
        

 
 
 

Tabela 1 

 
 

Instrukcja instalacji i obsługi 

 
 

OPALANE DREWNEM KAMIENNE PIECE SAUNOWE 

 
Numer produktu: 

11220 

Nr pieca Moc kW Kubatura sauny 

m³ 

Wymiary pieca 
Ilość kamieni 

kg 
Szer. cm Gł. cm Wys. cm Waga kg 

 
 

 

INSTALACJA PIECA 

 
Pierwsze palenie 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania pieca, należy w nim pierwszy raz napalić na dworze. Pozwala 

to usunąć z urządzenia wszelkie pozostałości farb i innych substancji, jakie znalazły się w nim 

w toku produkcji. Podczas pierwszego palenia należy zamknąć wszelkie klapy, na znajdujący 
się w górnej części pieca króciec czopucha należy osadzić znajdującą się w komplecie rurę. 
Pierwsze palenie prowadzi się bez kamieni. 

 
Ustawianie pieca w saunie 
 

Wybrać miejsce, które pozwoli zachować bezpieczne odstępy od materiałów palnych. Podłoże 

pieca musi być wykonane z materiału niepalnego. Urządzenie poziomować przy pomocy śrub 
regulacyjnych w nóżkach. Kierunek otwierania drzwiczek zasypowych można zmienić. W tym 
celu trzeba odkręcić cztery śruby w ramce i obrócić drzwiczki do góry nogami. 

 
Podłoga 

- jeśli podłogę stanowi warstwa betonu o grubości przynajmniej 6 cm, piec można ustawić 
bezpośrednio na niej, 

- jeżeli podłoga jest wykonana z materiału palnego, np z drewna, należy ją osłonić płytą 
betonową o grubości przynajmniej 6 cm. Do osłony podłogi można także zastosować firmową 
podstawę pod piec, nr Misa 19806. Ponadto należy ułożyć blachę osłaniającą podłogę od 

iskier, sięgającą 40 cm przed front pieca, 

- dla ułatwienia mycia podłogi warto zachować prześwit min. 30 mm, co można uzyskać 
regulacją nóżek. 

Obliczanie kubatury sauny 

Pierwszą czynnością powinno być obliczenie kubatury sauny. Wynik tych obliczeń nie jest jednak wiążący przy doborze 

pieca, ponieważ do liczby kubików kubatury należy dodać po jednym metrze sześciennym na każdy metr kwadratowy 

ściany murowanej, ponadto również każdy metr kwadratowy okien skutkuje doliczeniem jednego kubika do wyniku. 

Jeśli więc przykładowo sauna przy domku letnim ma wymiary 2x3x2,5 = 15 m³, a powierzchnia jej ścian murowanych 

wynosi pięć metrów kwadratowych, okno ma również jeden metr, to przy dobieraniu pieca w oparciu o tabelę należy 

zastosować kubaturę 15+5+1 = 21. 



 

 

Ściany 

- jeśli ściana jest murowana, lub wykonana z innego materiału niepalnego, między piecem a 

ścianą wystarczy zachować odstęp 5-centymetrowy, 

- bezpieczny odstęp między piecem a materiałami palnymi, w tym drewnianymi elementami 

konstrukcyjnymi lub ławami, wynosi po bokach i z tyłu pieca 25 cm, 

- bezpieczny odstęp między piecem a materiałami palnymi, w tym drewnianymi elementami 

konstrukcyjnymi lub ławami, wynosi od przodu pieca 50 cm (miejsce potrzebne  przodu przy 
obsłudze i serwisie pieca to 1 m), 

- odstępy bezpieczeństwa można zmniejszyć poprzez zastosowanie cienkościennych osłon 

termicznych. Taka termoizolacja jednowarstwowa pozwala zmniejszyć odstęp o 50 %, a 

dwuwarstwowa o 75 %. Termoizolację jednowarstwową można wykonać na przykład 

ustawiając w odległości 30 mm od ściany pieca stalową płytę o grubości przynajmniej 1 mm 

(np. firmową płytę termoizolacyjną Misa), lub płytę włóknocementową o grubości min. 7 mm. 

Cienkościenną termoizolację dwuwarstwową wykonuje się przez założenie dwóch płyt w taki 

sposób, by między ścianą a płytą oraz między płytami zachować odstęp 30 mm. 

- jednowarstwowej termoizolacji cienkościennej odpowiada oddalona od chronionej 
powierzchnie murowana ścianka o grubości 5,5 centymetra, natomiast ścianka o grubości 11 
cm odpowiada termoizolacji dwuwarstwowej, 

- kamienie należy układać w piecu z należytą starannością. Należy zadbać, by ani z boków, 
ani od tyłu, ani od przodu nie było widać fragmentów korpusu pieca. 

 
Sufit 

- bezpieczny odstęp od góry pieca do sufitu wynosi 120 cm, 

- odstęp ten można zmniejszyć o 25% stosując cienkościenną termoizolację jednowarstwową, 
lub o 50% stosując izolację dwuwarstwową. 

 
Tabela 2 

 
 

Podłączanie pieca do komina 
 

Piec można podłączyć do murowanego komina lud do posiadającego znak CE komina Misa, 

numer produktu 15125R. W piecu 11220 wylot spalin znajduje się z tyłu i na górze. Do przyłącza 

tylnego należy wykonać w zewnętrznej siatce otwór, na przykład przy użyciu nożyc do blachy. 

Do wyposażenia pieca należy czopuch do podłączania pieca do kominów murowanych, oraz 

blachy zaślepiające do zamykania niewykorzystywanych otworów wylotowych. Jako 

wyposażenie dodatkowe dostępne są kolana 45° i 90°, odcinki proste o długościach 1 m i 0,5 

m, reduktory, tuleje połączeniowe, szyber i kołnierz przyłączeniowy. Wszystkie elementy rurowe 

Misa można ze sobą wzajemnie łączyć, gdyż jedna końcówka zawsze tworzy kielich. Cięcie rur 

można wykonywać na przykład piłą do metalu. Rury o tej samej średnicy można ze sobą łączyć 

przy użyciu tulei połączeniowej 19718R. Przy zakładaniu kolan np 45° lub 90° należy zwrócić 

uwagę, jeśli osadza się je w otworze pieca dłuższym końcem, należy ze względu na średnicę 

najpierw założyć na piecu znajdujący się w komplecie element czopucha. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Kamienie 
 

Używać kamieni przeznaczonych do pieców. Muszą one być odporne na działanie wysokich 

temperatur oraz na gwałtowne wahania temperatur powodowane przez polewania rozgrzanych 
kamieni zimną wodą. Zalecana średnica kamieni to 5-8 cm. Firmowe kamienie Misa (produkt 
19211) to perydotyt (średnica 5-8 cm, 25 kg/op.). Stosowanie łupka ilastego dopuszczalne jest 

tylko na warstwie wierzchniej. 
 

Załadunek kamieni 

Przed załadowaniem kamieni d piecu należy je umyć. Sam załadunek należy przeprowadzić 

ostrożnie, w rękawiczkach roboczych. Najpierw ułożyć na dnie pieca warstwę o grubości około 
10 cm. 

Następnie rozprowadzić i wyrównać ułożone kamienie przy pomocy na przykład śrubokręta jak 
najbardziej równomiernie przy siatce zewnętrznej. Następnie załadować kolejną warstwę 

kamieni i tak samo ją rozprowadzić. Starannie zasłonić korpus pieca kamieniami. Przestrzeń 
między korpusem a siatką należy wypełnić kamieniami całkowicie, lecz na korpusie nie budować 
zbyt dużej sterty kamieni. Po zakończeniu załadunku kamieni sprawdzić, czy kamienie z każdej 
strony dokładnie osłaniają korpus. 
 
 

 
SAUNA 

 
Wentylacja w saunie 
 

Warunkiem uzyskania prawidłowego komfortu w saunie jest jej prawidłowa wentylacja. W razie 

braku wentylacji wymuszonej, zaleca się doprowadzanie powietrza zewnętrznego pod piec rurą 

o średnicy ok. 5-10 cm, zaopatrzoną w zawór z możliwością regulacji nastawy. Rurę wyciągową 

lokalizować w dolnej części przeciwległej ściany. Pole powierzchni wylotu rury wyciągowej musi 

być mniej więcej dwukrotnością pola powierzchni rury podającej powietrze do pomieszczenia. 

W razie stosowania wentylacji wymuszonej, zawór powietrza zasilającego należy zlokalizować 

przynajmniej 50 cm powyżej pieca. Znajdujące się przy styku ścian i sufitu lub na suficie 

regulowane wyciągi, posiadające ewentualnie funkcję mechanicznego wymuszania ciągu, 

musza być w czasie nagrzewania sauny i korzystania z niej zamknięte. Służą one tylko do użycia 

przy suszeniu i wietrzeniu sauny po użyciu. 

 
  

UWAGA! 

Niedopełnienie przestrzeni 

kamieniami grozi pożarem. 



 

OBSŁUGA PIECA 

 
Palenie 
 

Piec opala się drewnem. Nie wolno palić brykietem, węglem, plastikiem lub innymi paliwami o 

wysokiej wartości opałowej. Każdorazowo przed paleniem opróżniać ruszt i popielnik. Suche 

drewno rozłożyć luźno na ruszcie, maksymalnie do połowy wysokości komory spalania. Na 

drewnie ułożyć skuteczną rozpałkę. Popielnik wyciągnąć tak, żeby powstała szczelina około 5 

cm. Szyber kominowy (jeśli jest) musi być całkowicie otwarty. Zapalić, zamknąć drzwiczki 

zasypowe. Podpalanie od góry generuje najmniejszą ilość szkodliwych emisji. Ciąg regulować 

wsuwaniem i wysuwaniem popielnika. Po uzyskaniu żądanej temperatury warto zmniejszyć 

ciąg. Palenie w piecu musi trwać tyle, by po zakończeniu korzystania z sauny piec nie 

zawilgotniał. Pozwoli to wydłużyć przydatność do użytku zarówno pieca, jak i całej sauny. 

Uwaga! Jeśli komin jest wysoki i ciąg jest zbyt duży, należy uważać, żeby nie przegrzać pieca. 

Przegrzewania powoduje skrócenie okresu eksploatacji urządzenia. Nie wolno dopuścić do 

rozżarzenia stalowych ścian pieca do koloru czerwonego, przypominającego barwę jagód 

żurawiny. Nie zasłaniać otworu w klapie wyczystki, gdyż tamtędy do komory podawane jest 

powietrze do spalania wtórnego. 
 

Woda 
 

Do polewania kamieni używać tylko wody czystej, spełniającej wymagania jakościowe dla wody 

przeznaczonej do użytku w gospodarstwie domowym. Do czynników oddziałujących na jakość 
wody zalicza się między innymi zawartość próchnicy (zalecana: poniżej 12 mg/l), zawartość 
żelaza (zalecana: poniżej 0,2 mg/l), twardość: najważniejsze składniki to mangan (Mn) 
(zalecana zawartość: poniżej 0,05 mg/l) i wapno (Ca), którego zalecana zawartość wynosi 

poniżej 100 mg/l. Nie należy stosować w saunie wody zawierającej próchnicą (np. wody 
jeziornej), gdyż powoduje to powstawania osadów. Bezwzględnie zabronione jest polewania 
kamieni w saunie wodą morską. 

 
Serwis 
 

Przy okazji czyszczenia komina lub niezwłocznie w razie stwierdzania spadku mocy grzewczej, 

należy przeczyścić kanały dymowe. Czyszczenie wymaga zdemontowania znajdującej się na 
przedniej ścianie pieca klapy wyczystki. Raz do roku sprawdzać stan kamieni, w razie potrzeby 
kamienie wymieniać. Jednocześnie usuwać drobiny kamienia z powierzchni stalowych pieca. 

Zewnętrzne powierzchnie urządzenia można czyścić po jego ostygnięciu wilgotną ściereczką. 

 
ZBIORNIK WODY 

 
W zestawie można stosować montowany na piecu zbiornik wody 17321. Wówczas gazy 
spalinowe odprowadza się do komina rurą prowadzoną przez zbiornik. 

 
SAUNATARVIKKEET JA VARAOSAT 

 
Komfortu i jakości dopełnia prawdziwe, oryginalne wyposażenie sauny firmy Misa. Polecamy 
firmowe wiadro, chochlę, termometr i zawieszany talerz. Kamienie Misa (numer produktu 19211) 
to perydotyt, 25 kg/op. Rury przyłączeniowe Misa wykonane są ze stali nierdzewnej. Kołnierzy 



 

przyłączeniowy (numer produktu 19716R) gwarantuje sprawne wykonanie i estetykę wejścia 
czopucha do komina. Ruszt, popielnik, szyber i klapy wyczystek należą do elementów 
eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu, a w razie potrzeby można je zakupić jako 
części zamienne. Można również dokupić inne część, na przykład drzwiczki zasypowe. Części 

zamienne należy nabywać od naszych pośredników – sprzedawców. Przy zamawianiu części 
zamiennych należy podać numer modelowy pieca i jego rok produkcji – informacje te znajdują 
się na tabliczce znamionowej. 

 
GWARANCJA 

 
Okres gwarancji wynosi jeden rok, licząc od dnia realizacji dostawy pieca. Ujawnione w toku 
okresu gwarancyjnego nieprawidłowości wynikłe z wad materiałowych lub błędów robocizny 
zostają naprawione nieodpłatnie. Reklamacje należy zawsze składać w sklepie, w którym piec 
został zakupiony. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowości powstałych wskutek 

przeprowadzenia instalacji i / lub użytkowania pieca niezgodnie z instrukcją. 
 

 
PRZYJEMNEGO KORZYSTANIA Z SAUNY Z PIECEM MISA! 

 
 

Producent: MISA OY tel. +358 (0)20 7109390 NIP: FI01620383 

Punaportinkatu 15 

54710 LEMI, FINLANDIA 
fax. 020 7109399 

misa@misa.fi 
 

www.misa.fi 
 

 
          Sprzedawca: 

 

PUPH Lexis Bryll Michał 
ul.Trybowskiego 7/50, 85-796 
Bydgoszcz 
tel. (+48) 514214316 (+48)504120002 
email: biuro@dobrasauna.pl 

mailto:misa@misa.fi
http://www.misa.fi/
mailto:biuro@dobrasauna.pl
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EN 15821:2010 

Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs for space 

heating in residential buildings 

11220 

Paloturvallisuus: (syttyminen, paloriski) Hyväksytty 

- mukaan luettuna 

ilmoitettu suojaetäisyys 

palaviin materiaaleihin 

taakse 

sivulle 
kattoon 

250 mm 

250 mm 

1200 mm 

Savukaasun lämpötila 452 °C 

Nimellisteho ja hyötysuhde, ilmoitetaan 

- hiilimonoksidi päästö 13 

%happipitoisuudella (O2) 
Hyväksytty 
(0,75 %) 

- kokonaishyötysuhde Hyväksytty 

(61 %) 

- savukanavan veto 
12 Pa 

- nimellisteho 
21 kW 

- polttoainelisäykset 
6+4+4,5 kg 

Kestävyys Hyväksytty 

Muut tiedot: www.misa.fi 

 

http://www.misa.fi/

