
GAZ

NL
Gelieve voor meer informatie onze 
website te raadplegen:  www.stuv.com
U vindt ons ook terug op: 

Installatie
Handleiding
Onderhoud

Mei 2018

93104777



WELKOM IN DE WERELD VAN STÛV!
U hebt gekozen voor een hoogrendements gasverwarmingstoestel. 

Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan.
In dit document vindt u tips, gebruiks, installatie en onderhoudsaanwijzigingen.  

We raden u met aandrang aan de installatie van deze Stûv toe te vertrouwen aan een bevoegd vakman.
De installatie van de haard, de toebehoren en materialen die deze omgeven dienen aan alle (lokale en 
nationale) voorschriften en alle (nationale en Europese) normen van het land waar de haard geïnstalleerd 
wordt te voldoen.

Elke wijziging die aangebracht wordt aan het toestel kan een gevaar inhouden.  
Bovendien wordt het toestel dan niet langer door de garantie gedekt.

Wij raden u aan deze handleiding te lezen voordat u de installatie uitvoert.
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Number  18GR0782/00  Contract number  E 7277
 
Issue date  12-06-2018  Scope  (EU) 2016/426 (9 March 2016)
 
Due date  12-06-2028  Module  B (Type testing)
 
PIN  0063CQ3617  Report number  141100617

EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)
 

Kiwa hereby declares that the Convection Heaters, type(s):

B‑100, B‑100 High, B‑100 High 2 Side L, B‑100 High 2 Side R,
B‑100 High 3 Side, B‑100 Tunnel, B‑120, B‑120 Tunnel, B‑150,
B‑150 Tunnel, B‑35, B‑35 Tunnel, B‑50, B‑50 Round, B‑50 Round Tunnel,
B‑50 Tunnel, B‑60, B‑80, B‑95, B‑95 2 Side L, B‑95 2 Side R, B‑95 3 Side,
C‑200
 

manufactured by Stûv S.A.
Bois-de-Villers, Belgium

 
meet(s) the essential requirements as described in the
Regulation (EU) 2016/426 relating to appliances burning gaseous fuels.
 
Appliance types C11, C31

Appliance categories I2E+, I2E, I2EK, I2ELL, I2H, I2L, I3P

 
Countries:
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France,
Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, United Kingdom, the Netherlands

Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

De gasverwarmingstoestellen 
van Stûv worden getest en 
gecertificeerd volgens de Europese 
EN-613-norm 

Certificaat

VOORSTELLING VAN HET PRODUCT
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Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 5,5 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 85

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

87,3 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-35 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 5,1 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 82

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

84,3 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-50 (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 5,3 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 84

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

86,3 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-35 (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 6,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 83

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

85,4 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-60 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 5,2 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 82

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

84 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-50 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 6,1 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 83

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

85,1 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-60 (gas type: G31)

Productfiches EN2015/1186
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Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 6,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 83

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

85,4 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-80 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 9,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 82

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

84 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-95 & C-200 (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 6,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 82

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

84,5 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-80 (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 10,2 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-100 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 10,2 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 83

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

85,2 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-95 & C-200 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 9,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-100 (gas type: G31)

Productfiches EN2015/1186
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Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Productfiches EN2015/1186

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 8,5 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-100H (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 10,0 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-120 (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse B   
Direct thermisch vermogen 6,9 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 83

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

85,43 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-100H (gas type: G31)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 13,8 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 78

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

80,5 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-150 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 11,5 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-120 (gas type: G20/G25)

Stûv s.a 
Rue Jules Borbouse, 4 
B-5170 Bois-de-Villers
info@stuv.com - www.stuv.com

Referentie van het model:

Productfiche
EU 2015/1186

Energie-efficiëntieklasse C   
Direct thermisch vermogen 10,6 kW

Indirect thermisch vermogen -

Energie-efficiëntie-index 77

Nuttig rendement voor het nominaal 
thermisch vermogen

79 %

Nuttig rendement voor de minimale 
belasting

-

Specifieke voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen 
bij de montage, de installatie of het onderhoud van het gede-
centraliseerde verwarmingsapparaat:

Raadpleeg de installatie-, gebruiks- en onderhoudsin-
structies

B-150 (gas type: G31)
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Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Afmetingen
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Technische gegevens

B-35 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 7 5,7 6,7 6,5 6,5 6,5

Nominaal vermogen kW 5,5 5,5 5,5 5,3 5,3 5,3

Verbruik m³/u 0,66 0,62 0,74 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,457 0,457 0,457

Druk brander (warm) mbar 9,9 9,9 12,3 18,3 18,3 18,3

Injectoren 320 (1 hole) 120 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 1

Klasse NOx 4

B-50 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Voedingsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 7 7 / 6,5 6,5 6,5

Nominaal vermogen kW 5,2 5,2 / 5,1 5,1 5,1

Verbruik m³/u 0,66 0,66 / / / /

Verbruik kg/u / / / 0,457 0,457 0,457

Druk brander (warm) mbar 9,4 9,4 / 18,1 18,1 18,1

Injectoren 320 (1 hole) 120 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 1

Klasse NOx 4

B-60 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 7,2 7,2 6,7 7,3 7,3 7,3

Nominaal vermogen kW 6 6 6 6,1 6,1 6,1

Verbruik m³/u 0,75 0,75 0,75 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,541 0,541 0,541

Druk brander (warm) mbar 11,5 11,5 14,1 25,1 25,1 25,1

Injectoren 320 (1 hole) 120 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 1

Klasse NOx 4
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Technische gegevens (vervolg)

B-80 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 7,2 7,2 6,7 7,3 7,3 7,3

Nominaal vermogen kW 6 6 6 6,1 6,1 6,1

Verbruik m³/u 0,75 0,75 0,75 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,541 0,541 0,541

Druk brander (warm) mbar 11,5 11,5 14,1 25,1 25,1 25,1

Injectoren 320 (1 hole) 120 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 1

Klasse NOx 4

B-95 
C-200

Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 12 12 11 12 12 12

Nominaal vermogen kW 10,2 10,2 10,2 9 9 9

Verbruik m³/u 1,27 1,27 1,15 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,821 0,821 0,821

Druk brander (warm) mbar 9,2 9,2 11,9 22,9 22,9 22,9

Injectoren 560 (7 holes) 220 (7 holes)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 1

Klasse NOx 4

B-100 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 14,5 14,5 13,5 13 13 13

Nominaal vermogen kW 10,2 10,2 10,2 9 9 9

Verbruik m³/u 1,37 1,37 1,45 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,896 0,896 0,896

Druk brander (warm) mbar 12 12 15,1 25,1 25,1 25,1

Injectoren 560 (1 hole) 220 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 2

Klasse NOx 4
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Technische gegevens (vervolg)

B-100H Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 
I3P (30)

G31 
I3P (37)

G31 
I3P (50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 12 12 11,4 8,8 8,8 8,8

Nominaal vermogen kW 8,5 8,5 8,5 6,9 6,9 6,9

Verbruik m³/u 1,17 1,17 1,2 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,606 0,606 0,606

Druk brander (warm) mbar 13,5 13,5 17 15,7 15,7 15,7

Injectoren 480 (7 holes) 180 (7 holes)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 2 1

Klasse NOx 4

B-120 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 16,5 16,5 15,5 14 14 14

Nominaal vermogen kW 11,5 11,5 11,5 10 10 10

Verbruik m³/u 1,56 1,56 1,66 / / /

Verbruik kg/u / / / 0,970 0,970 0,970

Druk brander (warm) mbar 16,1 19,9 19,9 28,2 28,2 28,2

Injectoren 560 (1 hole) 220 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 2

Klasse NOx 4

B-150 Type C11/C31

Gastype G20 I2H, 
I2E, I2E+

G20/G25 
I2ELL

G25,3 
I2EK

G31 I3P 
(30)

G31 I3P 
(37)

G31 I3P 
(50)

Ingangsdruk mbar 20 20 25 30 37 50

Nominale belasting (Hs) kW 19 19 15 15 15

Nominaal vermogen kW 13,8 13,8 13,8 10,6 10.6 10.6

Verbruik m³/u 1,77 1,77 1,88 / / /

Verbruik kg/u / / / 1,045 1,045 1,045

Druk brander (warm) mbar 5,5 5,5 22 22 22

Injectoren 1200 (7 holes) 280 (1 hole)

Speling waakvlam 0.160.032-51 0.160.032-31

Rendementsklasse 2

Klasse NOx 4
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Algemeenheden

Categorieën voor gas en voedingsdruk per land

Deze Stûv-haard is een gesloten 
gashaard met hoog rendement. 
Hij biedt de straling en warmte 
van een convectiekachel en 
gebruikt de allernieuwste 
brandertechnologie.

Naast een ‘normale’ variabele 
warmte-emissie, is deze haard 
uitgerust met een controlesysteem 
dat het mogelijk maakt 2 
branders te gebruiken voor een 
hoge warmte-emissie ofwel 
1 brander voor een beperkte 
warmte-emissie.

De eerste brander is de 
‘hoofdbrander’. De andere 
brander is de ‘tweede brander’ die 
wanneer de haard ingeschakeld is, 
geopend of gesloten kan worden.

Bij de eenzijdige haarden bevindt 
de hoofdbrander zich altijd 
vooraan.

Houd steeds rekening met 
volgende punten:

• Controleer vóór de installatie 
steeds de nationale en lokale 
voorschriften, het gastype en 
de druk van het gas en of alle 

instellingen van het toestel 
conform zijn.

• Dit toestel mag enkel gebruikt 
worden in combinatie met een 
gasinstallatie die uitgerust is met 
een gasmeter.

• Dit toestel mag enkel gebruikt 
worden met goedgekeurde 
afvoerleidingen voor de 
verbrandingsproducten.

• Dit toestel mag enkel 
geïnstalleerd worden door 
een erkend installateur. De 
installatie moet uitgevoerd 
worden volgens de nationale 
en lokale bouwvoorschriften. 
Deze handleiding dient eveneens 
gevolgd te worden.

• Dit toestel werd ontworpen voor 
tal van situaties. Het merendeel 
van de situaties wordt beschreven 
in deze handleiding. Enkel de door 
Stûv erkende installaties mogen 
uitgevoerd worden.

• Dit toestel is een gesloten 
haard die de lucht van de kamer 
waarin deze geïnstalleerd werd 
niet aanzuigt. Het is steeds 
aangewezen de ruimte voldoende 
te verluchten met het oog op 
het creëren van een aangename 
temperatuur en omgeving.

• Dit toestel werd ontworpen 
als een verwarmingstoestel. Alle 
onderdelen en oppervlakken 
van het toestel (uitgezonderd 
de bedieningseenheid en het 
toegangsluik) worden heel 
warm. Probeer dus alle contact te 
vermeiden wanneer het toestel in 
werking is. 

Laat jonge kinderen niet zonder 
toezicht in de ruimte waar de 
haard staat.

• Plaats geen gordijnen, wasgoed, 
meubels e.d. op minder dan 100 
cm van het toestel te plaatsen.

•  Verbrand niets in het toestel!

•  Wanneer het toestel 
uitgeschakeld wordt, dient 
u 5 minuten te wachten 
vooraleer het opnieuw in te 
schakelen.

Aardgas

I2H G20 @ 20 mbar AT, CH, CZ, DK, ES, GB, IE, IT, 
PT, SE 

I2E  G20 @ 20 mbar DE, LU, PL

I2E+ G20/G25 @ 20/25 mbar BE, FR

I2ELL G25 @ 20 mbar DE

I2EK G25,3 @ 25 mbar NL

LPG

I3P(30)               G31 @ 30 mbar NL

I3P(37)               G31 @ 37 mbar BE, CH, CZ, ES, FR, GB, IE, IT, 
NL, PL, PT

I3P(50)               G31 @ 50 mbar AT, CH, CZ, DE, NL
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Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Aanbevelingen

Het toestel mag enkel 
aangesloten worden door een 
bevoegd en gekwalificeerd 
persoon.

De Stûv-haarden worden in 
de fabriek ingesteld. Deze 
fabrieksinstelling garandeert de 
conformiteit van de haard met 
de prestatieverklaring en de 
kenmerken die in de technische 
documentatie vermeld worden. 
De regelschroeven voor het 
gasdebiet worden afgesteld 
in de fabriek naargelang het 
gastype en de toevoerdruk van 
het gas die bij de bestelling van 
de haard gepreciseerd wordt. 
De regelschroeven voor het 
gasdebiet worden verzegeld om 

•  Op het typelabel: 

- het serienummer van het toestel

- het gastype en de druk die in de 
fabriek ingesteld werd volgens de 
parameters die bij de bestelling 
van het toestel doorgegeven 
werden. Eens de installatie klaar is, 
moet het label op het inspectieluik 
gekleefd worden

• De capaciteit en de 
gasaanvoerdruk. Controleer 
eveneens of deze volgens 
de geldende voorschriften 
geïnstalleerd werd.

INSTALLATIE

Controles voor de installatie

elke interventie na de montage te 
kunnen vaststellen [foto 1].

Stûv ontkent elke 
aansprakelijkheid bij schade of 
incidenten die zich voordoen aan 
of in de buurt van de gashaard 
waarvan de instelling na het 
definitieve verpakken in de 
fabriek gewijzigd werd.

De wijziging van de gasinjectoren 
en -branders leidt eveneens 
tot de overdracht van de 
aansprakelijkheid naar diegene 
die de wijziging uitvoert.
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Onderstaande stappen zijn 
cruciaal voor een goede werking 
en een probleemloos gebruik van 
het toestel.

• Bepaal de plaatsing van het 
toestel

• Voorzie een gasaansluiting op 
een afstand van maximum 130 cm 
ten opzichte van het midden van 
de haard.

•  Het blok voor de gasregeling 
wordt aangesloten op de branders 
onder het toestel. Het regelblok 
en de ontvanger worden in het 
inbouwluik geplaatst, gelieve 
erop te letten dat deze makkelijk 
toegankelijk zijn [foto 1]. 

• Dit toestel is uitgerust met in 
de hoogte verstelbare voeten. 
Deze dienen op de juiste hoogte 
ingesteld worden vooraleer de 
positie van de leiding te bepalen. 
Dankzij de kleine verstelbare 
voeten zijn kleine aanpassingen in 
de hoogte mogelijk.

Bouw de nis waarin de haard 
geplaatst zal worden rekening 
houdend met de afmetingen die 
vermeld worden in het hoofdstuk 
‘afmetingen’. 

Voorzie een muuropening voor 
het toegangsluik.

Veiligheid

Voorzie een luchtlaag van 
minstens 5 cm rondom rond het 
toestel.

Om hoge temperaturen te 
voorkomen in de schoorsteen/zuil 
(bekisting) moeten de roosters 
voor luchtcirculatie erboven en 
eronder geplaatst worden. Let 
erop dat de totale oppervlakte van 
de openingen minstens 640 cm² 
groot is (320 cm² onder en 320 
cm² boven de bekisting) - Voor 
Frankrijk: minstens 400 cm² onder 

Plaatsing van het toestel

Omgeving en decor van de haar

• Verander geen enkele instelling 
van het toestel (behalve de lengte 
van de poten).

• Het toestel moet op minstens 
100 cm afstand van brandbare 
voorwerpen geïnstalleerd worden 
[schema 2].

• De steunen die bij het toestel 
geleverd worden, kunnen worden 
gebruikt om het tegen de muur de 
bevestigen [schema 3].

en 500 cm² boven de bekisting 
[schema 1].

Indien een houten dwarshout of 
een ander bouw- of decoratie-
element boven de haard 
geplaatst wordt, voorzie dan 
een minimumafstand van 30 
cm tussen het bovenste deel 
van de haard en het onderste 
deel van het dwarshout of het 
decoratie-element.

Indien u brandbare 
bouwmaterialen gebruikt, isoleer 
deze dan zeker volgens de regels 
van de kunst en volgens de 
geldende normen, naargelang de 
brandbaarheid van de materialen.

De haard moet vrij kunnen 
uitzetten. Metselwerk of 
decoratieve materialen mogen in 
geen geval in contact komen met 
de haard; voorzien minimum 2 
mm speling.
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Gasaansluiting

Aansluiting op de afvoerleiding van de verbrandingsproducten

Specifieke onderdelen voor de aansluiting op de afvoerleiding van de verbrandingsproducten

De gashaarden van Stûv zijn 
uitgerust met een gasaansluiting 
“binnenkomende stroom” met 
een diameter van 15 mm.

- Sluit het regelblok van het 
toestel aan op de meegeleverde 
flexibele leiding [schema 1].

- Sluit de haard aan op de 
aanvoeropening voor gas met 
de meegeleverde dubbele mof 
[schema 2a].

- Voor Frankrijk: Sluit de haard 
aan op een “vrouwelijke” 
aanvoeropening voor gas met 
de meegeleverde “mannelijke/
mannelijke mof [schema 2b].

Adapter Poujoulat PGI-Stûv 

Referentie Poujoulat:

37100589 (Ø100/150mm)

37130589 (Ø130/200mm)

Reductievoorziening Poujoulat 
PGI-Stûv 100/150 -> 130/200         

Referentie Poujoulat:

37100613

Stûv levert de voormelde 
onderdelen voor 
rookafvoerleidingen niet.

Meer informatie over de 
rookafvoerleidingen vindt u op:

www.jeremias-france.fr

www.metaloterm.com

www.modinox.com

www.poujoulat.fr

www.seten.com

De gashaarden van Stûv worden 
getest en goedgekeurd om met 
concentrische T600-leidingen 
gebruikt te worden die enkel 
geproduceerd worden door:

- Jeremias

- Metaloterm

- Modinox

- Poujoulat

- Ten

Stûv kan geen efficiënte en 
risicovrije werking garanderen 
indien er andere leidingen gebruikt 
worden.

Volgende diameters (ØD1/D2) 
worden gebruikt [schema 2]:

- B-35, B-50, B-60 & B-80:

 Ø100/150mm

- B-95, B-100, B-100H, B-120, 
B-150, C-200:

Ø130/200mm

De concentrische leidingen 
moeten vanaf het toestel opgaand 
geplaatst worden. Let erop dat 
de verschillende onderdelen goed 
verbonden en vastgemaakt zijn.

Stûv levert de voormelde 
onderdelen voor 
rookafvoerleidingen niet.

Draai de fitting eerst met de hand vast, en voltooi vervolgens het 
vastdraaien met een halve draai aan de sleutel om te verzegelen zonder 
de verzegeling te beschadigen.
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Muuruitloop C11 en verticale uitloop C31 

Plaatsing van de uitloop

De afstanden die in dit 
deel vermeld worden zijn 
indicatieve waarden die het 
mogelijk maken overlast en 
storingen door de afvoer van 
de verbrandingsproducten door 
obstakels en openingen in de 
buurt te voorkomen.

Raadpleeg altijd de 
geldende nationale en lokale 
reglementeringen voor de 
te respecteren afstanden ten 
opzichte van muren, daken en 
ramen.

De verticale uitloop moet 
op minimum 50 cm van 
de dakranden liggen, met 
uitzondering van een eventuele 
noklijn [schema 5].

De horizontale uitloop moet op 
minstens 50 cm liggen van: 

De afstanden die in dit hoofdstuk 
vermeld worden, zijn indicatieve 
waarden die toelaten hinder 
en storingen bij het afvoeren 
van de verbrandingsproducten 
door omliggende obstakels en 
openingen te vermijden.

Raadpleeg steeds de geldende 
nationale en plaatselijke 
reglementeringen.

Opmerking:

Indien een terminal zich in de 
gevel bevindt op minder dan 
2,20 m van de grond en op een 
toegankelijke plaats, dan dient 
er een geschikte bescherming 
voorzien te worden rond de 
rookafvoer om brandwonden te 
vermijden. Deze bescherming mag 
de goede werking van het toestel 
niet beïnvloeden.

Minimale te respecteren afstand tussen een verticale uitloop C31 en:

- Een ventilatieopening die uitkomt op een woonkamer, toiletten of een 
badkamer (A).

- Een voorziening voor aanvoer van verbrandingslucht, voor zover deze 
verbrandingslucht door een woonkamer gaat (B).

- Een raamopening die uitkomt op een woonkamer, toiletten of een 
badkamer (C).

Op hetzelfde dak > 3 meter

Op een ander dak > 1 meter

Op een lager gelegen gevel > 1 meter

Op een hoger gelegen gevel > 3 meter

• de hoeken van het gebouw

• uitstekels, dakgoten

• het bovenste deel van een gang

• het onderste deel van een 
uitspringend balkon of een 
uitspringende gang wanneer het 
afvoersysteem verlengd wordt tot 
boven de voorzijde van het balkon 
of de gang.

[schema 6]
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Minimale te respecteren afstand tussen een muuruitloop C11 en:

- De grens van de eigendom aan de buitenkant op de gevel die parallel loopt 
met deze grens

> 2 meter

Minimale te respecteren afstand tussen een muuruitloop C11 en:

- De gevel van een gebouw dat zich tegenover een uitloop bevindt

> 2 meter

Minimale te respecteren afstand tussen een muuruitloop C11 en:

- Een ventilatieopening die uitkomt op een woonkamer, toiletten of een 
badkamer (A).

- Een voorziening voor aanvoer van verbrandingslucht, voor zover deze 
verbrandingslucht door een woonkamer gaat (B).

- Een raamopening die uitkomt op een woonkamer, toiletten of een 
badkamer (C).

Op een gevel Boven: > 2,5 meter

Onder: > 0,75 meter

Op de zijkanten: > 0,75 meter

Op de gevel van een 
appartementsgebouw

Niet toegelaten indien A, B of C zich 
boven de uitloop bevinden

Op een gevel, op minder dan één 
meter van de dakrand

> 2 meter

Onder balkons, gangen,... > 2 meter

Plaatsing van de uitloop (vervolg)

Montage van de demper
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Configuratie van de leidingen en instellingen van de demper 

Opmerkingen:

- De minimale verticale leidinghoogte bedraagt 1 meter (behalve B-35: 0,5m).

- Het meten van de leiding gebeurt aan de uitgang van de haard op het einde van de terminal.

Configuratie van de leiding
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Instelling van de demper

Configuraties van de leidingen en instellingen van de demper (vervolg)

Zone A Zone B Zone C Zone D

B-35 Aardgas 80° 70° 60°

60°

LPG 100° 80° 60°

B-50 Aardgas 100° 80° 60°

LPG 80° 70° 60°

B-60 Aardgas 100° 90° 60°
LPG

B-80 Aardgas 100° 90° 60°
LPG

B-95 Aardgas 90° 80° 60°

60°

+

vermindering 
naar leiding 
Ø100/150 

LPG 110° 100° 60°

B-100H Aardgas 90° 80° 60°

LPG 70° 60° 60°

B-100 Aardgas Geen demper 100° 80°
LPG

B-120 Aardgas 130° 110° 80°
LPG

B-150 Aardgas Geen demper 130° 100°

LPG 130° 100° 80°

Stel de openingshoek van de 
demper in volgens onderstaande 
tabel.

Gebruik de hoeken van schema 2 
voor het instellen van de demper.



3105/2018

1 2 3

4 5

1 2

1 2 3

Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

Demonteren van de deur

Monteren van het afwerkingskader

> Om de deur opnieuw te 
monteren, voert u de stappen in 
omgekeerde volgorde uit.

Opgelet: draai de drukschroeven 
van het raampje goed aan 
[schema 1&2] om de dichtheid 
van de haard te garanderen.

> Om het afwerkingskader te 
demonteren, voert u de stappen in 
omgekeerde volgorde uit.

Demontage van ramen (voor open haarden 3 zijden en hoek)
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Demontage van de ramen (voor 3-zijdige en hoekopen haarden) - vervolg

Venstersamenstelling (voor 3-zijdige en hoekopen haarden)

Assemblage van afwerkingselementen (voor 3-zijdige en hoekopen haarden)

> Montez les vitres latérales 
sans serrer les pinces-vitre 
completement [schéma 1-2].

> Montez la vitre frontale, serrez 
le pince-vitre [schéma 3-4]

> Insérez (poussez puis faite 
glisser) les ressorts fournis entre les 
vitres latérales et la parroi du foyer 
[schéma 5]. Terminez le serrage 
des vitres latérale
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Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer

Veiligheid

Plaats geen sintels, 
vermiculietparels, houtblokken 
of kiezels in de onmiddellijke 
omgeving van de brander van 
de waakvlam (gearceerde zone 
op schema 1). Controleer of de 
waakvlam steeds vrij kan branden 
boven de hoofdbrander. Het niet-
naleven van deze instructies kan 
tot een gevaarlijke situatie leiden.

De decoratie van de brander 
met sintels, vermiculietparels, 
houtblokken of kiezel mag in geen 
geval gewijzigd of aangevuld 
worden.

Het niet-naleven van de 
plaatsingsinstructies van sintels, 
vermiculietparels en houtblokken 
kan roetvorming veroorzaken.

Keien

Witte of zwarte (optioneel) keien 
kunnen gelijkmatig verdeeld 
worden over het rooster en de 
branders. 

Samenstelling van de kits 
met houtblokken

- Keramische houtblokken 
[schema 2]

- Vermiculietparels [schema 3]

- Sintels [schema 4]
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Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)

Samenstelling van de kit:

- 4 houtblokken 

- 1 zak sintels

Plaats de sintels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zak met sintels 
niet boven de branders, zo 
vermijdt u het indringen van stof.
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Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)

Samenstelling van de kit:

- 5 houtblokken 

- 2 zakken sintels

- 1 zak vermiculietparels

Plaats de sintels en de 
vermiculietparels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zak met sintels 
en de vermiculietparels niet boven 
de branders, zo vermijdt u het 
indringen van stof.
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Monteren en demonteren van het afwerkingskader

Samenstelling van de kit:

- 6 houtblokken 

- 2 zak sintels

- 1 zak vermiculietparels

Plaats de sintels en de 
vermiculietparels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zak met sintels 
en de vermiculietparels niet boven 
de branders, zo vermijdt u het 
indringen van stof.
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Samenstelling van de kit:

- 7 houtblokken 

- 2 zakken sintels

- 1 zak vermiculietparels

Plaats de sintels en de 
vermiculietparels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zak met sintels 
en de vermiculietparels niet boven 
de branders, zo vermijdt u het 
indringen van stof.

Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)
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Samenstelling van de kit:

- 7 houtblokken 

- 3 zak sintels

Plaats de sintels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zakken met 
sintels niet boven de branders, zo 
vermijdt u het indringen van stof.

Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)
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Samenstelling van de kit:

- 8 houtblokken 

- 4 zakken sintels

- 1 zak vermiculietparels

Plaats de sintels en de 
vermiculietparels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zak met sintels 
en de vermiculietparels niet boven 
de branders, zo vermijdt u het 
indringen van stof.

Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)
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Samenstelling van de kit:

- 11 houtblokken 

- 3 zakken sintels

Plaats de sintels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zakken met 
sintels niet boven de branders, zo 
vermijdt u het indringen van stof.

Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)
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Samenstelling van de kit:

- 13 houtblokken 

- 5 zakken sintels

Aanbrengen van de decoratiekit van de verbrandingskamer (vervolg)

Plaats de sintels op het rooster 
en de branders en vervolgens de 
houtblokken zoals afgebeeld.

Opgelet: open de zakken met 
sintels niet boven de branders, zo 
vermijdt u het indringen van stof.
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Eerste inbedrijfstelling

Veiligheid

Vooraleer het toestel voor 
de eerste keer aan te steken, 
dient u erop te letten alle 
verpakkingsmaterialen en stickers 
te verwijderen. Let er eveneens op 
dat het glas goed proper is.

Let er op de kamer goed 
te verluchten bij de eerste 
inbedrijfstelling van de haard 
(open indien mogelijk het raam). 
Laat het toestel gedurende enkele 
uren op het maximaal vermogen 
werken, zodat de lak goed kan 
uitharden. Het is mogelijk dat 

GEBRUIK

een bepaalde geur en damp 
zich tijdens de eerste uren in 
het toestel verspreiden. Dat is 
compleet normaal. Houd kinderen 
en gezelschapsdieren tijdelijk 
uit de buurt van het toestel en 
verlucht de kamer goed.

Het toestel mag niet zonder het 
glas gebruikt worden.

Het is verboden brandbare 
producten op de keramische 
houtblokken te plaatsen.

Verbrand niets in het toestel!

Er mogen zich geen makkelijk 
brandbare materialen, zoals 
kleding in nylon of brandbare 
vloeistoffen, meubilair... op 
minder dan 100 cm van het 
toestel bevinden [schema 1].

Controleer of de waakvlam 
steeds vrij kan branden boven de 
hoofdbrander. Het niet-naleven 
van deze instructies kan tot 
een gevaarlijke situatie leiden 
[schema 2].

Wanneer de waakvlam ongewild 
dooft, dient u 5 minuten te 
wachten vooraleer te proberen 
het toestel opnieuw op te starten.

Wanneer de haard ‘PLOF-
geluiden’ maakt tijdens of 
onmiddellijk na het aansteken, 
dient u de haard uit te schakelen 
en de gastoevoer af te sluiten. 
Schakel het toestel niet in 
vooraleer contact op te nemen 
met een erkend verkoper.
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Batterijen

Voor de afstandsbediening:

3 X ‘AAA’ 1,5V, aanbevolen 
kwaliteit: alkaline

Voor de ontvanger:

4 X ‘AA’ 1,5V, aanbevolen 
kwaliteit: alkaline

Het is eveneens mogelijk een 
AC adapter te installeren die de 
ontvanger van stroom voorziet 
via de hoofdstroom in plaats van 
de 4 AA-batterijen. Gebruik enkel 
de adapter die door Stûv geleverd 
werden (optie). De adapter is 
aangesloten via het 6 V DC 
stopcontact (aan het uiteinde van 
de ontvanger).

Opgelet, indien u de adapter 
gebruikt, haal dan de batterijen 
uit de ontvanger. Indien u dat 

De gashaarden van Stûv werken 
met een afstandbediening. Het 
bedieningsysteem bestaat uit 
3 delen: de afstandbediening 
[schema 1], de ontvanger [schema 
2] en het regelblok voor de gas 
[schema 3]. 

Het regelblok en de ontvanger 
bevinden zich achter het 
toegangsluik.

Wanneer u op een knop van de 
afstandsbediening drukt, zendt de 
ontvanger een ‘biep’ uit.

Werking van het regelblok:

> De geproduceerde warmte kan 
manueel geregeld worden door 
te draaien aan het wieltje op het 
regelblok voor de gas [A]. Stûv 
beveelt enkel het gebruik van de 
afstandbediening aan.

> Laat het wieltje van het 
regelblok voor de gas altijd op 
“ON” staan, de positie “MAN” is 
exclusief voorbehouden voor het 
onderhoud door een technieker 
[B].

> Het regelblok voor de gas is 
uitgerust met een omschakelaar            
“0/1”. Deze omschakelaar moet 
altijd op “1” staan [C].

Afstandsbediening

niet doet, kan dat de ontvanger 
beschadigen. Het omgekeerde 
is eveneens waar. Koppel eerst 
de adapter los van de ontvanger, 
vooraleer u batterijen in de 
ontvanger plaatst. 

Koppelen van de 
afstandsbediening aan de 
ontvanger

Druk op de Reset-knop van de 
ontvanger [schema 2] met behulp 
van een puntig voorwerp en 
houd ingedrukt tot u 2 ‘biepjes’ 
hoort (eerst een korte en dan 
een lange biep). Laat de Reset-
knop los na de 2de biep. Druk 
in de 20 seconden die volgen op 
de knop ‘BAS’ op de behuizing 
tot u een dubbele biep hoort. 
De afstandsbediening is nu 
gekoppeld.

Bereik van de afstandsbediening

De afstandsbediening heeft een 
bereik van ongeveer 8 meter 
(varieert naargelang de dikte van 
de muren,...). Controleer of de 
afstandsbediening zich binnen het 
bereik van het toestel bevindt. 
Wanneer de afstandsbediening 

zich buiten het bereik bevindt, 
zal de haard automatisch in 
waakstand gaan.

Automatische uitschakeling

Na een werking van 5 dagen 
in waakstand wordt de haard 
automatisch uitgeschakeld.

Foutcode

- F04: Geen waakvlam.

- F06: 3 mislukte pogingen om 
de waakvlam op te starten op 5 
minuten tijd.

- F09: Geen verbinding met de 
haard / Mislukte koppeling met de 
haard.

- F46: Slechte verbinding met de 
haard.
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Werking van de afstandsbediening
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Werking van de afstandsbediening (vervolg)
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Werking van de afstandsbediening (vervolg)
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Werking van de afstandsbediening (vervolg)
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ONDERHOUD

Veiligheid

Vervangen van de batterijen

Reinigen van de ruit en van de verbrandingskamer

Het is essentieel dat het toestel 
en het volledige afvoersysteem 
voor verbrandingsproducten elk 
jaar gereinigd en gecontroleerd 
worden door een bekwaam en 
erkend vakman. De inspectie 
en het onderhoud dienen aan 
te tonen dat het toestel naar 
behoren en zonder risico’s werkt.

Voor de afstandsbediening:

Een verklikker op het scherm van 
de afstandsbediening geeft de 
toestand van de batterijen weer. 
Wanneer deze verklikker aanduidt 
dat de batterijen bijna leeg zijn, 
verwijdert u het klepje aan de 
achterkant en plaatst u nieuwe 
batterijen.

Voor de ontvanger:

Wanneer de batterijen in de 
ontvanger bijna leeg zijn, zendt 
deze 3 korten geluidssignalen uit 
(één keer). De afstandsbediening 

zal het toestel zelf uitschakelen 
net vóór de batterijen volledig 
leeg zijn. 

Om de batterijen in de ontvanger 
te vervangen, verwijdert u het 
luikje op de buitenkant. Haal de 
batterijen eruit met het lintje. 
Let erop dat het lintje onder de 
batterijen zit wanneer u nieuwe 
batterijen plaatst.

Stûv raadt aan de batterijen 
preventief te vervangen bij elk 
jaarlijks onderhoud.

Schakel het toestel uit en draai de 
gaskraan dicht. Het toestel moet 
volledig afgekoeld zijn vooraleer u 
het onderhoud kunt uitvoeren.

> Demonteer het afwerkingskader 
en de ruit zoals aangegeven op 
pagina 32.

> Reinig de ruit met een zachte 
doek en traditionele glasreiniger 
(gebruik geen bijtende producten 
voor ovens...)

> Verwijder voorzichtig de 
decoratieve elementen en maak ze 
schoon met een zachte borstel en 
een stofzuiger.

> Ga met de stofzuiger langs de 
bovenkant van de branders en het 
rooster.

> Verwijder het rooster [Schema 
1]

> Stofzuig de onderkant van de 
verbrandingskamer.

> Gebruik een zachte borstel en 
een stofzuiger om het blok van de 
waakvlam schoon te maken.

> Plaats het rooster en de 
decoratieve elementen van de 
kamer terug zoals beschreven in 
het hoofdstuk ‘Plaatsen van de 
decoratiekit’.

> Plaats de ruit en het 
afwerkingskader terug.

> Schakel het toestel in en 
controleer of het goed werkt.

1
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De premium antireflectieglazen (optie) 
hebben een specifieke bekleding 
die het mogelijk maakt bijna geen 
weerspiegeling te hebben. 
Deze bekleding is fragiel en vereist 
bijzonder onderhoud.

Het Premium antireflectieglas moet 
regelmatig schoongemaakt worden. 
Te lang wachten vooraleer u sporen 
of vuil verwijdert kan het reinigen 
bemoeilijken.

Om de binnen- en buitenbekleding 
schoon te maken gebruikt u enkel een 
zachte katoenen doek, een zeemvel of 
een microvezeldoek. 
Spoel met zuiver water en gebruik 
indien nodig een neutraal of licht 
alkalisch reinigingsmiddel zonder 
additieven of bijtende bestanddelen 
(bv: Cif professional glass 
multisurface, Instanet voor ruiten met 
alcohol, enz.). 
De toegestane hoeveelheid ammoniak 

Reinigen van antireflectieglas (optie)

Onderdelenlijst

moet < 5%vol, net als voor 
organische oplosmiddelen: < 5% vol.

Tijdens de eerste uren na de 
inbedrijfstelling kan een lichte witte 
sluier ontstaan op de binnenkant van 
de ruit. 
Verwijder deze sluier van zodra het 
toestel afgekoeld is.

Het reinigen dient voorzichtig te 
gebeuren. 
Gebruik voldoende water, wrijf lichtjes 
en vermijd te hard te duwen.

Maak van boven naar onder schoon 
om te vermijden dat het product op 
de ruit achterblijft en opdroogt. 
Wrijf totdat de ruit volledig droog is.  
Laat geen waterdruppels achter, deze 
zouden vlekken kunnen veroorzaken 
op de bekleding.

Wanneer u de ruit verwijdert met 
een zuignap; controleer dan of deze 

zuignap schoon en droog is om 
beschadiging van de bekleding te 
vermijden.

Vingerafdrukken zijn zichtbaar op 
de bekleding, draag (rubberen) 
handschoenen wanneer u de ruit 
plaatst.

Gebruik vooral geen:

- Alkali of sterke schoonmaakmiddelen 
met ammoniak (bv.: toiletreiniger of 
koperpoets)

- Zuren (bv.: zoutzuur)

- Detergent met chloor of hypochloriet 
(bv.: bleekwater, domestos)

- Solventen (bv.: benzeen, hexaan, 
petroleum)

- Agressieve schoonmaakmiddelen 
(bv. Schuurpoeder, staalwol, spons 
met staalwol, krabbers, scheermesjes, 
schuursponsjes, ruwe vodden, papier, 
jex-tampons).

SET PILOT AARDGAS 14009001

SET PILOT PROPAAN 14009037

PILOT SEAL 55110075

ELEKTRODE 55124004

ELEKTRODEDRAAD 14009000

THERMOELEMENT 55124001

ELEKTROMAGNEET SPOEL

(VOOR DUBBELE BRANDER)

53104041

WIFI-COMPATIBELE RECEIVER-DOOS 53104067

COMPATIBELE AFSTANDSBEDIENING 
WIFI

53104066

W
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Deze haard werd ontworpen om 
u een maximum aan, rendement, 
comfort en veiligheid te bieden. 
Gefabriceerd met de allergrootste 
zorg, met materialen en onderdelen 
van hoge kwaliteit, u kunt jarenlang 
van dit toestel genieten.

Indien, ondanks onze zorgen er een 
gebrek zou zijn, verbinden wij ons 
ertoe dit te verhelpen. 

Wanneer u uw garantieformulier 
binnen de 30 dagen invult, biedt 
Stûv u een uitbreiding van de 
wettelijke garantie. 

Uitbreiding van de Stûv-garantie

De uitbreiding van de Stûv-garantie 
geldt voor elke gebruiker van 
een Stûv-toestel (eindgebruiker). 
De garantie gaat in op de datum 
van de originele verkoopfactuur 
van de verkoper aan de koper 
voor nieuwe haarden (die niet 
tentoongesteld of gebruikt werden). 
Voor tweedehandshaarden gaat 
de garantie in op de datum van de 
originele verkoopfactuur van Stûv 
aan de verkoper. 

Duur van de garantie  

De wettelijke garantie is twee jaar 
op de gedekte onderdelen.

De duur van de verlengde garantie 
bedraagt: 

  jaar op de haard, de branders, de 
convectiemantel

  jaar op elektrische en 
elektronische onderdelen 
(ontvanger, afstandsbediening, 
Wi-Fi-behuizing,...)

  jaar op andere onderdelen die 
gedekt worden door de garantie 
(gasregelklep, injectoren)

Enkel de verkoopfactuur die 
opgesteld werd door de verkoper 
aan de eindklant geldt als bewijs 
voor de garantie.

Het voordeel van het recht op de 
garantie-uitbreiding gebeurt op 
voorwaarde van het naleven van 
de toepassingsvoorwaarden en de 
waarheidsgetrouwheid van de aan 
Stûv doorgegeven informatie. 

 
Toepassingsvoorwaarden van 
de garantie-uitbreiding

1. De haard werd 
aangekocht bij een officiële 
Stûv-dealer. De lijst is 
beschikbaar op onze website 
www.stuv.com 

2.  Vul het formulier online 
in op http://tech.stuv.com/
fr/gaz/garantie/garantie-
commerciale-stuv.html en 
dit binnen de 30 dagen die 
volgen op de factuurdatum 
van het saldo.

Enkel correct ingevulde 
formulieren worden in 
aanmerking genomen.

 U ontvangt vervolgens 
via e-mail op het 
doorgegeven adres uw Stûv-
garantiecertificaat. Bewaar 
dit document goed. Bij 
problemen met uw haard, 
contacteert u uw dealer. 
U dient hem dit certificaat 
voor te leggen zodat de 
commerciële garantie 
effectief wordt.

en toe vervangen dienen te worden 
bij normaal gebruik,

de binnenbekleding van de 
verbrandingskamer en de ruit van 
de kachel.

defecten die opduiken tijdens, of die 
deels of volledig het gevolg zijn van:

- het niet naleven van de 
voorschriften en instructies voor 
de installatie, het gebruik en het 
onderhoud,

> het monteren/installeren, wijzigen 
of repareren door derden;

> een installatie door een niet-
erkend installateur,

> het niet naleven van de 
installatie-instructies,

> wijzigingen uitgevoerd door de 
installateur,

> een gebrek aan onderhoud,

> een externe oorzaak zoals 
overstroming, bliksem, brand...

> het gebruik van ongeschikte 
brandstof,

> de verstopping, zelfs 
gedeeltelijk, van de leidingen  voor 
brandstofluchttoevoer en rookafvoer

De garantie blijft beperkt tot het 
vervangen van als defect herkende 
elementen, met uitzondering van 
de kosten die verband houden met 
de vervanging, schadeloosstelling 
en interesten. De wisselstukken die 
onder garantie geleverd worden, 
hebben een garantie voor de 
resterende garantieperiode.

3/2/3 U
ITBREIDING*

GARANTIE-

De Stûv-haarden beschikken 
over een garantie tegen:

–   fabricagefouten,,

–   lakfouten aan de zichtbare 
buitendelen van de haard.

De wettelijke garantie en de 
uitbreiding ervan dekken geen:

barsten door warmte die normaal 
opduiken in de omgevende wanden,

verkleuringen die opduiken in het 
staal na gebruik,

slijtagegevoelige onderdelen 
(kap waakvlam, thermokoppel, 
keramische houtblokken, batterijen 
en accu's, bougie en aansluiting 
waakvlam, afdichting ruitje) die af 

3

3

2
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WETTELIJKE GARANTIE EN UITBREIDING VAN DE STÛV-GARANTIE

* De verwerking van de meegedeelde gegevens is onderworpen aan de wetten op de bescherming van de privacy.

Uw verantwoordelijkheid

Als gebruiker speelt u eveneens 
een belangrijke rol om uit uw Stûv-
haard de voldoening te halen die u 
verwacht. 

Wij raden u met klem aan:

–   de installatie  
(of in elk geval de controle 
voor de inbedrijfstelling) 
toe te vertrouwen aan een 
vakman die kan controleren 
of de eigenschappen van 
de afvoerleidingen voor 
de verbrandingsproducten 
overeenkomen met de 
geïnstalleerde haard en kan 
verzekeren dat de installatie 
volgens de nationale en 
gewestelijke voorschriften 
gebeurde;

–   de gebruiksaanwijzing 
nauwkeurig te lezen en het 
onderhoudsprogramma te 
respecteren;

–   uw toestel elk jaar door een 
bekwaam en erkend vakman 
te laten reinigen en te laten 
controleren. 

Opmerking

Als consument hebt u wettelijke 
rechten krachtens de nationale van 
toepassing zijnde wetgeving die 
verkoop van verbruiksgoederen 
regelt. Uw rechten worden niet 
aangetast door deze commerciële 
garantie.

Vul uw 
garantieformulier 
rechtstreeks 

online in op www.stuv.
com !
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KEURING VAN DE WERKEN  

IN DRUKLETTERS INVULLEN AUB

DE KOPER

NAAM  .....................................................................................................
VOORNAAM  ..........................................................................................
ADRES VAN DE WERKEN .........................................................................
POSTCODE  .............................................................................................
GEMEENTE  ..............................................................................................
LAND  ......................................................................................................

DE INSTALLATEUR

MAATSCHAPPIJ  ......................................................................................

UW STÛV GASHAARD

MODEL ..................................................................................................
SERIENUMMER  .......................................................................................
DATUM VAN DE INSTALLATIE  ...............................................................

KENMERKEN VAN DE LEIDING

HOOGTE VAN DE LEIDING IN M ............................................................
DIAMETER VAN DE LEIDING           Ø100/150         Ø130/200 
TYPE UITLOOP          MUUR          VERTICAAL
MERK VAN DE LEIDING  ..........................................................................

CONTROLE VAN DE AFSTELLING VAN HET TOESTEL

     HET GEBRUIKTE GASTYPE IN HET TOESTEL KOMT OVEREEN MET DE FABRIEKSINSTELLINGEN

GEBRUIKT GASTYPE  ...............................................................................
AANVOERDRUK (STATISCH)  ..................................................................
AANVOERDRUK (DYNAMISCH)  .............................................................

     DE DECORATIEKIT MET HOUTBLOKKEN OF KEIEN WERD GEPLAATST ZOALS AFGEBEELD 
IN DE INSTALLATIEHANDLEIDING 

OPMERKINGEN  ......................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Het gebruik van dit toestel dient conform de aanbevelingen van de installateur en de voorschriften van de fabrikant te 
zijn die vermeld worden in de installatiehandleiding die met de factuur en dit proces-verbaal van ontvangst overhandigd 
wordt.

Het aansluiten van het toestel op het gasdistributienet werd uitgevoerd door een gekwalificeerd vakman en volgens de 
geldende nationale en lokale voorschriften

 
DE INSTALLATEUR (naam voluit geschreven en handtekening)   

DE KLANT (naam voluit geschreven en handtekening)) ............................   

 gebruiks- en onderhoudshandleiding van het toestel overhandigd aan de klant



5505/2018

Stûv GAS - installatie, Handleiding & onderhoud

CONTACTEN

De Stûv-haarden worden 
ontworpen en vervaardigd  
in België door :

Stûv sa 
rue Jules Borbouse 4 
B-5170 Bois-de-Villers (België) 
info@stuv.com – www.stuv.com

Stempel en gegevens van de 
verdeler:
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Stûv behoudt zich het recht voor om wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.  

Deze handleiding werd met de grootste zorg opgesteld; we wijzen echter elke verantwoordelijkheid af 

voor enige fout die er toch zou zijn ingeslopen.  

Verantwoordelijke uitgever: Gérard Pitance – rue Jules Borbouse 4 – 5170 Bois-de-Villers – België

93104778 - installatie, gebruiks en onderhoudhandleiding - Stûv GAS

[nl]  [de]  [it]  [es]  [pt]  [cz]  [en]  [fr]  > 

U kunt dit document in een andere taal 

ontvangen: gelieve uw verdeler of 

www.stuv.com te raadplegen

installatiehandleiding
gebruikshandleiding

onderhoud

Stûv GAS [nl]


