SCANDILine

SCANDILine

Klassisk design
med topp moderne
teknologi
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BRUNNER SCANDILine
scandinavianCLASSIK med krone uten konvektionsfliser

scandinavianCLASSIK
med krone
Denne modellen er optisk helt basert på sine
tradisjonelle forbilder. På grunn av kronen
dekorert med klassiske ornamenter og den
dekorerte sokkelen, ser ovnen riktig majestetisk
ut. Om ønskelig kan forbrenningen styres helt
automatisk og de lett utskiftbare flisinnsatsene
muliggjør drift som varmlufts- eller
varmelagringsovn, avhengig av det aktuelle
varmebehovet.
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Tilgjengelig med rett eller forskjøvet fugemønster.
Standardversjonen kan brukes enten som
konveksjons- og/eller varmelagring takket være
lett utskiftbare fliseinnsatser.
Også tilgjengelig på forespørsel med et mer
asketisk utseende, uten utskiftbare flisinnsatser.
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SCANDILine

BRUNNER skandinavianCLASSIK er en tradisjonell flislagt
peis med et moderne uttrykk og ekte fliser. Den moderne
runde varmeinnsatsen HKD 2.2 k DR gir i forbindelse med
passende lagringsteknologi en miljøvennlig forbrenning og
langvarig varmeavgivelse, 8-10 timer.
Et produkt som skaper en god atmosfære samtidig som
den avgir en behagelig varme.

BRUNNER SCANDILine CLASSIK med krone
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SCANDILine
Teknologi og muligheter

med krone

uten krone
& uten konvektionsfliser

modernART

Kakelugnsdesign med Brunners HKD 2.2k DR forbrenningsteknologien

Ytelse

Vedmengde

Vedkubbelengde

kW

kg

cm

4-7

1,5 - 2,5

33

8 - 10 timers varmeavgivelse etter ca 3 forbrenninger
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SCANDILine

Tekniske detaljer og produktfordeler
•
•
•
•
•
•
•
•

Unik kombinasjon av klassisk skandinavisk design og den nyeste forbrenningsteknologien.
Valgfri drift som konveksjons- og/eller varmelagring.
Enkel, presis og rask montering takket være prefabrikerte flisringer.
Rent vindu takket være høyeffektiv forbrenningsteknologi med lavt utslipp.
Mange timer med behagelig varmeavgivelse.
Skorsteinstilkobling fra toppen eller baksiden.
På forespørsel kan produktet utvides med ekstra flisringer.
Økt brukervennlighet og automatisert, optimalisert forbrenning gjennom elektronisk
forbrenningskontroll (EAS 3) er mulig.
• 3 standardversjoner i hvitt, mange tilpasningsmuligheter.

Støpt kuppel med
tilkobling til topp/bak.
Utskiftbare fliseinnsatser (drift som
varmluft eller varmelagringsovn).

MAS-440 spesiallagd keramisk
varmeakkumulerende ring.

B

C

Ekstra flisring (tillvalg).

Dørhengsling enten på
venstre eller høyre side.

Tilgjengelig også
med den automatiske
forbrenningskontrollenheten
EAS inkludert app (tillvalg).

Tilgjengelig også med
tradisjonell messingdør
(tillvalg).
HKD 2.2 k med keramisk modulær
akkumulator på toppen.

På forespørsel kan ildstedet også kombineres med forbrenningskontrollenheten EAS. Dette kan optimalisere
forbrenningsprossesen hvor brukervennligheten øker betraktelig. Det sikrer også at det ikke blir noe
kondensproblematikk grunnet kald uteluft, fordi forbrenningslufttilførselen er helt stengt etter endt fyring.
Vi anbefaler at man benytter et røykspjeld før overgangen til skorstein. Dette vil optimalisere flammebildet og
hindre hurtig avkjøling av det varmeakkumulerende systemet, om man har høyt pipetrekk.
På forespørsel kan produktet utvides med ekstra flisringer og messingdør.
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I SCANDILine serien har vi omtolket de klassiske ideene om
skandinaviske runde ovner.
SCANDILine ovner kombinerer det beste av tradisjon og modernitet.
Håndlagde fliser på tradisjonelt vis imponerer med sin autentiske
estetikk hvor den nyeste forbrenningsteknologien garanterer optimal
varmelagring og høy betjeningskomfort.

Teknisk midtpunkt for alle SCANDILine ovner er de moderne
BRUNNER HKD ovnsinnsatsene som utmerker seg med ypperlig
forbrenningsteknologi og spesielt lave utslipp. De kan brukes
som lagrings- og/eller varmluftsovner, og avgir behagelig varme
i mange timer. De prefabrikkerte flisringene muliggjør rask og
presis montering, men understreker også flisprodusentens høye
håndverksnivå.
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BRUNNER SCANDILine
scandinavianCLASSIK med krone /spesialversjon antrasitt
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scandinavianCLASSIK med krone – Variant med røykgassforbindelse bak

scandinavianCLASSIK med krone – Variant med røykgassforbindelse på toppen

Ø 160 / Ø 180

Sikkerhetsavstander

5 cm

ikke-brennbar vegg (40 cm avstand)
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10 cm

brennbar vegg (45 cm avstand)

SCANDILine

scandinavianCLASSIK
med krone – Spesialdesign
med messingdør og uten
konvektionsfliser.
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scandinavianCLASSIK

uten krone
Nok en klassiker som ser moderne og tidløs
ut takket være sin enkle, rette form uten pynt.
Ikke påfallende, men fortsatt tilstede og også
utstyrt med alle de tekniske raffinementene til
SCANDILine.
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Standardversjonen kan brukes enten som
konveksjons- og/eller varmelagring takket være
lett utskiftbare flisinnsatser.
Også tilgjengelig på forespørsel med et mer
asketisk utseende, uten utskiftbare flisinnsatser.
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SCANDILine

scandinavianCLASSIK uten krone/standard
utførelse med rett fugemønster
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modernART
Den tsjekkiske designeren David Exner
(Design studio exner) skapte denne innovative
designerovnen som har potensialet til å bli en
klassiker. Med henblikk på estetikken og det tydelige
formspråket ble flisåpninger i det øvre området
bevisst utelatt i denne modellen. Ved å flytte to
isolasjonsplater i det øvre området er det fortsatt
mulig å bytte mellom varmluft- og vamelagring.
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I standardversjonen med inspeksjonsåpninger
(for EAS).
Også tilgjengelig på forespørsel med et mer
asketisk utseende, uten inspeksjonsåpninger.
Automatiske forbrenningskontrollenheten EAS ikke
mulig uten inspeksjonsåpninger.
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SCANDILine

BRUNNER SCANDILine modernART
Standardversjon hvit med inspeksjonsåpninger
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GLASURVARIANTER

Hvit blank

Hvit, semi-transparent, uten
tynne sprekker
standard

L 317

Marsipan, blank,
ugjennomsiktig, uten tynne
sprekker

MX 146

Ingot, effektiv, metall,
ugjennomsiktig, tynne sprekker
ikke synlig
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L 316

Alabast, blank, ugjennomsiktig,
uten tynne sprekker

MX 152

Malm, skinnende, semiugjennomsiktig, tynne sprekker
ikke synlig

MX 109

Svart, blank, ugjennomsiktig,
variant uten tynne sprekker eller
synlige tynne sprekker

KGG 44

Cracker, effektiv, halvblank,
semi-ugjennomsiktig, tynne
sprekker synlig

T 104

Kobolt lyseblå, skinnende, gjennomsiktig, tynne sprekker synlig

MX 95

Grønn, skinnende,
gjennomsiktig, tynne sprekker
synlig

SCANDI
linie
Planlegging og installasjon - skandinavianCLASSIK uten/med Krone
Testet i henhold til

EN 13229

Data for funksjonell demonstrasjon
Nominell effekt
Vedmengde
Røykgasstrøm
Avgass temperatur
Nødvendig forsyningstrykk
Forbruk forbrenningsluft
Diameter friskluftstuss

kW
kg/h
g/s
°C
Pa
m3/h
mm

7
2,5
7,5
220
12
25
125

Omramming
Grunnflate (Ø)
Konstruksjonshøyde

mm
mm

660 / 700
2069 / 2119

Minimums avstander
ikke brennbar vegg
brennbar vegg
til taket 1)

cm
cm
cm

5
10
28

Tverrsnitt på ventilrister 2)
Konveksjonsluft
Varmluft

cm2
cm2

165
165

Vekt
Total vekt
Møter sertifiseringer for:
Tyskland / Østerrike / Sveits / Norge

kg

580 / 620

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - NS-3058/NS-3059

1) Fra den øvre kanten av (indre) dekkplate. Frisen som et dekorativt element blir ikke tatt i betraktning.
2) Ventilasjonsfliser for kledning (valgfritt)

Planlegging og installasjon - modernART
Testet i henhold til

EN 13229

Data for funksjonell demonstrasjon
Nominell effekt
Vedmengde
Røykgasstrøm
Avgass temperatur
Nødvendig forsyningstrykk
Forbruk forbrenningsluft
Diameter friskluftstuss

kW
kg/h
g/s
°C
Pa
m3/h
mm

7
2,5
7,5
220
12
25
125

Omramming
Grunnflate (Ø)
Konstruksjonshøyde

mm
mm

670
2069

Minimums avstander
ikke brennbar vegg
brennbar vegg
til taket

cm
cm
cm

5
10
40

cm2
cm2

398
427

kg

580

Tverrsnitt på ventilrister 1)
Konveksjonsluft
Varmluft
Ulrich
Brunner GmbH

Zellhuber
Ring 17 - 18
Vekt
D-84307 Eggenfelden
Total vekt
Telefon:
+49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
Møter sertifiseringer for:
info@brunner.de | www.brunner.de

Tyskland / Østerrike / Sveits / Norge

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - NS-3058/NS-3059

1) optional
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SCANDILine
VI HOS BRUNNER er jordnære mennesker
med røtter fra en tradisjonell bayersk
familieforretning.
BRUNNER har arbeidet eksklusivt med
varmebransjen i flere tiår og er kjent som de
ytterste spesialistene som har introdusert de
mest avgjørende utviklingene og teknikkene
innenfor dette feltet. Våre kunder mottar
tryggheten av å få et ildsted av ypperste
kvalitet. I stedet for «rimelige løsninger»
har BRUNNER bare kvalitetsprodukter som
betyr mange år med god fornøyelse av
ovner og peiser. Kvalitet fremfor kvantitet!

Et samarbeidsprosjekt av
BRUNNER GMBH
ZELLHUBER RING 17-18 | 84307 EGGENFELDEN
+498721/771-0 | INFO@BRUNNER.DE
K&K POKER S.R.O.
PLECHAMR 432, CZ391 65 BECHYNĚ
+420 777 023 270 | INFO@KOLEM-KAMEN.CZ

Forhandlere
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