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 Malá akumulaēní kamna (KSO) 

KompaktnĢj⌃í a v⌃estrannĢj⌃í nenajdete

 

 

 

My⌃lenka: Kamna na dƎevo, která zabíra jí jen mal� pƽdorys a pƎesto 
poskytují po dlouhé hodiny pƎíjemné sálavé teplo. PƎiznáváme, ✏e nápad není 
nov�. Ten u✏ zde byl pƎed staletími. 
Ta to koncepce je nyní stá le aktuá lnĢj⌃í a to díky nov�m velmi dobƎe 
izolovan�m domƽm, kde pƎíli⌃ vysok� v�kon krbƽ je u tĢchto staveb vnímám 
spí⌃e jako obtĢ✏ování teplem. 
Ta to informace se rychle ⌃íƎí a zákazníci hledaj í alternativy. 
Malá akumulaēní kamna (KSO) – perfektní konstrukce s dvouplá⌃ƛov�m 
topeni⌃tĢm a dvouplá⌃ƛov�m tahov�m systémem. 
sĢdomĢ jsme zde nepou✏ili MAS (akumulaēní prstence), proto✏e jsme 
del⌃í dobou prodlevy topn�ch plynƽ s odtahem nahoru nebo do boku chtĢli 
docílit podstatnĢ vy⌃⌃ího stupnĢ úēinnosti. KromĢ toho je mo✏né ta to malá 
akumulaēní kamna kompletnĢ postavit bĢhem jednoho pracovního dne. 
Ma lá akumulaēní kamna nabízíme buě bez obestavby nebo s plá⌃tĢm 
z ✏áruvzdorného betonu nebo s prstenci z dusané hlíny. 
 

- DvĢ rƽzné velikosti topeni⌃tĢ: 
KSO 25 (délka polena 25 cm) a KSO 33 (délka 
polena 33 cm) 

- Jako akumulaēní kamna pro individuá lní 
obestavbu 

- Mo✏nosti obestavby KSO 25: ✏áruvzdorn� 
beton nebo prstence z dusané hlíny 

- Mo✏nost obestavby KSO 33: ✏áruvzdorn� 
beton 

- Provedení: kruhové (r) nebo ētvercové (q) 
- VolitelnĢ je mo✏né vybavit EAS 

(automatickou regulací hoƎení) 
-  Mo✏nosti keramick�ch kachlƽ od rƽzn�ch 

v�robcƽ (napƎ. Kaufmann-Keramik, Krona, 
MK Profi). 

 

Mo✏nost obestavby dusanou hlínou je 
jedineēná 
Tyto 70 mm silné a 90 – 100 kg tĢ✏ké 
prstencovité kruhy 
jsou na zakázku lisovány z pƎírodní hlíny. 
Po fázi vysu⌃ení  
se mohou osazovat na staveni⌃t i. 
V�sledkem je pƎirozen� 
povrch a struktura .   
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Ma lá akumulaēní kamna se nabízí jako topeni⌃tĢ se zabudovan�mi tahy. Topeni⌃tĢ jsou pro délku polen 25 a 33 cm. Obsah náplnĢ 2 – 5 kg 
ĚƎeva. 

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkou vzhledovou rozmanitost pro KSO 
poskytují keramické kachle. 
V�robci keramick�ch kachlƽ pou✏íva jí ma lá 
akumulaēní kamna BRUNNER pro své 
obestavby kamen jako napƎ. Kaufmann 
Keramik, Krona, MK Profi. 
Dodávky keramiky pƎímo pƎes v�robce.                                
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Chování KSO pƎi odevzdávání tepla 
 
Povrchová teplota (°C) 

1. Mno✏ství dávky: 3,5 kg bukového dƎeva (60 min.) 
2. Mno✏ství dávky: 2,5 kg bukového dƎeva (60 minut)  

 

                                                                                                                                                                                                               
Obrázek 1: Povrchové teploty (kƎivka 2) pƎi provedení plá⌃tĢ KSO 
z ✏áruvzdorného betonu a dusané hlíny.  
 
 
 
 
 
 
Termografick� snímek KSO 25r s plá⌃tĢm z ✏áruvzdorného 
betonu a z dusané hlíny 
 
�as po         plá⌃ƛ provedení    plá⌃ƛ provedení 
zatopení     ✏áruvzdorn�          dusaná 
                     beton                      hlína 

 

Malá akumulaēní kamna BRUNNER jsou kamny se sálav�m teplem v dvouplá⌃ƛovém 
provedení. Nad topeni⌃tĢm akumulaēních kamen se nachází tahov� systém ( s odtahem 
spal in nahoru  nebo  do boku). 
dĢ✏ká konstrukce s akumulaēní hmotou je ve váhách 381 nebo 480 kg. 
KSO 25 r s plá⌃tĢm z ✏áruvzdorného betonu má u plochy 3,8 m2 a pƎi stƎední teplotĢ 45°C 
sálav� v�kon asi 900 – 1000 W. PƎedávání  tepla probíhá po dobu 12 – 16 hodin (viz obr. 1). 
Ve fázi roztápĢní a bĢhem hoƎení pƎedáva jí dvojité prosklené dveƎe asi 1000 W potƎebn� 
tepeln� v�kon. 
 

Se sv�m mírn�m topn�m v�konem asi 1000 W jsou KSO vhodná pro pou✏ívání 
v novostavbách. U aktuá lní stavební technologie se specifickou tepe lnou zátĢ✏í asi 30W/m2 
potƎebuje prostor o 40m2 

v pƎípadĢ napƎ. venkovní teploty -15°C pouze asi 1200W. Tato potƎeba se sní✏í na polovinu, 
pokud je venkovní teplota 0°C. 

�ƽstává a le pƎání, poƎídit si topení na dƎevo pro novostavbu nebo pasivní dƽm. 
Co tedy nabídnout?  
OheŸ v krbu nebo krbová kamna vedou v provozu nevyhnutelnĢ k sauna-efektu! 
\e⌃ení BRUNNER: KSO – masivní ma lá akumulaēní kamna v tĢ✏kém provedení se stƎedním 
topn�m zatí✏ením asi 900 – 1000 W , ve kter�ch se ka✏d� den bĢhem studeného období 
zatopí jednou nebo dvakrát . 
Pokud se KSO 25 postaví s plá⌃tĢm z dusané hlíny, potom prostƎednictvím tahového 
systému dochází k odevzdávání tepla po ēasové prodlevĢ asi 2 hodin, poté se a le prodlou✏í 
odevzdávání tepla a✏ na ēasov� interval  20 hodin. Na termografickém snímku se da jí rƽzné 
teploty povrchu u obou variant provedení v prvních sedmi hodinách dobƎe rozpoznat. 
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