebruikt worden. Dit omdat 
de Stûv haarden met de kanalen als een geheel worden gekeurd. Bij gebruik van andere kanalen kan 
Stûv geen goede en veilige werking garanderen. Een goede werking kan gegarandeerd worden met  
Metaloterm Eontop, Poujoulat. 
 
De concentrische kanalen moeten vanaf het toestel opwaarts geplaatst worden; zorg dat de 
verschillende delen goed verbonden en geborgd worden. 
 
 
3.4.2 Voorschriften voor de plaats van de uitmonding 
3.4.2.1 Plaats van uitmonding bovendaks 
 

 
Deze moet minimaal een halve meter van dakranden verwijderd zitten, met uitzondering van de 
eventuele aanwezige nokrand. 
 
 
 
 
3.4.2.1 Plaats uitmonding in gevel 
 
 

 
 

 
 
Deze moet minimaal een halve meter verwijderd zijn van: 
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 Hoeken van het gebouw 
 Dakoverstekken, dakgoot 
 Balkons e.d. tenzij de afvoercontructie doorloopt tot ten minste de voorzijde van het 

overstekende deel. 
 
3.4.3 Plaats van uitmonding ter voorkoming van hinder voor de omgeving 

 
In deze paragraaf worden afstanden genoemd. Dit zijn richtwaarden! Raadpleeg voor de exacte 
minimale afstanden altijd de nationale en plaatselijke voorschriften. 
 
Afstand = minimale afstand dat de uitmonding ivm hinder, verwijderd moet zijn tov: 

A. Een ventilatieopening ten dienste van een verblijfsruimte, toilet of badkamer. 
B. Een verbrandingsluchttoevoervoorziening, voor zover deze verbrandingslucht leidt via een 

verblijfsruimte. 
C. Een beweegbaar raam dat grenst aan een verblijfsruimte, toilet of badkamer.  

 
Uitmonding bovendaks: 
 

Ter voorkoming van hinder 
 

Afstand: uitmonding A, B of C 

In hetzelfde dakvlak >3 m (*) 

In een ander dakvlak >1 m (*) 

Bij een lager gelegen gevel >1 m 

Bij een hoger opgaande gevel >3 m (**) 

 
(*) indien niet aan de benodigde afstand kan worden voldaan, prevaleert de plaats van de 

uitmonding. 
(**) indien niet aan de afstand voldaan kan worden moet de uitmonding minimaal 1m boven de 

hoogste gevel/dak uitkomen. 
 
Uitmonding in gevel: 
 

Ter voorkoming van hinder Afstand: uitmonding A, B of C 

Bij gevels in de gestapelde bouw Niet toegestaan als A, B of C zich boven 
de uitmonding bevindt. 

Bij gevel – algemeen. (*) Boven uitmonding: >2m 
Onder uitmonding: >0,75m 
Links en rechts van uitmonding: >0,75 m 

Op <1m van de dakrand. >2m 

Onder balkons, galerijen etc. >2m tot onderzijde van een uitstekend 
balkon of galerij 

Onder balkons, galerijen etc. als de 

uitmonding doorloopt tot aan de voorzijde. 

>2m 

In de tuin of op het terras. >2m tot de buitenruimte (**) 

Tov tegenoverliggende gevel >2m (indien de afstand tot de 
tegenoverliggende gevel kleiner is, geldt 
voor beide gevels de voorwaarden die 
staan bij “gevel-algemeen”) 

Informeer bij uw plaatselijke gasbedrijf voor de voorschriften mbt uitmondingen in 

beide tegenover elkaar gelegen gevels en uitmonding(en) in gevel(s) die een hoek 
vormen. 

 
(*) Deze minimale afstanden gelden niet als er tussen de uitmondingen A, B of C een belemmering 

is aangebracht, die tenminste 0,5m uit de gevel steekt en een lengte heeft die groter is dan de 
afstand. 

(**) Deze afstand is niet vereist als de uitmonding zich tenminste 1m hoger dan het bedoelde deel 
van de buitenruimte bevindt.  
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Uitmondingen die op een afstand van minder dan 2m boven en minder dan 0,5m horizontaal gemeten 
van het verharde gedeelte van een voor publiek betreedbaar oppervlak zijn geplaatst, moeten voorzien 
zijn van een doeltreffende afscherming. Deze afscherming mag de goede werking van het toestel niet 
beïnvloeden. 
  
 

3.4.4 Horizontale muur uitmonding type C11 

Kanaalafmetingen: 

B- 35, 50, 60, 80     : Ø100/150 
B- 95, 100, 100H (3 zijden of hoek)  : Ø130/200 
B- 150, B- 120                : Ø130/200 

Mogelijke horizontale versleping 

Gebruik het gearceerde deel om globaal de maximaal toelaatbare horizontale versleping (H) te 
bepalen.  
 

 
Let op: voor B- 100 geldt dat bij een geveldoorvoer, zonder horizontale versleping, verkleind 

mag worden naar Ø100/150! 

Let op: voor de B- 120 is de maximale horizontale afstand 4 m! Dus niet 5 m zoals in de 
tekening hierboven! 
 

Let op: voor de B- 150 is de maximale horizontale afstand 3 m! Dus niet 5 m zoals in de 
tekening hierboven! 
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3.4.5 Verticale dak uitmonding C31 

Kanaalafmetingen: 
 
B- 35             : Recht omhoog: 30mm stuw, Ø100/150 – 0,5m minimaal 
     Met bochten: geen stuw,  Ø100/150 

      
B- 50, 60, 80              : Recht omhoog: 30mm stuw, Ø100/150 - 1m minimaal 
     Met bochten: geen stuw,  Ø100/150 
 
B- 95, 100, 100H        : Recht omhoog: verkleinen naar Ø100/150 – 1m minimaal 
     Omhoog met max 2x 45˚ bocht: verkleinen naar Ø100/150 

Omhoog met bochten: Ø130/200 

 
B- 150                      : Recht omhoog, min 2m: verkleinen naar Ø100/150 
     Omhoog met bochten: Ø130/200 
 
B- 100H 3 zijden of    : Recht omhoog: verkleinen naar Ø100/150 – 1m minimaal 
Hoek open    (<3 m stuw 40 mm ; >3m stuw 60 mm) 

Omhoog met max 2x 45˚ bocht: verkleinen naar Ø100/150 
Omhoog met bochten: Ø130/200 

 
B- 120  : Recht omhoog, min 2m: verkleinen naar Ø100/150 met stuw 40mm 
     Omhoog met bochten: Ø130/200 
 
 
 

 

Als er horizontale versleping plaats vindt, mag de horizontale afstand niet meer zijn dan 

0,5 keer de totale afvoer hoogte. 
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3.4.6 Lijst van compatibele rookkanaal elementen (Poujoulat)  

POUJOULAT 
ART.   / 

BESTEL NR. 

OMSCHRIJVING 
 

 

37100403 Concentrisch element, L = 250 mm,  Ø100 mm – 
Ø150 mm 

 
37100404 Concentrisch element, L = 450 mm,   Ø100 mm – 

Ø150 mm 

 
37100405 Concentrisch element, L = 950 mm,  Ø100 mm – 

Ø150 mm 

 
37100429 

 
 

Concentrisch regelbaar element 
L = min. 390 mm / max. 640 mm,  Ø100 mm – Ø150 
mm  

37100441 Concentrische bocht 90°,  Ø100 mm – Ø150 mm 

 
37100421 Concentrische bocht 45°,  Ø100 mm – Ø150 mm 

 

37100411 Concentrische bocht 30°, Ø100 mm – Ø150 mm 

 

37100401 Concentrische bocht 15°, Ø100 mm – Ø150 mm 

 

37100454 Trekkende kap,  L = 140 mm,  
Vertical, Ø100 mm – Ø150 mm 

 

45150171 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 
leisteen, bitumen, met een dakhelling van 15° - 
30°. (incl. stormkraag), Ø100 mm – Ø150 mm 

 
45150170 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 

dakpannen, met een dakhelling van 15° - 30°. (incl. 
stormkraag), Ø100 mm – Ø150 mm 

 
45150172 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 

leisteen, bitumen, met een dakhelling van 30° - 
45°. (incl. stormkraag), Ø100 mm – Ø150 mm 

 
45150173 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 

dakpannen, met een dakhelling van 30° - 45°. (incl. 
stormkraag), Ø100 mm – Ø150 mm 
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45150169 Dakdoorvoer RVS voor plat dak of  
bestaande schoorsteen. (incl. stormkraag), Ø100 mm 
– Ø150 mm  

37100610 Muurdoorvoer-set, regelbaar 
L = min. 365 mm / max. 585 mm, 
Horizontaal, Ø100 mm – Ø150 mm  

45150076 Klemband Ø150mm, RVS, 
Snelsluiting, Ø100 mm – Ø150 mm  

45150072 Muur-(bevestigingsbeugel), Ø150 mm 

 
37100442 Plafond-/muurplaat met afstandshouders 

En ventilatiesleuven,  
 

37100425 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 0° - 10°  

37100426 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 10° - 30°  

37100427 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 30° - 40°  

37100428 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 40° - 50°  

37100407 Concentrische element met inspectie-opening 
L = 250 mm, Ø100 mm – Ø150 mm 

 

45150165 Dak(bevestigings)beugel, 
(universeel) Ø150 mm  

45150081 Vloer(bevestigings)beugel 
(universeel) Ø150 mm 

 
37100589 

 
Adapter: Tulp Ø100-150 mm  
Poujoulat PGI Ø100-150 mm 
(Toestel 100/150  Poujoulat PGI 100/150) 
 

 

37100613 Concentrisch verloop  
Poujoulat PGI Ø130-200 mm  
Poujoulat PGI Ø100-150 mm   
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POUJOULAT 
ART.   / BESTEL 

NR. 

OMSCHRIJVING 
 

 

37130403 Concentrisch element, L = 250 mm, Ø130 mm – 
Ø200 mm 

 
37130404 Concentrisch element, L = 450 mm, Ø130 mm – 

Ø200 mm 

 
37130405 Concentrisch element, L = 950 mm, Ø130 mm – 

Ø200 mm 

 
37130429 

 
 

Concentrisch regelbaar element  
L = min. 390 mm / max. 640 mm, Ø130 mm – 
Ø200 mm 

 
37130441 Concentrische bocht 90°, Ø130 mm – Ø200 mm 

 
37130421 Concentrische bocht 45°, Ø130 mm – Ø200 mm 

 

37130411 Concentrische bocht 30°,  Ø130 mm – Ø200 mm 

 
37130401 Concentrische bocht 15°,  Ø130 mm – Ø200 mm 

 
37130454 Trekkende kap, L = 140 mm, 

Verticaal,  Ø130 mm – Ø200 mm 
 

45200171 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 
leisteen, bitumen, met een dakhelling van 15° - 
30°. (incl. stormkraag),  Ø130 mm – Ø200 mm 

 
45200170 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 

dakpannen, met een dakhelling van 15° - 30°. 
(incl. stormkraag),  Ø130 mm – Ø200 mm 

 
45200172 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 

leisteen, bitumen, met een dakhelling van 30° - 
45°. (incl. stormkraag),  Ø130 mm – Ø200 mm 

 

45200173 Dakdoorvoer RVS, geschikt voor een dak met 
dakpannen, met een dakhelling van 30° - 45°,  
Ø130 mm – Ø200 mm 
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45200169 Dakdoorvoer voor plat dak of  
bestaande schoorsteen. (incl. stormkraag),  Ø130 
mm – Ø200 mm 

 

37130610 Muurdoorvoer-set, regelbaar 
L = min. 365 mm / max. 585 mm, 
Horizontaal,  Ø130 mm – Ø200 mm  

45200076 Klemband Ø150mm, RVS, 
Snelsluiting  

45200072 Muur-(bevestigingsbeugel), Ø150 mm 

 
37130442 Plafond-/muurplaat met afstandshouders 

En ventilatiesleuven 
 

37130425 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 0° - 10°  

37130426 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 10° - 30°  

37130427 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 30° - 40°  

37130428 Set dakbeschotplaten / Brandseparatieplaten, 
Geschikt voor een dakhelling van 40° - 50°  

37130407 Concentrische element met inspectie-opening 
L = 250 mm,  Ø130 mm – Ø200 mm 

 
45200165 Dak-(bevestigings)beugel, 

(universeel) Ø150 mm 
 

45200081 Vloer-(bevestigings)beugel 
(universeel) Ø150 mm 

 
37130589 

 
Adapter: Tulp Ø100-150 mm  
Poujoulat PGI Ø100-150 mm 
(Toestel 100/150  Poujoulat PGI 100/150) 
 
 

 

Voor meer informatie over de kanalen: 
 

www.poujoulat.nl  

 
De rookkanaalelementen kunnen niet bij Stûv besteld worden. 
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3.4.7 Lijst van compatibele rookkanaal elementen (Eontop) 

 

  
EONTOP ART.   
/ BESTEL NR. 

OMSCHRIJVING 
 

 

US 100 10 Sectie 100 cm,  Ø100 mm – Ø150 mm  

US 50 10 Sectie   50 cm,  Ø100 mm – Ø150 mm  

US 25 10  Sectie   25 cm,  Ø100 mm – Ø150 mm 
 

 

USA 10 Aansluitstuk lag,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USAA 10 Aansluitstuk hoog,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USB 15 10  Bocht 15°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USB 30 10 Bocht 30°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USB 45 10 Bocht 45°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USB 90 10 Bocht 90°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USBI 10 Inspectiebocht 90°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USCP 10 Centreerplaten,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USD 100 10 Sectie 100 cm design,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDA 10 Aansluitstuk design,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDH 10 Dakplaat hellend dak 5°-30°  ,Ø100 mm – Ø150 mm  

USDHC1 10 Geveluitmonding excentrisch met kleine muurplaat 
(incl. USAB),  Ø100 mm – Ø150 mm 

 

USDHC2 10 Geveluitmonding excentrisch met grote muurplaat 
(incl. USAB),  Ø100 mm – Ø150 mm 

 

USDHC3 10 Geveluitmonding vierkant (incl. USAB),  Ø100 mm – 
Ø150 mm 

 

USDHC5 10 Geveluitmonding excentrisch (incl. USAB),  Ø100 mm 
– Ø150 mm 

 

USDO 10 Overgangsstuk US design - US 100 cm,  Ø100 mm – 
Ø150 mm 

 

USDOC 10 Overgangsstuk US - US design 100 cm,  Ø100 mm – 
Ø150 mm 

 

USDP 10 Dakplaat plat dak,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDPAL 10 Dakplaat plat dak aluminium,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDQ 10 Dakondersteuning,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDSC 10 Snorkel, incl. muurdoorvoer,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USDVC2 10 Dakdoorvoer (incl. USKB),  Ø100 mm – Ø150 mm  

USE 0304 RVS Zeskantkap 3/4",  Ø100 mm – Ø150 mm  

USEB 10 Montagebeugel Ø100 mm – Ø150 mm  

USEM 10 Meetelement,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USI 10 Inspectie element,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USKB 10 Klemband,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USKBS 10 Klemband met slangklem,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USLE 10 Loden slabpan 45°-60°,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USLS 10 Loden slabpan 20°-45,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USMB 10 Muurbeugel,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USMPG 10 Muurplaat/montageplaat,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USOL 1 10 Ondersteuning  50-90 mm,  Ø100 mm – Ø150 mm  
USOL 2 10 Ondersteuning 90-200 mm,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USPP 10 Paspijp 60-250mm met USAB,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USR 10 Rozet,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USSAN 10 Saneringsset tbv bouwkundige schoorsteen  

USSAN1 10 Bovenkant saneringsset,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USSAN2 10 Onderkant saneringsset,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USSR 10 Stormkraag/rozet,  Ø100 mm – Ø150 mm  

USVG 10 Vergroter 100>130 mm  
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EONTOP ART.   
/ BESTEL NR. 

OMSCHRIJVING 
 

 

US 100 13 Sectie 100 cm,  Ø130 mm – Ø200 mm  
US 50 13 Sectie   50 cm,  Ø130 mm – Ø200 mm  

US 25 13  Sectie   25 cm,  Ø130 mm – Ø200 mm 
 

 

USA 13 Aansluitstuk lag,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USAA 13 Aansluitstuk hoog,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USB 15 13  Bocht 15°,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USB 30 13 Bocht 30°,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USB 45 13 Bocht 45°,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USB 90 13 Bocht 90°,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USBI 13 Inspectiebocht 90°,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USCP 13 Centreerplaten,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USD 100 13 Sectie 100 cm design,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USDA 13 Aansluitstuk design,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USDH 13 Dakplaat hellend dak 5°-30°  ,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USDHC1 13 Geveluitmonding excentrisch met kleine muurplaat 
(incl. USAB,  Ø130 mm – Ø200 mm) 

 

USDO 13 Overgangsstuk US design - US 100 cm,  Ø130 mm – 
Ø200 mm 

 

USDOC 13 Overgangsstuk US - US design 100 cm,  Ø130 mm – 
Ø200 mm 

 

USDP 13 Dakplaat plat dak,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USDPAL 13 Dakplaat plat dak aluminium,   Ø130 mm – Ø200 mm  

USDQ 13 Dakondersteuning,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USE 0304 RVS Zeskantkap 3/4",  Ø130 mm – Ø200 mm  

USEB 13 Montagebeugel,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USEM 13 Meetelement,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USI 13 Inspectie element,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USKB 13 Klemband,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USKBS 13 Klemband met slangklem,,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USLE 13 Loden slabpan 45°-60,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USLS 13 Loden slabpan 20°-45,   Ø130 mm – Ø200 mm  
USMB 13 Muurbeugel,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USMPG 13 Muurplaat/montageplaat,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USOL 1 13 Ondersteuning  50-90 mm,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USOL 2 13 Ondersteuning 90-200 mm,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USPP 13 Paspijp 60-250mm met USAB,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USR 13 Rozet,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USSAN 13 Saneringsset tbv bouwkundige schoorsteen  

USSR 13 Stormkraag/rozet,  Ø130 mm – Ø200 mm  

USVK 13 Vergroter 100>130 mm  

Voor meer informatie over de kanalen: 
 

www.metaloterm.com 

 
De rookkanaalelementen kunnen niet bij Stûv besteld worden. 

 

 

 

 

http://www.metaloterm.com/
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3.5 Plaatsing stammenset of grote kiezels 

3.5.1 Keuze tussen stammenset en kiezels 

 
Wit of zwart kiezels (optie) kan gelijkmatig worden verdeeld op de grid en branders. 
 
Let op: Door af te wijken van de aangeraden stapeling op de kopie kunt u roetvorming 
krijgen. Houd dus de voorgeschreven stapeling aan! 

Let op: zorg dat de waakvlam vrij gehouden wordt. Dit geldt zowel voor houtstammen als 
voor de kiezels! 
Let op: bij haarden op propaan geen chips of witte/zwarte kiezels op de brander! De 

branders moeten compleet vrij zijn! 

 
 
 

 

 

 

 

 

3.5.2 HoutSet Samenstelling 
 

 
 

 

 

 

 Houtstammen set Kiezels (wit of zwart) 

B-35 Mogelijk Mogelijk 

B-50 Mogelijk Mogelijk 

B-60 Mogelijk Mogelijk 

B-80 Mogelijk Mogelijk 

B-95 Mogelijk Mogelijk 

B-100 Mogelijk Mogelijk 

B-100H Mogelijk Mogelijk 

B-100H 3 zijden open/hoek Mogelijk Niet mogelijk 

B-150 Mogelijk Mogelijk 

B-120 Mogelijk Mogelijk 

Houtstammen vermiculiet chips 
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HOUTSET B-35 
 
Set bestaat uit:  

- 4 houtstammen  

- 1 zakjes chips  

 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de branders open dit voorkomt dat er gruis en stof 

in de branders komt. 
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HOUTSET B- 50 /B- 60  
 
Set bestaat uit:  

- 7 houtstammen  

- 2 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de branders                                                    open 

dit voorkomt dat er gruis en stof in de branders komt. 
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HOUTSET B-80  

Set bestaat uit:  
- 8 houtstammen  

- 2 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de  

Branders open dit voorkomt dat er gruis en stof in de branders komt. 
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HOUTSET B-95 / B-100 

Set bestaat uit:  
- 10 houtstammen  

- 3 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de  

Branders open dit voorkomt dat er gruis en stof in de branders komt. 
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HOUTSET B-100 3zijdig  

Set bestaat uit:  
- 10 houtstammen  

- 4 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de  

Branders open dit voorkomt dat er gruis en stof in de branders komt. 
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HOUTSET B-120 

Set bestaat uit:  
- 12 houtstammen  

- 4 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet 

boven de  

Branders open dit voorkomt dat er gruis en stof in de 

branders komt. 
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HOUTSET B-150  

Set bestaat uit:  
- 14 houtstammen  

- 5 zakjes chips  

- 1 zakje vermiculiet  
 
Verdeel de chips en vermiculiet (half zakje) over  
het rooster en de branders. 
 

LET OP: Trek de zakjes chips en vermiculiet niet boven de  

Branders open dit voorkomt dat er gruis en stof in de branders komt. 
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4. Onderhoud 

Dit toestel zou één maal per jaar nagekeken en gecontroleerd moeten worden door een 
gekwalificeerde, bekwame en geregistreerde gasfitter. De inspectie en het onderhoud moeten zeker 
stellen dat het toestel goed en veilig werkt. Het wordt aanbevolen om het toestel goed schoon te 
houden, vooral als het toestel een langere tijd niet gebruikt is. Om de haard schoon te maken kan een 
stofzuiger en een niet krassende doek gebruikt worden. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen.  
 
Zet het toestel uit en draai de gaskraan dicht. Zorg dat het toestel volledig afgekoeld is voordat er 
onderhoud wordt gepleegd.  
De volgende stappen kunnen doorlopen worden: 

A. Leg een deken of doek op de grond voor de haard en bedek eventuele speciale materialen 
die niet mogen beschadigen. 

B. Verwijder het afwerkframe (met logo) 
C. Verwijder de glas strips.  
D. Verwijder het frame waar het raam in bevestigd zit 
E. Verwijder voorzichtig de houtset met chips of the kiezels 
F. Gebruik een stofzuiger om de bovenzijde van de branders en het rooster schoon te zuigen  
G. Verwijder het rooster 
H. Gebruik een stofzuiger om de ruimte onder het rooster schoon te maken. 
I. Gebruik een zachte borstel om de waakvlamset schoon te maken. Maak geen wijzigingen of 

verbuig niets van de waakvlamset. 
J. Zet de gaskraan open en controleer op lekken, controleer de branders en de waakvlamset 
K. Plaats het rooster terug 
L. Plaats de houtset of de kiezels terug 
M. Plaats het frame met raam terug, en vervolgens de glas strips en het afwerkframe.  
N. Controleer de kanalen en de uitmonding; zorg dat de uitmonding volledig vrij is  
O. Ontsteek het toestel en controleer, indien mogelijk, waarden 

 

4.1 Schoonmaken van de houtset of kiezels 

Verwijder de houtset of kiezels zoals hierboven in punt A-E beschreven.  
 
Maak de houtset/kiezels voorzichtig schoon met een zachte borstel en een stofzuiger. Indien nodig 
kunnen beschadigde delen vervangen worden. Gebruik alleen originele Stûv houtstammen of kiezels. 

Plaats de houtset of kiezels weer terug en contoleer of het toestel (branders en waakvlam) zoals hier 
boven beschreven.  

4.2 Onderhoud aan de branders (alleen door erkend installateur!) 

Verwijder de bovenkanten van beide branders, zoals beschreven in A - H hierboven. 
 
De waakvlamset is nu goed zichtbaar. Het thermo koppel en de bougie kunnen nu 
schoongemaakt/vervangen worden. Draai daarvoor de 2 x m4 moer los.  

 
Om toegang te verschaffen tot de inspuiters van de hoofdbrander en de effectbrander moeten de basis 
van de branders verwijderd worden. Dit is mogelijk door de 4 bouten (M6) los te draaien. De 
branderbasis kan nu omhoog gelift worden zodat de inspuiters bereikbaar worden. Gebruik alleen 
originele Stûv onderdelen, als er onderdelen vervangen moeten worden.  
 
4.3 Troubleshooting 

 

 Haard ontsteekt niet: 

o Reset de ontvanger en koppel de handzender (opnieuw) aan de ontvanger. 

o Controleer batterijen ontvanger. 

 Er klinkt een lange pieptoon als ik de handzender aan de ontvanger wil koppelen: 

o De “0/1” schakelaar staat op “0”. Schakel deze naar “1”. 

o Thermokoppel los. Deze vastdraaien.  
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 Ik heb de houtstammen verplaatst en nu ontstaat er een roetvlek op mijn raam: 

o Plaats de stammen zoals voorgeschreven in de handleiding. Gebruik geen extra 

stammen of ander decoratiemateriaal. 

 Er ontstaat condens als ik de haard opstart: 

o Het ontstaan van condens is normaal. Door uw waakvlam continu te laten branden 

minimaliseert u condensvorming.  

 

 Ik wil de haard ontsteken. Ik hoor het blok wel tikken maar ik zie geen vonk: 

o Ontstekingspen is gebroken. 

o Ontstekingsdraad is niet geïsoleerd. 

o Ontstekingsdraad los van de ontstekingspen.  

 Waakvlam ontsteekt wel maar hoofdbrander gaat niet aan: 

o De ON/MAN knop staat niet op ON maar er tussen in. Deze op ON zetten. 

 

4.4 reserveonderdelen 

 

Item                   fabrikant verwijzing 
      

Waakvlamset aardgas  0_160_032-NAT51    

Waakvlamset propaan  0_160_032-LPG30   

Elektrode   0_915_015    

Elektrode draad   G60-ZKIS1/1500    

Thermo koppel   1_000_2150    

Gas regelblok   1_ GV60     

  

Magneetspoel (tbv dubbele br) GV-S60C/12    

 

Ontvanger                                   G6R-R4AU 

 

Ontvanger Wi-Fi              B6R-R8P 

 

Handset   G6R-H4T2FW-T  

 

Handset Wi-Fi              B6R-H8TL3PW    

 

Toegangsluikje   1_000_9000    
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5. Technische informatie 

5.1 Verschillende landen 

 

Land Aardgas Propaan 

AT -Oostenrijk I2H, G20 at 20 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 mbar 

BE -België I2E+, G20/G25 at 20/25 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

BG -Bulgarije I2H, G20 at 20 mbar I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

CH - Zwitserland I2H, G20 at 20 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 mbar 

CY -Cyprus I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

CZ -Tsjechië I2H, G20 at 20 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 mbar 

DE -Duitsland I2ELL, G25 at 20 mbar; I2E, G20 

at 20 mbar 

I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 mbar 

DK -Denemarken I2H, G20 at 20 mbar I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

EE -Estonie I2H, G20 at 20 mbar I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

ES -Spanje I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar 

FI -Finland I2H, G20 at 20 mbar I3P(30),G31 at 30 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

FR -Frankrijk I2E+, G20/G25 at 20/25 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 

GB -Verenigd Koninkrijk I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

GR -Griekenland I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
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HU -Hongarije  I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

HR -Kroatië I2H, G20 at 20 mbar I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

IE -Ierland I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar 

IS -Ijsland   

IT -Italië I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

LT -Litouwen I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

LU -Luxemburg I2E, G20 at 20 mbar  

LV -Letland I2H, G20 at 20 mbar  

MT -Malta  I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

NL -Nederland I2L, G25 at 25 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3P(30),G31 at 30 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

NO -Noorwegen I2H, G20 at 20 mbar I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

PL -Polen I2E, G20 at 20 mbar I3P(37),G31 at 37 mbar 

PT -Portugal I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar 

RO -Roemenie I2E, G20 at 20 mbar I3P(30),G31 at 30 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

SE - Zweden I2H, G20 at 20 mbar I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

SL -Slovenië I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 

SK -Slowakije I2H, G20 at 20 mbar I3P(50),G31 at 50 mbar; 

I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar; 

I3B/P(50),G30/G31 at 50 mbar 

TR -Turkije I2H, G20 at 20 mbar I3+,G31/G31 at 28/37 mbar; 

I3P(37),G31 at 37 mbar; 

I3B/P(30),G30/G31 at 30 mbar 
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5.2 Technische data 

 

5.2.1 B- 50 (round) (PIN: 0558CL1179) 

(wood burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting (Hs) kW 12 12.0/9.8 11 / / / 

Nom. vermogen kW 7.5 6.8/5.5 6.9 / / / 

Verbruik m³/hr 1.143 1.143/1.085 1.218 / / / 

Brander druk (heet) mbar 12.7 12.7 15.7 / / / 

Inspuiter  (x2) 480 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 4 

 

5.2.2 B- 100 / B-100 PB (PIN 0558CL1179) 

(double burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting (Hs) kW 14 14/11.4 12.8 / / / 

Nom. vermogen kW 8.8 8.8/7.2 8.0 / / / 

Verbruik m³/hr 1.333 1.333/1.262 1.417 / / / 

Brander druk (heet) mbar 10.8 10.8 13.6 / / / 

Inspuiter  (x2) 560 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 
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5.2.3 B- 150 (PIN 0558CL1179) 

(Double burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 
(Hs) 

kW 19 19/15.6 17.5 / / / 

Nom. vermogen kW 12.1 12.1/10 11.5 / / / 

Verbruik m³/hr 1.809 1.809/1.727 1.938 / / / 

Brander druk 

(heet) 
mbar 5.6 5.6 6.9 / / / 

Inspuiter  (x2) 1200 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 

 

 
5.2.4 B- 35 (PIN 0558CL1179) 

(Double burner) 

 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 

(Hs) 
kW 12 ** 11 / / / 

Nom. vermogen kW 7.5 ** 6.9 / / / 

Verbruik m³/hr 1.114 ** 1.218 / / / 

Brander druk 
(heet) 

mbar 13 ** 16.1 / / / 

Inspuiter  (x2) 480 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 
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5.2.5 B- 95 (PIN 0558CM1360) 

(Double burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 

(Hs) 
kW 13.2 13.2/10.8 12.2 / / / 

Nom. vermogen kW 9.0 9.0/7.4 8.4 / / / 

Verbruik m³/hr 1.257 1.336 1.194 / / / 

Brander druk 
(heet) 

mbar 16,8 20,7 16.5 / / / 

Inspuiter  (x2) 480 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 

 

5.2.6 B- 100H (front) / B-100H PB (PIN 0558CM1360) 

(Wood burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 
(Hs) 

kW 16.3 16.3/13.2 14.8 11.2 11.2 9.8 

Nom. vermogen kW 11.2 11.2/9.4 10.1 7,7 7.7 6.8 

Verbruik m³/hr 1.532 1.532/1.442 1.614 0.317 0.317 0.366 

Brander druk 

(heet) 
mbar 6,5 6,5 8.0 28.6 28.6 29.6 

Inspuiter  (2) 650 280 

Waakvlamset 0.160.032-51 0.160.032-30 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 
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5.2.7 B- 60 / B-60 PB (PIN 0359CO1331) 

(Wood burner) 

 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 
(Hs) 

kW 15.0 15.0 15.0 11.0 11.0 11.0 

Nom. vermogen kW 10,3 10,3 10,3 7.5 7.5 7.5 

Verbruik m³/hr 1,42 1,42/1,66 1,66 0,314 0,314 0,314 

Brander druk 

(heet) 
mbar 13.1 13.1 18.9 20.6 20.6 29.0 

Inspuiter  (x2) 560 180 

Waakvlamset 0.160.032-51 0.160.032-30 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 

 

5.2.8 B- 80 (PIN 0359CO1331) 

(Wood burner) 

 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 

(Hs) 
kW 15.0 15.0 15.0 11.0 11.0 11.0 

Nom. vermogen kW 10,3 10,3 10,3 7.5 7.5 7.5 

Verbruik m³/hr 1,42 1,42/1,66 1,66 0,314 0,314 0,314 

Brander druk 
(heet) 

mbar 13.1 13.1 18.9 20.6 20.6 29.0 

Inspuiter  (x2) 560 180 

Waakvlamset 0.160.032-51 0.160.032-30 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 
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5.2.9 B- 100 hoog 3 zijden open of hoek open (PIN 0063CO3576) 

(Wood burner) 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 / / / 

Nom. belasting 
(Hs) 

kW 16.0 16.0/13.2 14.7 / / / 

Verbruik m³/hr    / / / 

Brander druk 
(heet) 

mbar 12.4 12.4 15.4 / / / 

Inspuiter  (2) 650 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 

 

5.2.10 B- 120 (PIN 0063CQ3617) 

 

Type   C11/C31 

Gas type 

  G20 G20/G25 G25 G30/G31 G30/G31 G31 

  I2H,I2E,I2E+ I2ELL I2L I3B/P(30/50) I3+ I3P(30,37,50) 

Aansluitdruk mbar 20 20 25 30/50 28-30/37 30/37/50 

Nom. belasting 

(Hs) 
kW 16,5 16,5 15,4 / / / 

Verbruik m³/hr 1,600 1,600 1,604 / / / 

Brander druk 

(heet) 
mbar 13,2 13.2 15,8 / / / 

Inspuiter  (2) 650 / 

Waakvlamset 0.160.032-51 / 

Rendementsklasse 2 

Nox klasse 5 
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5.3 Afmetingen 

5.3.1 B- 50 

 

 

5.3.2 B- 50 dubbelzijdig 
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5.3.3 B- 50 Round 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
5.3.4 B-50 Round dubbelzijdig 
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5.3.5 B- 100 & B-100 PB 

 

 
5.4.6 B- 100 dubbelzijdig 
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5.4.7 B- 150 

 

5.4.8 B- 150 dubbelzijdig 
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5.4.9 B- 35 

 

 

 

5.4.10 B- 35 dubbelzijdig 
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5.4.11 B- 100H & B-100H PB 

 

5.4.12 B- 95 3 zijden open 
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5.4.13 B- 60 & B-60 PB 

 

5.4.14 B- 80 
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5.4.15 B- 100H 3 zijden open 

 

 

5.4.15 B- 100H hoek open 
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5.4.16 B- 120 

 

 

5.4.17 B- 120 dubbelzijdig 
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5.4.18 Toegangsluikje 
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Opmerkingen : 
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Opmerkingen :  
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Opmerkingen :  
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STUV sa 

rue Jules Borbouse, 4     

B-5170 Bois-de-Villers 

Belgium 

Web : www.stuv.com 

Email : info@stuv.com 
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