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Nová řada teplovodních krbových vložek VESUVIO 

 
    Přední český výrobce krbových kamen a krbových vložek, firma HAAS+SOHN Rukov, představuje 
pro nadcházející topnou sezonu novou řadu teplovodních krbových vložek, které se na trh dostanou 
na přelomu srpna a září. Všechny modely se mimo skvělých technických parametrů vyznačují 
zejména výrazně vyšším podílem tepelného výkonu předávaného do vody. 
 
Maximální využití tepla tam, kde ho potřebujete 
 
  Neustále se zvyšující obliba a zájem o klasické krby či krbové obestavby, jejichž „srdce“ tvoří 
teplovodní krbová vložka či krbová vložka s výměníkem, byla hnací myšlenkou i u zrodu řady Vesuvio. 
Firma HAAS+SOHN Rukov, lídr v oblasti krbových kamen s výměníkem nejen na tuzemském trhu, 
využila své dlouholeté know-how a výsledkem jsou tři výkonové varianty teplovodní krbové vložky 
Vesuvio. V kombinaci s napojením na stávající topnou soustavu tak můžete ušetřit i několik tisícovek 
během topné sezony a počáteční investice se Vám vrátí cca do 3 let.  
   Velmi důležitým faktorem pro výběr topidla s výměníkem je poměr předávaného tepla do teplovodní 
soustavy. V místnosti, ve které je krb či krbová obestavba umístěna bývá spotřeba tepla limitována její 
velikostí, v mnoha případech to bývá do 4 kW teplovzdušného výkonu zdroje (skutečná spotřeba 
závisí na objemu vytápěného prostoru a jeho tepelných ztrátách). Převážnou část tepla je tedy nutno 
předávat do topné soustavy (přímo do radiátorů popř. do akumulační nádoby). Při prvním pohledu na 
parametry všech variant je patrné, že všechny modely splňují tento požadavek dokonale! 
 

 Vesuvio 15 s výměníkem – při celkovém výkonu 19,6 kW jde 75% tepla (14,7 kW) do vody 
 Vesuvio 18 s výměníkem – při celkovém výkonu 23 kW jde přes 78% tepla (18 kW) do vody 
 Vesuvio 20 s výměníkem – nejsilnější varianta s maximálním výkonem 25,5 kW předává 78% 

tepla (19,8 kW) do vody   
 
Nejen terciární spalování Vám šetří peníze 
 
   Především pomocí terciárního spalování je dosaženo účinnosti převyšující 80%, která garantuje 
mnohem menší spotřebu paliva ve srovnání s obdobnými výrobky s nižší účinností. V praxi to 
znamená mnohem lepší využití energie, která by jinak zbytečně unikala komínem. Každý si pak 
snadno spočítá, že ušetří spoustu peněz na palivu.  
   Přívod spalovacího vzduchu je řešen přes centrální přívod vzduchu hrdlem externího přívodu 
vzduchu (tzv. CPV). Pro zajištění co nejpohodlnější regulace při různých tahových podmínkách 
vašeho komína je hrdlo CPV opatřeno regulační klapkou, kterou lze regulovat množství přiváděného 
vzduchu nutného pro optimální spalovací proces.  
    Výhodu možnosti napojení na externí přívod vzduchu oceníte zejména tam, kde se prováděly 
úpravy k zajištění snížení tepelných ztrát, tzn. výměna oken, dveří apod.. Po vhodném napojení se 
pak nemusíte strachovat o dostatečné množství spalovacího vzduchu a vyhnete se tak i větrání a tím 
zbytečnému pouštění tepla („vyhazování peněz“) okny! 
 
Komínová neboli zatápěcí klapka 
  
   Ke zvýšení komfortu zatápění a maximálnímu snížení rizika úniku spalin ze spalovací komory při 
přikládání, jsou všechny teplovodní krbové vložky řady Vesuvio vybaveny komínovou regulační 
klapkou, která zajistí volný prostup spalin přes kouřové hrdlo. Tímto se odstraní problém jak 
s pomalým zatápěním tak se zakuřováním do místnosti při přikládání.   
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Komfort, design, praktičnost 
 
   Teplovodní krbové vložky Vesuvio Vás osloví elegantním designem s velkým prosklením, 
zaručujícím příjemný a pohodový pohled na plápolající oheň. Vývojáři firmy HAAS+SOHN však mysleli 
i na praktické věci. V horní části naleznete snímatelné víko pro snadný přístup k výměníku, přes které 
se pohodlně dostanete k čištění jeho horní části. Pravidelným čištěním si zajistíte nejen prodloužení 
životnosti výrobku až o několik let, ale i stále vysokou účinnost pro přenos tepla do vody.   
   Praktičnost ocení také ti, kterým nevyhovuje otevírání dvířek z pravé strany. Změnit lze provést 
během pár minut snadnou a jednoduchou úpravou pomocí montážního balíčku, který Vám k 
teplovodní krbové vložce přidáváme jako bonus. Každá krbová vložka Vesuvio je tak jediným 
výrobkem v nabídce, která tuto možnost nabízí.  
 
Bezpečný provoz, ochrana životního prostředí  
 
   Standardním vybavením každé z variant teplovodní krbové vložky Vesuvio je již zabudovaná 
vychlazovací smyčka, která zajišťuje ochranu v případě výpadku elektrického proudu a je umístěna ve 
výměníku. 
   Kompletní řada splňuje samozřejmě normu EN 13 229 a zároveň je nositelem značky „Clean 
technology“. Znamená to tedy, že krbové vložky bude možné používat i po zavedení přísných 
emisních limitů v Evropě po roce 2015. Již nyní tím při provozu Vesuvio s výměníkem chráníte životní 
prostředí a získáváte více komfortu při bydlení.  
 
 
 
 

 
Vesuvio s výměníkem – HAAS+SOHN Rukov, s.r.o. představuje řadu teplovodních krbových vložek s výrazně vyšším podílem 
tepla předávaného do topné soustavy a spoustou nadstandardními vlastnostmi. K dostání ve třech výkonových variantách 
výměníku – 15, 18 a 20 kW. 
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