NORRA KOGEMUS

AHJUD

Nordpeis tegeleb pidevalt
tootearendusega ning jätab endale
õiguse neid muudatusi igal ajal ilma
etteteatamata oma toodetesse sisse viia.
Pildid on produtseeritud
www.bluemotion.it kaudu
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NORDPEIS JA KÜTMISE AJALUGU
Kaminatel ja ahjudel on norralaste südames ja kodus
alati eriline koht olnud. Norra talved on külmad, ööd
pikad ning sageli sajab palju lund ja puhub jäine tuul.
Seetõttu sai tuli siinsetel külmadel aladel – enam
kui mujal maailmas – erilise tähenduse. Tuli on kodu
süda, mis annab soojust ja valgust ning kindlustunde.
Tuli on juba ürgajast saadik tohutult tähtis olnud, sest
tänu sellele oleme ellu jäänud.
Norralaste külmus on levinud eksiarvamus. See
müüt külmadest põhjamaalastest on puha vale. Just
nimelt jäise kliima tõttu hoiavad norralased tuld juba
ammusest ajast au sees ja sellel on oma osa arvukates
Norra traditsioonides. Norralased on tulihingelised
soojuse eest võitlejad.
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TRADITSIOONID
ELUVIISIGA

KOHTUVAD

KAASAEGSE

NORRA

Tänapäeval on Norra kaasaegne kõrgtehnoloogiline
maa, kus külma loetakse pigem õnnistuseks. Vähemalt
nende jaoks, kes meeleldi tule ääres istuvad. Ja just seda
norralased armastavad teha. Hoolimata kõigist uusimatest
tehnoloogiatest annab praksuv tuli meie kodudele ja
majadele ikka samasuguse sooja õhkkonna nagu vanasti.
Norralased on tulest lausa sõltunud ja see ajalooline side
on säilinud. Tänapäevalgi on Norras rohkem kaminaid
ja ahje majapidamise kohta kui üheski teises riigis kogu
maailmas.

NORRA KOGEMUS

KVALITEET JA
KOOSKÕLAS

NOVAATORLIKKUS

AJALOOLISES

Nordpeis asutati peaaegu 30 aasta eest. Sellest ajast
saadik paneme oma kaminatesse ja ahjudesse Norra
ajalugu ja traditsioone. Meie edu retseptiks on kvaliteet,
uudne tehnoloogia pluss meeldiv disain. Kvaliteet on alati
olnud ja on ka praegu meie aluspõhjaks. Meie kaminates
ja ahjudes on traditsioonid ühendatud kaasaegse
funktsionaalsusega. Tuli annab ka täna samasuguse
tunde nagu vanasti, kuid samal ajal vastavad meie tooted
kõige rangematele puhta põlemise nõuetele. Tehke nagu
norralased ja nautige puhta südamega kaminaleegi
mõnusat soojust.

ROHKEM KUI VAID SOOJUS
Tänapäeval ei ole kaminad ja ahjud enam vaid soojuse
allikad. Neist on saanud iga kodu keskne element.
Meie kaminad paistavad silma puhtajoonelise disainiga
ja toovad tule juures parima esile. Tänu meie laiale
tootevalikule ja individuaalse kujunduse võimalusele leiab
igaüks meilt endale sobiva kamina või ahju. See on ajatu
klassika, mille ümber kaasaegne eluruum keerleb.
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SALZBURG
SOOJA KOGUMINE

Ahjud erinevad teistest tuleasemetest selle poolest, et nad annavad pikema aja
jooksul mõõdukat soojust, kulutades samas vähe küttematerjali. Nordpeis ahi annab
vaid kolme kuni viie ahjutäie küttepuudega paljudeks tundideks kodust soojust.
Soojust koguvatel Nordpeis ahjudel on pikk kanalisüsteem, millesse juhitakse põlemisel
tekkiv suits. Seejuures annab suits oma väärtusliku soojuse PowerStone soojaakukividega vooderdatud kanalitele. PowerStone soojaakusse talletuv soojus vabaneb
seejärel paljude tundide jooksul ja kütab ruumi.
Meie Salzburg ahjude raske soojaaku tagab pika aja vältel mõnusa ja ühtlase kiirgava
soojuse.
Salzburg tooteperet iseloomustab puhtajooneline Norra disain, puhas põlemine ja
ahjude hea soojakogumise võime. Vaid kolme kuni viie ahjutäie küttepuude põlemise
järel annab Nordpeis ahi terve päeva sooja. Alles palju tunde hiljem on meie Salzburg
ahjusid vaja uuesti kütta.

WÄRMEABGABE
SALZBURG
SOOJUSE VABASTAMINE
AHJUDEST
SALZBURG M & XL*
PÕLEMISE KESTUS

Soojuse vabanemine (kW)

KOGUTUD SOOJUSE VABASTAMISE KESTUS

Eeltoodud graafik
näitab, kuidas
Salzburg ahjude
erinevad mudelid
intensiivse kütmise
käigus soojust
koguvad ja seda
pikema aja vältel
vabastavad.

100%

50%
100%

Salzburg XL 4,3 kW*

50%

25%
Salzburg M 2,4 kW*

25%

Tundi

Ahi

Kamin

Salzburg M

Salzburg XL

* Soojuse vabanemise keskmine väärtus (laboritulemus)
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KAASAEGNE NORRA
PÕLEMISTEHNOLOOGIA
Norra on kõrgtehnoloogiline riik, kus puhtale
põlemisele kehtivad väga ranged nõudmised. Arengu
tipus püsimiseks investeerib Nordpeis teadustöösse
ja uutesse tehnoloogiatesse. Seetõttu saame
uhkusega pakkuda kaugele arendatud, kaasaegsetele
vajadustele ja eeskirjadele vastavaid tooteid. Meie
tooted rahuldavad kõik keskkonnanõuded ja annavad
teile mõnusa Norra tunde – meeldiva soojuse ja puhta
südametunnistuse.
✳✳ Energiasäästlikud, küttepuid tõhusalt ära
kasutavad ahjud.
✳✳ Keskkonnasõbralikud tooted.
✳✳ Puhas põlemine.
✳✳ Kõigis kütteseadmetes kasutatakse
Thermotte™ plaate.			

		

PUHAS VAATEKLAAS

ROHKEM SOOJUST
THERMOTTE™ ABIGA

Selleks, et ukseklaas seestpoolt ei tahmuks, on
kõigil Nordpeis ahjudel ukseklaasi uhtmise süsteem.
Ukseklaas ise on valmistatud väga kuumakindlast
uue põlvkonna klaaskeraamikast.

Need põlemiskambris asuvad Nordpeis
soojustusplaadid annavad põlemisel
tekkiva kuumuse optimaalselt PowerStone soojaakule edasi.
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FUNKTSIOONID JA EELISED
POWERSTONE
SUITSUSIIBER
Kui tuli on kustunud, suletakse
siiber, et soojus võimalikult kaua
püsiks. Pärast tule kustumist
suletakse küttesiiber, et soojust
võimalikult kaua alal hoida.

PowerStone
on
unikaalne
Nordpeis toode. See kogub ja
talletab soojust ning vabastab
seda pikema aja jooksul ühtlaselt.

KÜTTESIIBER

MANTEL
Nordpeis on Euroopa suurim ja
juhtiv ahjumantlite tootja. Meie
ahjumantlid koosnevad lihtsasti
monteeritavatest elementidest.

Moodulsüsteem, lihtne
paigaldada
Vt lähemalt lk 29

SALZBURG L
Tänu uudsele konvektsioonlahendusele on
Salzburg L varasemast parema küttevõimsusega. See on eeliseks eelkõige siis, kui
soovitakse külm ruum kiiresti soojaks kütta. Kui
soovitud temperatuur on käes, siis Salzburg L
suletakse ja edasi vabastab ta soojust nagu
traditsiooniline ahi.
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SALZBURG M +1
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SALZBURG L +1
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SALZBURG XL +1
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UUDIS

DEKORATIIV-ESISED
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SALZBURG M
Kõrgus 1485 - (+1)1805 / laius 680 / sügavus 480 mm
Põlemisõhu komplekt: Jah
Halupikkus (cm): 30
Nimi-soojusvõimsus (kW): 2,4 - (+1) 2,7
Kaal (kg): 610 - (+1) 717

TARVIKUD
Ahjuesised põrandaplaadid
Mustast klaasist dekoratiiv-esine
Dekoratiiv-esised
Põlemisõhu komplekt

610 kg ja 717 kg variandis Salzburg M on Nordpeis ahjude hulgas
kompaktmudel. Powerstone kividest raske ahjusüdamik hoolitseb
mõnusa soojuse eest veel palju tunde pärast kõigest kolme kuni
viie ahjutäie puude põletamist. Puhaste joontega Norra disain,
kaasaegne põlemistehnoloogia ja hea soojakogumise võime on
teinud meie Salzburg M ahjust rahva lemmiku.

Mudel

Ahjutäied

Soojakogumise võime

Salzburg M

5 x 2 kg

100% pärast 4,9 h / 50% pärast 14,1 h / 25% pärast 21,7 h

Salzburg M +1

5 x 2 kg

100% pärast 5,7 h / 50% pärast 13 h / 25% pärast 20,5 h

Kõiki Salzburg ahjusid saab tagant, ülevalt või
küljelt korstnaga ühendada. Korstnaühenduse
suuruseks on 150 mm. Samuti saab ühendada
välisõhust põlemisõhu võtu.
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Salzburg M

Salzburg M dekoratiivesisega

Diamond Black

Salzburg M

Salzburg M +1

Salzburg M dekoratiivesisega Diamond Black

Salzburg M dekoratiivesisega Rusty Brown

Rusty Brown
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SALZBURG L (konvektsioonlahendusega)
Kõrgus 1740 - (+1)2140 / laius 800 / sügavus 570 mm
Põlemisõhu komplekt: Jah
Halupikkus (cm): 40
Nimi-soojusvõimsus (kW): 2,0
Kaal (kg): 980 - (+1) 1250

TARVIKUD
Ahjuesised põrandaplaadid
Mustast klaasist dekoratiiv-esine
Dekoratiiv-esised
Põlemisõhu komplekt

Meie Salzburg L ahjul on lisaks raskele Powerstone ahjusüdamikule
veel uudne, kiiresti soojendav konvektsioonlahendus. Viie ahjutäie puude kütmise ajal soojeneb ruum ahju esiküljel asuva
konvektsioonivõre kaudu ruttu üles.

Mudel

Ahjutäied

Soojakogumise võime

Salzburg L

5 x 2 kg

100% pärast 4,4 h / 50% pärast 16, 7 h / 25% pärast 27 h

Kõiki Salzburg ahjusid saab tagant, ülevalt või
küljelt korstnaga ühendada. Korstnaühenduse
suuruseks on 150 mm. Samuti saab ühendada
välisõhust põlemisõhu võtu.
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Salzburg L

Salzburg L dekoratiivesisega mustast klaasist

Diamond Black

Salzburg L

Salzburg L +1

Salzburg L dekoratiivesisega Diamond Black

Salzburg L dekoratiivesisega Rusty Brown

Rusty Brown
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SALZBURG L

KONVEKTSIOONI EELISED
Salzburg L ahju konvektsioonifunktsioon teeb kütmise kiiremaks, sest niipea kui
tuli on süüdatud, hakkab tuppa sooja õhku tulema. See on eriti oluline siis, kui
tahetakse külm tuba kiiresti soojaks kütta. Kui soovitud toatemperatuur on käes,
saab konvektsiooniava sulgeda.

Salzburg L ahju võrdlus avatud/suletud konvektsioonivõrega
25

2h40min

Temperatuur (°C)

20

19C°

19C°

4h20min
15
Avatud
Suletud

10

5

0

1

2

Aeg (tundides)

Näide: alguses on toas temperatuur 12°C

22 | Nordpeis

3

4

10-20 min
Konvektsioonivõre on suletud. Soojus kiirgub tuppa läbi
ahjuklaasi. Tuba soojeneb aeglaselt.

Konvektsioonivõre on avatud. Kohe, kui kütmine algab,
hakkab tuppa sooja õhku tulema. Tuba soojeneb kiiresti.

1.5-3 hrs
Niipea kui Salzburg L ahjusüdamik on soojenenud, hakkab see soojust ühtlaselt tuppa andma.
Konvektsioonivõre võib sulgeda või ka lahti jätta
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SALZBURG XL
Kõrgus 1650 - (+1)2050 - (+2)2450 / Laius 1150 / Sügavus 600 mm
Põlemisõhu komplekt: Jah
Halupikkus (cm): 50
Nimi-soojusvõimsus (kW): 3,9 - (+1) 4,1 - (+2) 4,3
Kaal (kg): 1330 - (+1) 1672 - (+2) 2014

TARVIKUD
Ahjuesised põrandaplaadid
Dekoratiiv-esised
Põlemisõhu komplekt

Salzburg XL on meie sortimendi suurim kamin. Suure ja raskena on
sellel ka hea soojakogumise võime. Koldesse mahuvad kuni 50 cm
pikkused halud.

Mudel

Ahjutäied

Soojakogumise võime

Salzburg XL

5 x 4 kg

100% pärast 6,7 h / 50% pärast 10,6 h / 25% pärast 22,6 h

Salzburg XL +1

5 x 4 kg

100% pärast 6,9 h / 50% pärast 10,4 h / 25% pärast 21,7 h

Salzburg XL +2

5 x 4 kg

100% pärast 7 h / 50% pärast 10,1 h / 25% pärast 20,8 h

Kõiki Salzburg ahjusid saab tagant, ülevalt või
küljelt korstnaga ühendada. Korstnaühenduse
suuruseks on 150 mm. Samuti saab ühendada
välisõhust põlemisõhu võtu
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Salzburg XL

Salzburg XL dekoratiivesisega mustast klaasist

Diamond Black

Salzburg XL +1

Salzburg XL +2

Salzburg XL dekoratiivesisega Diamond Black

Salzburg XL dekoratiivesisega Rusty Brown

Rusty Brown
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INDIVIDUAALNE KUJUNDUS
Mõnele meeldib modernne ja kordumatu, teisele
jälle tuntud ja traditsiooniline.
Õnneks saab alati valida.
Nagu ka meie ahjudega.
Nordpeis aitab teil leida oma individuaalsuse, pakkudes
erineva kujunduse ja värviga esiseid.
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Kui soovite ahju täielikult oma käe järgi kujundada,
saate selle mõne veepõhise mineraalvärviga üle värvida,
et see ideaalselt Teie interjööri sobiks. Kõik meie ahjud
tarnitakse ilma värvimata.
Ahi ei ole enam ainult soojuse allikas, vaid ka kaunis
mööbliese. Anname teile võimaluse, et saaksite selle
oma soovi järgi valida!
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LIHTNE PAIGALDADA

Kõik meie Nordpeis ahjud on valmistatud hinnatud moodulsüsteemi
järgi.
Seetõttu on PowerStone ahjusüdamiku ja mantli paigaldus kiire ja
lihtne.
Lisaks on ahjumantel sileda ja kvaliteetse pinnaga, nii et selle saab
ilma vaevata soovikohast tooni värvida.

Nordpeis |

29

TEHNILISED ANDMED
SALZBURG

Laius

Sügavus

Kaal (kg)

Suitsutoru Ø (mm)

Ülal

Taga

Küljel

Põlemisõhu
komplekt

Halupikkus (cm)

Salzburg M

1485

680

480

610

150

x

x

x

Ja

30

Salzburg M +1

1805

680

480

717

150

x

x

x

Ja

30

Salzburg L

1740

800

550

980

150

x

x

x

Ja

40

Salzburg L +1

2140

800

550

1250

150

x

x

x

Ja

40

Salzburg XL

1650

1150

600

1330

150

x

x

x

Ja

50

Salzburg XL +1

2050

1150

600

1672

150

x

x

x

Ja

50

Salzburg XL +2

2450

1150

600

2014

150

x

x

x

Ja

50

Mudel

*Lõplikud väärtused ei olnud trükkimise ajal veel teada, vaadake lähemalt: www.nordpeis.de

SALZBURG M

Salzburg L

SALZBURG L

=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material/
Matières combustibles/Brennbarem Material/ Materiał palny

150

20

150

150

300

FIG 2

Suitsutoru ühendus

Kõrgus

Mõõdud (mm)

NO

GB

660
FI

= Kuumuskindel sein
= Põlev materjal
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Skal ildstedet monteres frittstående
uten varmeskjold i bakkant er minimum
avstand fra ildstedets bakside til
brennbart materiale 800mm.
freestanding without the heat shield in
the back, the minimum distance behind
to combustible material is 800mm.
Jos takka asennetaan
vapaastiseisovaksi ilman taakse
sijoitettavaa lämpökilpeä, minimi
suojaetäisyys tulenarkaan materiaaliin
on 800mm.

Uusimad andmed leiate paigaldusjuhisest,
vaadake www.nordpeis.de
Järgige toote paigaldamisel alati paigaldusjuhist.

Nimi-soojusvõimsus (kW)

Soojusenergia
(kWh)

Tolmusisaldus
(mg/Nm3)

Kasutegur (%)

Suitsu temperatuur
(0C)

1245 +/-20

2,4

39,4

32

84

163

14,7

12

Salzburg M

1745 +/-20

1550 +/-20

2,7

40,2

36

85,5

144

15,9

12

Salzburg M +1

1740 +/-20

1520 +/-20

2,0

45,1

23

90

135

16

12

Salzburg L

2147

1920 +/-20

2,0

45,1

23

90

135

16

12

Salzburg L +1

1605

1450

3,9

87,2

24

87.6

165

20,5

12

Salzburg XL

1985

1830

4,1

88,7

24

89

140

21,9

12

Salzburg XL +1

2365

2210

4,3

90,2

24

90.5

114

23,3

12

Salzburg XL +2

Tõmme (pa)

Taga

1425 +/-20

Ühenduskõrgus (mm)

Suitsu voolumaht
(g/S)

Ülal

Trükises võib sisalduda eksimusi, trükivigu ja
muudatusi!

FIG 2
=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material/
Matières combustibles/Brennbarem Material/ Materiał palny

SALZBURG XL
>150mm

>150mm

FIG 2

=Brennbart materiale/Brændbart materiale/ Brännbart material/ Tulenarka materiaali/Combustible material/
Matières combustibles/Brennbarem Material/ Materiał palny

>150mm

>150mm

>70mm

>150mm

>150mm

200

>70mm

200

DE

FR

PL

Falls der Salzburg freistehend ohne
Strahlungsschutzblech an der
Hinterwand aufgebaut wird, beträgt der
Mindestabstand hinten zu brennbarem
Material 800 mm.
Si le poêleFalls
est installé
indépendamment
der Salzburg
freistehend ohne
DE
sans bouclier
thermiques au dos, an
la der
Strahlungsschutzblech
distance de
sécurité minimale
derrière
Hinterwand
aufgebaut
wird, beträgt der
par rapport
à un matériauxhinten
inflammable
Mindestabstand
zu brennbarem
est de 800mm.
Material 800 mm.
W przypadku kominków wolnostojących
Si le poêle est installé indépendamment
bez FR
tylnej osłony termicznej, minimalna
sans bouclier thermiques au dos, la
odległość między tyłem kominka i matedistance de sécurité minimale derrière
riałem palnym wynosi 800 mm.
par rapport à un matériaux inflammable
est de 800mm.

PL

W przypadku kominków wolnostojących
bez tylnej osłony termicznej, minimalna
odległość między tyłem kominka i materiałem palnym wynosi 800 mm.

Kui Salzburg ahi vabalt seisvana ilma tagumise kuumuskaitseplekita paigaldatakse, siis peab ahju taga
põleva materjalini vähemalt 800 mm jääma.
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NORRA KOGEMUS

Salong Kaminakoda
Pärnu mnt 139E/2
11317 Tallinn
Tel 677 6977
kaminakoda@raidkivi.ee

www.raidkivi.ee

