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PIEC STALOWY MASTER EWA (klasik G1) 

 
 

 
 
 
Piece na paliwo stałe MASTER zaprojektowano tak, aby umożliwić wydajne spalanie paliw stałych z możliwością 
regulacji i kontroli ilości powietrza wlotowego wymaganego do przeprowadzenia procesu spalania. Piec składa się z 
części stalowych, gdzie drzwi i płyta górna wykonane są z żeliwa lub stali (w zależności od modelu pieca), natomiast 
ruszt znajdujący się w komorze spalania zbudowany jest z żeliwa. Wszystkie piece wypełnione są cegłami z szamotu, 
które zapewniają długie magazynowanie ciepła. Piece lakierowane są specjalną żaroodporną farbą. Szkło na 
drzwiach to najwyższej klasy żaroodporne szkło ceramiczne.  
Piece zaprojektowano dla szeroko rozumianego ogrzewania przestrzennego obiektów takich jak pomieszczenia 
mieszkalne, salony, biura, restauracje, szkoły, garaże, magazyny, itp.  
 
KLASA ENERGETYCZNA – A. Piec spełnia wszystkie aktualne normy i rozporządzenia dotyczące jego pracy i 
bezpieczeństwa. Posiada znak CE.  
 
GWARANCJA 24 miesiące: piece objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą błędów produkcyjnych i materiałowych. 
Producent gwarantuje normalną pracę urządzenia przy respektowaniu zasad dotyczących instalacji i eksploatacji 
omówionych w instrukcji użytkowania i konserwacji pieca.  
 
kolor czarny / antracyt / panele boczne w kolorze beżowym 
wymiary 400x460x870 mm 
waga 44 kg 
nominalna moc cieplna – 7 kW 
bezpośrednia moc cieplna – 8,9 kW 
współczynnik efektywności energetycznej – 92,5% 
sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej – 70% 
wyprowadzanie spalin z tyłu fi 120 mm 
wykonany ze stali 
ruszt żeliwny 
półka na drewno 
 
Zalecane paliwo: drewno, węgiel o mniejszej kaloryczności. Moc grzewcza zależy od typu i jakości używanego 
paliwa. Używaj paliwa zalecanego instrukcji, używanie innego paliwa powoduje utratę gwarancji. 
 
Moc pieca pozwala na ogrzanie do 70 m2 powierzchni. Piec wyposażony jest w możliwość regulacji dopływu 
powietrza do paleniska, która znajduje się w szufladzie pieca. Wyjmowany popielnik ułatwia obsługę oraz czyszczenie 
pieca. Palenisko zostało wyłożone cegłami szamotowymi, które zabezpieczają ścianki pieca przed bezpośrednim 
działaniem ognia oraz kumulują i długo oddają ciepło na zewnątrz pieca. Piec został pomalowany specjalną 
termoodporną farbą, która doskonale sprawdza się w wysokich temperaturach.  
Podczas montażu urządzenia należy spełnić wszelkie lokalne regulacje, w tym regulacje dotyczące europejskich i 
krajowych norm technicznych.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i użytkowania pieca zostały opisane w instrukcji użytkowania i 
konserwacji pieca.  


