
ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI MONTAŻU I EKSPLOATACJI PIECA DO 
SAUNY „STOVEMAN“

Dane techniczne pieca do sauny
Rodzaj pieca do sauny Stoveman 13
Model Stoveman 13
Nominalna moc grzewcza, w tym 
moc grzewcza dla pomieszczenia

15,4 kW

Paliwo opałowe Kłody drewna o długości do 30 cm
Dokładanie opału 9 kg w trzech porcjach
Minimalnie wymagany wyciąg 12 Pa
Emisja dwutlenku węgla dla 
zawartości O2 na poziomie 13%

0,59%

Sprawność całkowita 67%
Temperatura gazów spalinowych 430 °C
Waga pieca bez kamieni 53 kg
Waga kamieni do pieca 110 kg
Minimalny przekrój otworów 
wentylacyjnych

7850 mm²

Kubatura sauny Do 13 m³
Minimalny przekrój ciągu 
przewodu kominowego

10 200 mm²

Oznakowanie CE



INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
PIECA DO SAUNY „STOVEMAN“

Piec do sauny ,,STOVEMAN“ jest przeznaczony do suchej lub mokrej kąpieli parowej 
w saunie.
Nasz asortyment obejmuje różne warianty pieców do sauny Stoveman. Konsument może 
wybrać pomiędzy piecami o kwadratowym lub okrągłym kształcie zewnętrznym. Piec może 
być wyposażony w kominowy podgrzewacz wody, przeszklone drzwiczki i przejście ścienne 
do komory grzewczej.
Kopia dokumentu oznakowania CE dotyczącego rodzaju nabywanego pieca 
do sauny oraz dane modelu przedstawione są w załączniku do niniejszej 
instrukcji.

Przygotowanie do użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania pieca do sauny należy uważnie przeczytać niniejszą 
instrukcję!
Pierwsze rozpalenie w piecu należy przeprowadzić na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu do kąpieli, ponieważ farba termoodporna obudowy pieców do sauny uzyskuje 
swoją ostateczną twardość i trwałość dopiero po podgrzaniu i może wydzielać nieprzyjemny 
zapach. Równocześnie należy unikać zadrapania pieca. Nie zaleca się załadowania pieca do 
sauny kamieniami przed pierwszym grzaniem.
W piecach do saun można stosować granitowe kamienie polne lub specjalne kamienie do 
pieca do sauny dostępne w handlu.



Montaż
Przy montażu pieca do sauny należy dotrzymywać wszystkich lokalnych przepisów, a 
także norm krajowych i unijnych, w tym EN 15821:2010.
Piec do sauny musi być zamontowany na podłożu z materiału niepalnego o wymaganej 
nośności.
Przy montażu pieca do sauny należy przestrzegać wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz 
zaleceń dotyczących bezpiecznych odległości podanych na oznakowaniu CE. Oznakowanie 
CE umieszczone na piecu do sauny znajduje się po prawej stronie na dolnym kołnierzu siatki, 
patrząc od strony drzwiczek paleniska.
W przypadku, gdy piec jest zainstalowany we wnęce z materiałów niepalnych (kamień, 
beton), należy pilnować, aby między ścianą a piecem pozostawało co najmniej 100 mm 
wolnej przestrzeni dla ruchu powietrza.
Ze względu na duże wahania temperatury kamienie do pieca do sauny mogą z upływem czasu 
ulec kruszeniu i tracić swoje niezbędne właściwości. W związku z tym zaleca się raz w roku 
opróżnić piec do sauny z kamieni i wymienić zużyte kamienie na nowe.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa (ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
pożarowego)
Należy przestrzegać ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego 
obowiązujących w kraju.

Minimalne bezpieczne odległości od materiałów palnych:
Z boku i z tyłu pieca 500 mm
Z przodu pieca 1000 mm
Od powierzchni górnej pieca do sufitu 1200 mm

Ustalone bezpieczne odległości mogą być zmniejszone o połowę w przypadku stosowania 
pojedynczej izolacji termicznej i do jednej czwartej w przypadku stosowania podwójnej 
izolacji termicznej. Jeśli ściany drewniane (z płyt, desek, kłód) znajdują się bliżej pieca do 
sauny niż wymagana odległość bezpieczna, powierzchnie ścienne muszą być zabezpieczone 
izolacją termiczną (np. płytą wiórowo-cementową). W przypadku pojedynczej izolacji 
termicznej, minimalna odległość między ścianą a piecem może wynosić 250 mm, przy 
czym izolację termiczną uznaje się za wchodzącą w strefę bezpieczeństwa i pomiędzy jej 
zewnętrzną powierzchnią a zabezpieczaną ścianą powinna zostać szczelina wentylacyjna o 
szerokości co najmniej 30 mm.
W przypadku montażu pieca do sauny na podłożu z drewna lub podobnych materiałów 
palnych, trzeba wylać fundament z betonu o grubości co najmniej 60 mm i o nadwymiarach 
300 mm z boku i 400 mm z przodu. Można również użyć innych materiałów niepalnych o 
niskiej przewodności cieplnej lub przenośną podstawę zapewniającą izolację termiczną.
Przejście ścienne do komory grzewczej powinno być wykonane przez ścianę niepalną 
(kamienną, betonową itp.). Zaleca się dodatkowo zastosowanie izolacji z wełny mineralnej 
itp. (zobacz rysunek).
W strefie bezpieczeństwa pieca do sauny nie powinny znajdować się żadne urządzenia 
elektryczne ani przewody.

Uwaga! Wykorzystanie mechanicznej wentylacji wyciągowej może powodować 
problemy w wymianie powietrza w pomieszczeniu i wywołać niedobór powietrza do 
spalania w palenisku. Zaprojektowanie i wybudowanie takiego systemu wentylacji może 
wykonać wyłącznie specjalista posiadający odpowiednią licencję.

Podłączenie pieca do sauny do przewodu kominowego
Piece do sauny Stoveman posiadają z reguły otwór wylotowy gazów spalinowych 
umieszczony na piecu. Do podłączenia pieca do sauny z przewodem kominowym używa 



się specjalnych rur spalinowych z metalu, które w razie potrzeby uszczelnia się sznurem 
uszczelniającym odpornym na wysokie temperatury. Kolana przewodów łączących powinny 
mieć gładką krzywiznę, aby ciąg powietrza nie był utrudniony. Rurę należy przeprowadzić 
przez ścianę kominową i uszczelnić wełną mineralną. Podłączenie pieca do sauny do 
przewodu kominowego może być wykonane tylko przez odpowiedniego specjalistę.
Nie wolno podłączać pieca do sauny do wspólnego przewodu kominowego.
Modyfikowanie pieca do sauny bez upoważnienia producenta nie jest dozwolone.

Rozpalanie pieca do sauny
Uwaga! Piec do sauny może być opalany wyłącznie drewnem.
Należy unikać przegrzania pieca, w następstwie czego obudowa paleniska może rozgrzać 
się do czerwoności. Przegrzanie powoduje odkształcenie metalu i producent nie ponosi 
odpowiedzialności za wadliwość pieca.
Pierwsze rozpalanie nowego pieca do sauny należy przeprowadzić bez kamieni przy 
użyciu 1/2 ilości opału, a następnie przewietrzyć pomieszczenie. W tym czasie następuje 
końcowe utwardzenie farby termoodpornej, podczas którego może dojść do wydzielenia 
się w pomieszczeniu nieprzyjemnego zapachu.
W celu zatrzymania procesu spalania w palenisku w przypadku przegrzania się pieca, należy 
całkowicie zamknąć szufladę popielnika i trzymać w pozycji zamkniętej również drzwiczki 
paleniska. Jeśli to możliwe, zamknąć też dostęp powietrza do pomieszczenia.
Zaleca się, aby każdorazowa początkowa ilość opału niezbędna do rozpalenia pieca zawierała 
niewielkie kawałki materiału łatwopalnego, które są lżejsze i bardziej przewiewne w 
porównaniu ze standardowym materiałem.
Regulacja przepływu powietrza do spalania odbywa się przez zmianę położenia szuflady 
popielnika. W celu rozpalenia zalecane jest pozostawienie popielnika w pozycji otwartej 
na 10 mm. Po rozpaleniu się materiału opałowego należy zmienić położenie szuflady 
popielnika tak, aby odległość między frontem szuflady a ścianką paleniska wynosiła 2–3 mm 
w zależności od ciągu powietrza.
W celu czyszczenia i bezpiecznej eksploatacji paleniska zalecane jest posiadanie akcesoriów 
kominkowych (szufla, miotła, pogrzebacz) w części sauny, gdzie temperatura jest niższa (do 
40 °C).
Drzwiczki paleniska muszą z reguły pozostawać zamknięte podczas nagrzewania pieca. 
Drzwiczki mogą być otwarte tylko w momencie dokładania opału.
W przypadku pieca do sauny z przeszklonymi drzwiczkami, należy unikać dostania się wody 
na gorące szkło. Hartowane szyby drzwiowe nie są objęte gwarancją.
Czas nagrzewania sauny zależy od termoizolacyjności materiałów ściennych, wielkości 
pomieszczenia i mocy pieca do sauny.
Popielnik pieca do sauny należy oczyścić przed każdym rozpalaniem, bo jest elementem 
regulacji ciągu powietrza.
Jeśli sauna nie jest używana przez długi czas, należy przed rozgrzaniem pieca dokonać 
przeglądu stanu kanałów paleniskowych, rusztu i popielnika oraz w razie potrzeby je 
uporządkować, sprawdzić stan komina i przewodu kominowego, a w razie konieczności 
zlecić dodatkowe oczyszczenie specjaliście.
Okresowo, przynajmniej raz na 20 cykli palenia w piecu do sauny należy oczyścić 
powierzchnie grzewcze paleniska.
Co najmniej raz w roku trzeba czyścić komin i przewody kominowe.
Przy oczyszczaniu pieca do sauny muszą być dotrzymane wszystkie lokalne przepisy 
określające wymagania przeciwpożarowe dla oczyszczania urządzeń grzewczych (RTL 
1998, 195/196, 771 i RTL 2000, 99, 1555).
Zaleca się utrzymanie w czystości kratek wentylacyjnych i czyszczenie kanałów 
wentylacyjnych przynajmniej raz w roku.
Zewnętrzne powierzchnie pieca są gorące w czasie użytkowania, ich kontakt z 
nieosłoniętymi częściami ciała może spowodować oparzenia.



Za uchwyt do drzwiczek paleniska można chwycić podczas pracy pieca tylko przy 
użyciu ściereczki ochronnej w zestawie pieca do sauny.
Nie wolno polewać pieca słoną wodą.
Nie zaleca się polewać pieca do sauny wodą twardą i o nadmiernej zawartości żelaza.

Gwarancja

Piece do sauny objęte są gwarancją producenta przez okres 24 miesięcy od daty zakupu 
na podstawie dowodu zakupu.
Gwarancja obejmuje wady produkcyjne.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek wzajemnego oddziaływania 
temperatury i wody do kąpieli podczas eksploatacji pieca do sauny, m.in.:
• odkształcenia metalu,
• uszkodzenia powłoki powierzchniowej,
• uszkodzenia szyby do drzwi.

Reklamacje dotyczące wad należy kierować na adres e-mail: kontakt@evt.ee lub listownie 
na adres: AS Eesti Vanglatööstus, Kalmistu tee 22, Tallinn 11216, Estonia.
Reklamacja powinna zawierać opis wady i numer seryjny pieca do sauny. Numer seryjny 
pieca do sauny umieszczony jest na dolnym kołnierzu siatki po prawej stronie od drzwiczek 
paleniska i/lub na płycie sufitowej paleniska. Do reklamacji należy załączyć zdjęcia z 
miejsca, w którym występuje wada, oraz kopie dowodów zakupu pieca do sauny.

Producent:
AS Eesti Vanglatööstus
Kalmistu tee 22
11216 TALLINN, ESTONIA
Tel 677 6700
Faks 677 6701
kontakt@evt.ee
www.evt.ee
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