
DE HOUTKACHELS MET HET ULTIEME VUURZICHT
met DAN SKAN® SmartControl™ technologie



Sinds de jaren ’70 was DAN SKAN de eerste fa- 
brikant ter wereld die de hierna volgende innovaties 
ontwikkelde. De meeste daarvan zijn vele malen 
door anderen gekopieerd, maar het origineel blijft 
steeds de beste keuze…

DUBBEL-LAGIG SCHUDROOSTER
Deze unieke brandrooster werd ontwikkeld in 1978 
om de primaire luchtaanvoer voor verschillende 
brandstoffen en ladingen goed te controleren, alsook 
om het vuur eenvoudig te kunnen aanmaken. De 
positie van het rooster staat toe dat zich een diepe, 
beschermende aslaag vormt, wat de duurzaamheid 
en de verbrandingskwaliteit ten goede komt.

LUCHTGESPOELD GLASRAAM
Vandaag lijkt het met lucht spoelen van een glasdeur 
normaal, maar het bezorgde de DAN SKAN kachels 
al decennia geleden het unieke mooie vuurzicht 
waarvoor het nog steeds bekend staat. Vandaag blijft  
de DAN SKAN luchtspoeling absoluut superieur, met 
voorverwarmde luchtaanvoer langs alle zijden van 
het glasraam.

AFGESCHUINDE STOOKRUIMTE
Deze wereldprimeur vermijdt “koude” hoeken die de 
warmte slecht weerkaatsen en optimaliseert de re-
flectie van warmte op het vuur, voor de schoonste en 
zuinigste verbranding.

ZELFSLUITENDE DEUREN
Vele zelfsluitende deuren sluiten de brandkamer niet 
goed af. DAN SKAN ontwikkelde deuren met kogel-
drukscharnieren die werken als het portier van een 
wagen. Zo verhogen ze de efficiëntie, de veiligheid 
en de luchtdichtheid.

DUURZAME DEURDICHTINGEN
Van de oorspronkelijke deurdichtingen uit gevou-
wen koper tot de hedendaagse dicht geweven buis- 
dichtingen, zijn alle DAN SKAN kachels voorzien 
van unieke, slijtagevrije en vezelvrije luchtdichtin-
gen, die u ook na jaren intensief gebruik verzekeren 
van een optimale prestatie.

MET BI-METAAL GESTUURDE TERTIAIRE LUCHT
De DAN SKAN houtkachels waren de eerste ter 
wereld die voorzien werden van een zogenaamde 
tertiaire luchtaanvoer, hoog in de vlammen. Met een 
bi-metaalveer wordt deze luchtaanvoer op een in-
telligente manier gestuurd voor een optimale naver-
branding van de rookgassen. 

VOORVERWARMDE BUITENLUCHT
Het gebruik van buitenlucht voor de verbranding 
staat in goed geïsoleerde nieuwbouw woningen 
garant voor een schone, efficiënte verbranding. 
De door DAN SKAN gepatenteerde “Air Box” met 
warmtewisselaar  voorkomt dat de buitenlucht de 
verbrandingskamer afkoelt en de emissies verhoogt. 

DAN SKAN® SMARTSTOVETM TECHNOLOGY
De laatste wereldwijde primeur is het unieke DAN 
SKAN® SmartControlTM, met een verbranding die 
elektronisch geregeld wordt door sensoren die de 
zuurstof in de rookgassen, de rookgastemperatuur 
en de kamertemperatuur meten. Gestuurd door 
uw smartphone of tablet, verhoogt deze techno- 
logie uw gebruiksgemak, verlaagt ze de emissies, 
voorkomt ze oververhitting van de woonkamer en 
staat ze toe tot 50% aan houtverbruik uit te sparen. 

BEKNOPTE GESCHIEDENIS 
VAN DE DAN SKAN 
UITVINDINGEN
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Je houdt ervan om naar het vuur te kijken en wij ook ! 
Het zicht op het vuur kristalhelder houden vraagt ex-
treme design en technologie. DAN SKAN houtkachels 
zijn ontwikkeld om het houtvuur alle eer aan te doen. Ze 
tonen je een fascinerend vlambeeld achter het perfect 
schone glasraam van een wondermooie kachel. Dat 
maakt de DAN SKAN® SmartStoveTM zo verschillend 
van elke andere houtkachel.

DAN SKAN® SmartstoveTM worden samengesteld uit de 
mooiste en meest duurzame grondstoffen. Het kleinste 
vijsje is geperfectioneerd voor een maximale prestatie 
op lange termijn. Elke DAN SKAN® SmartStoveTM  
regelt de luchtaanvoer automatisch, zodat je van 
het beste vuurzicht ter wereld kan genieten, met een  
mimimaal houtverbruik en de laagste uitstoot naar ons 
leefmilieu. 

Het is een roeping. Al meer dan 4 miljoen jaren brandt 
de mens hout, maar soms lijkt het erop dat de houtver-
brandingstechnologie nauwelijks geëvolueerd is. Sinds 
de jaren ’70 ontwikkelden we talrijke wereldwijde inno-
vaties om u van het mooiste vuurzicht te laten genieten. 
En we zullen daarmee doorgaan, omdat we het een-
voudigweg niet kunnen laten.

WELKOM TOT HET 
ULTIEME VUURZICHT!
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Vele houtkachels blinken uit door een hoog ren-
dement en lage emissies in het labo, terwijl de 
gebruikers thuis een hoog houtverbruik en een 
teleurstellend vuurzicht ervaren. Al decennia staan 
de DAN SKAN kachels bekend voor het efficiënt, 
schoon en aangenaam hout branden, onafhanke- 
lijk van de woning. Het belangrijkste geheim achter 
deze prestatie is de bi-metaalveer die de luchtaan-
voer regelt, het i-Air systeem.

Een bi-metaalveer bestaat uit twee metaalsoorten 
die verschillend reageren op temperatuurschom-
melingen. Naargelang de verbrandingstemperatuur 
stijgt en daalt, past de bi-metaalveer de luchtaan- 
voer aan. Bij aanmaak wordt veel primaire lucht 
gegeven, zodat de verbrandingstemperatuur snel  
stijgt. Eens de houtblokken goed branden wordt 
een beperkte hoeveelheid secundaire en tertiaire 
lucht aangevoerd, zodat er niet te veel warmte 
via de schoorsteen verloren gaat. Mocht de wind 
gaan liggen en de schoorsteentrek dalen, dan zal 
de luchtaanvoer toenemen om een slechte ver-
branding tegen te gaan en een mooi vuurzicht te 
garanderen. Bij de gloedfase wordt een beperkte 
hoeveelheid primaire lucht gebruikt om de over-
blijvende kooltjes snel te verbranden zonder over-
matig warmteverlies.

Het i-Air system met bi-metaalveer is niet elektrisch 
en eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van 
elke DAN SKAN houtkachel. In de modellen TOPO 
en RONDO NH regelt de bi-metaalveer enkel de 
tertiaire luchtaanvoer. Bij alle andere modellen 
wordt zowel de primaire, secondaire als tertiaire 
lucht geregeld door het i-Air systeem. 

STANDAARD I-AIR  
BI-METAAL TECHNOLOGIE

UW I-AIR 
VOORDELEN
 Verbruik 20 tot 40% minder hout*
 Ontspan met het comfort van een zelfregelende kachel
 Geniet van een helder vuurzicht achter een schoon glasraam
 Wees verzekerd van een verbranding met lage emissies

* Alle berekeningen zijn uitgevoerd ten opzichte van een vergelijkbare DAN SKAN houtkachel zonder DAN SKAN® i-Air systeem.

4



 

De optionele, geavanceerde DAN SKAN® SmartControlTM Tech-
nologie betekent een grote stap vooruit in moderne houtver-
branding ten opzichte van het standaard i-Air systeem. Dit revo-
lutionaire DAN SKAN® SmartControlTM systeem kopieert getrouw 
het voortdurend meten en bijregelen zoals in het labo en verze-
kert je van de mooiste ervaring met tot 50% minder houtverbruik. 
Deze thermostatische verbrandingstechnologie maakt je houtk-
achel even intelligent als elke moderne wagen, wasmachine of 
smartphone, zoals het hoort.

De DAN SKAN® SmartControlTM Technologie berust op elektro-
nische sensoren die het vuur en de omgeving voortdurend ob-
serveren. Ze meten de overblijvende zuurstof in de rookgassen, 
de rookgastemperatuur en de kamertemperatuur. Zoals in elke 
moderne wagen is het meten van temperatuur EN zuurstof es-
sentieel voor het best mogelijke resultaat. Ze gebruikt een uniek 
algoritme voor elk toestel, dat de verbranding voortdurend opti-

maliseert door het apart bijregelen van de primaire, secondaire 
en tertiaire luchtaanvoer. Uw DAN SKAN® SmartControlTM rea-
geert automatisch op elke verandering in weer, wind of houtlading.

Het SmartControlTM systeem is verbonden met je smartphone 
of tablet, zodat je de verbranding veel beter kan controle- 
ren dan met een manueel geregelde houtkachel. De handige 
gebruiksinterface zal je ook praktische tips geven inzake de 
optimale houthoeveelheid en kwaliteit. Mocht je het nodig ach- 
ten, dan kunnen de verbrandingsgegevens van je kachel door- 
gestuurd worden naar DAN SKAN voor analyse.

In geval van een stroomuitval kan je de DAN SKAN® Smart-
ControlTM blijven gebruiken in handmatige modus. Wanneer de 
stroomtoevoer hersteld is, zal de elektronische luchtregeling au-
tomatisch de sturing weer overnemen.

GEAVANCEERDE SMARTCONTROLTM 
TECHNOLOGIE

TREED BINNEN IN HET  
SMARTSTOVETM TIJDPERK :
 Verbruik tot 50% minder hout*
 Ontspan met het comfort van een zelfregelende kachel
 Geniet van een helder vuurzicht achter een schoon   

 glasraam
 Bereik snel de gewenste kamertemperatuur
 Maak je geen zorgen inzake oververhitting van de kamer
 Krijg een melding wanneer het tijd is om hout op te leggen
 Wees verzekerd van een verbranding met de laagste     

 emissies
 Beheer je vuur als een pro via je smartphone of tablet 

* Alle berekeningen zijn uitgevoerd ten opzichte 
van een vergelijkbare -DAN SKAN-houtkachel 
zonder DAN SKAN® SmartControl™.
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De levensduur van elke houtkachel is afhankelijk van de dikte en de vuur-
vastheid van de gebruikte materialen, vooral in de verbrandingskamer. Hoe 
dikker het materiaal, hoe resistenter de kachel wordt tegen het effect van 
hoge temperaturen. 

Alle DAN SKAN materialen worden zorgvuldig geselecteerd via strenge 
stabiliteits - en veiligheidstesten. Het DAN SKAN bakvak bijvoorbeeld, dat 
een sterke stralingswarmte ondervinden van het vuur eronder, bestaat uit 5 
mm dik plaatstaal. Alle DAN SKAN handgrepen bestaan uit massief roestvrij 
staal, zodat ze robuust en duurzaam blijven na vele jaren intens gebruik. 
Dat de deuren bijzonder solide zijn is van groot belang voor de levensduur 
van de kachel, alsook voor een duurzaam hoog rendement. De DAN SKAN 
deuren openen en sluiten ook na vele jaren net zoals toen ze nog nieuw 
waren.

De wanden van alle DAN SKAN brandkamers bestaan uit 30 mm dikke 
Skamolex platen, die decennia lang sterk en stabiel blijven. Skamolex 
platen bestaan uit natuurlijk vermiculiet, dat de warmte goed op het vuur 
reflecteert. De platen passen goed ineen, met voldoende ruimte voor uitzet-
ting bij verhitting. Ze worden zonder voegsel geplaatst, zodat ze eventueel 
eenvoudig kunnen vervangen worden, ook door een leek. Gevoegde vuur-
kamers zien er goed uit bij aanvang, maar veroorzaken op termijn uitzet-
tingsbreuken. Net zoals het hittebestendige glas dat we gebruiken, werd 
Skamolex oorspronkelijk uitgevonden door de ruimtevaartindustrie, een 
kenmerkend criterium voor producten van de hoogste kwaliteit.

DUURZAME KWALITEIT VOOR 
BLIJVEND COMFORT
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NURO 160 M
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Vroeger werd de verbrandingslucht eenvoudigweg 
aangevoerd uit de kamer. Naarmate woningen beter 
geïsoleerd werden, veroorzaakte dit vaak een slechte 
verbranding, omdat het gebrek aan ventilatie in de 
kamer minder luchtaanvoer naar de kachel toeliet. 
Vandaar dat kachels met buitenluchtaanvoer op de 
markt kwamen, maar dat is natuurlijk slechts het begin 
van een nieuwe technologie.

Buitenlucht is dikwijls koud en koude lucht geeft 
een minder goede verbranding. De gepatenteerde 
DAN SKAN Airbox verwarmt de buitenlucht eerst 
via een warmtewisselaar achteraan de verbran- 
dingskamer. Vooral de tertiaire verbrandingslucht 
bereikt zo een temperatuur die veel hoger ligt dan 
de kamertemperatuur, nog een reden voor het bij- 

zondere rendement van de DAN SKAN kachels. De 
buitenlucht kan langs onder aangevoerd worden of 
achteraan. 

Uiteraard hangt elk luchtaanvoer systeem af van een 
duurzame luchtdichtheid. De verbrandingstechnologie 
van de luchtdichte DAN SKAN houtkachels is volledig 
onafhankelijk van de kamerlucht en van ge-
forceerde ventilatie systemen. Ze voldoen aan de 
strengste normen voor laagenergiewoningen. Alle 
DAN SKAN Modern Line modellen evenals TOPO en 
RONDO NH beantwoorden aan de Duitse DIBT cri-
teria voor duurzame luchtdichtheid. Deze test houdt 
onder meer in dat de deur minimaal 6000 maal moet 
geopend en gesloten worden, zonder verlies aan lucht- 
dichtheid. 

VOORVERWARMDE BUITEN-
LUCHT EN LUCHTDICHTHEID 
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Uiteraard is luchtdichtheid absoluut essentieel voor 
het correct regelen van de verbrandingslucht, of het 
nu met het standaard i-Air systeem gebeurt of dankzij 
de optionele SmartStoveTM Technologie. Dankzij de 
unieke combinatie van alle DAN SKAN technologieën, 
beantwoorden alle DAN SKAN houtkachels aan vol-
gende standaarden, getest overeenkomstig de EN 
13240 norm :

 Rendement : 80 tot 86 %

 Fijnstof : 12 tot 28 mg/Nm3

 CO : 0,07 tot 0,1 %

Aan het eind van deze catalogus vind je een tabel 
met de individuele prestaties van elk model.
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Klassieke automatisering van tertiaire lucht
Dankzij de sinds meer dan 20 jaar beproefde, door een bi-metaal aangestuurde automaat, 
beschikken alle DAN SKAN haarden over zelfregelende naverbrandingslucht. De volgens 
EN gecontroleerde fijnstofwaarden liggen daarom ver onder de normen van de BlmSchV II. 
Verbranden met een minimaal gehalte aan schadelijke stoffen bij DAN SKAN-haarden was 
sinds jaar en dag onze bijdrage tot de bescherming van het milieu.

Intelligent volautomatisch systeem voor primaire, secundaire, tertiaire lucht 
De nieuwe DAN SKAN designserie steunt op een verdere ontwikkeling van de sinds vele 
jaren beproefde en gepatenteerde DAN SKAN automaat! Een bi-metaalveer regelt – natuurlijk 
onafhankelijk van elektrische stroom – niet alleen de naverbrandingslucht, maar controleert 
alle verbrandingsfasen. Deze intelligente automaat garandeert een regeling van het hele 
verbrandingsproces, onafhankelijk van de gebruiker!

DAN SKAN® SmartControlTM

Wereld primeur: computergestuurde zuurstof, rookgas en kamertemperatuur sensoren.
Gemakkelijker, properder efficiënter kan een kachel niet branden! Geprogrammeerd voor uw 
gemak en uw voordeel! 

Aansluiting voor toevoer van externe lucht
Dit is in combinatie met de automaat een echte DAN SKAN-uitvinding en een DAN SKAN-
patent. Door de strategisch belangrijke positionering tegen de achterwand van de stookruimte 
maakt ze gebruik van de stralingswarmte van de stookruimte om de verbrandingslucht 
optimaal op te warmen. Tevens, maakt de AIRBOX, getest door het Duitse Instituut voor 
Bouwvoorschriften (DIBt), het mogelijk om een externe luchttoevoer aan te sluiten.

«Boost-Technology»
De nieuwe “Boost Technology” laat toe om extra verbrandingslucht te geven zonder de deur te 
moeten openen in geval van slechte weersomstandigheden, lage schoorsteentrek en moeilijk 
brandbaar hout.

Warme spoellucht voor bijzonder schone ruiten
De “ruitenspoellucht” (secundaire lucht) wordt in speciaal daartoe voorziene kanalen 
rechtstreeks boven de stookruimte bijzonder hoog verhit. Een idee van DAN SKAN, dat ook 
tegenwoordig in de moderne designserie uiterst doeltreffend de aanslag van roetdeeltjes op het 
glas zoveel mogelijk verhindert.

Zelfsluitende, aantrekkende deursluiting
Een sluitsysteem dat de deur, net zoals bij een autoslot, tegen het lichaam van de kachel trekt.

“Koude” deurklink
De deurklinken blijven ook bij langdurig gebruik koud genoeg om deze zonder handschoenen te 
bedienen.

Optimale accumulatie-elementen 
Accumulatiemassa kan bijkomend rechtstreeks bovenop de stookruimte worden geplaatst. Op 
die manier kan een design-haardkachel tot een accumulatiekachel worden omgebouwd.

Optioneel als aansluiting achteraan mogelijk
Bij modellen met dit symbool kan de aansluiting achteraan gekozen worden. 

Voorlegplaat van glas mogelijk
Deze plaat biedt in vergelijking met de in de handel verkrijgbare “onderlegplaten” vele voordelen 
zoals bv. moeiteloos opnemen om te reinigen, gemakkelijk op te bergen voor de zomer en geeft 
bovendien een mooie, doorzichtige en elegante aanblik.

UITLEG OVER TECHNIEK EN SYMBOLEN
Te

rti
är

Air

Bo
os

t

clear
glass
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Savanna DunkelMoos

Falbe

FossilTorf

Mangan Rot GlänzendElfenbein

Lava

Erika

Tobacco

DAN SKAN haarden kunnen ieder hun eigen karakter krijgen!
Onze haarden zijn niet alleen in sobere en klassieke staalbekleding (onderdelen van grijs of zwart 
staal) verkrijgbaar, maar ook in keramiek en natuursteen. Laat u door de talrijke mogelijkheden 
inspireren en stel de haardkachel van UW dromen zelf samen!

Natuursteen
DAN SKAN-haardkachels kunnen met natuursteen ook als “accumulatiekachel” worden uitgerust. 
Bijvoorbeeld met onze zandsteen “Tobacco” of met goede, Finse speksteen, waarvan de oorsprong 
en zuiverheid door het Rosenheimer Instituut gecontroleerd is. Dankzij dit Instituut hebben we 
eveneens het bewijs dat deze speksteen asbestvrij is.

Keramik
Door een hoogwaardige haardbekleding van keramiek kunnen DAN SKAN haardkachels een 
“warmte-omvormer" worden – met als resultaat een pak meer aangename stralingswarmte!
Het is natuurlijk voor kachels met een echte keramische bekleding dat er zeer fijne “craquelé” voe-
gen op het oppervlak kunnen voorkomen.

DESIGN JE EIGEN 
DAN SKAN HOUTKACHEL

Nog een voordeel van DAN SKAN: Zou uw smaak na verloop van tijd veranderen, dan kunt u in de 
regel uw DAN SKAN-haard ombouwen! De eenvoudige montage van de zij-elementen en boven-
platen maakt zonder grote kosten een eenvoudig “omkleden” mogelijk. Zo wordt een stalen haard 
een “accumulatiekachel” of de kleur van de haardbekleding past zich aan uw woondromen van dat 
moment aan.

SpeksteenGrijs staalZwart staal

METAL COLOURS NATUURSTEEN

KERAMIC KLEUREN
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RONDO NH
 P. 30-31

VECTO M
P. 22-23

ORBIT
P. 24-25

MODUS 120
P. 16-17

SIRIO
P. 28-29

DANOS 120
P. 14-15

VECTO D
P. 22-23

LOGO
P. 26-27

CLASSIC LINE

MODERN LINE

NURO 120 D
P. 18-19

NURO 120 M
P. 18-19

NURO 100 D
P. 18-19

NURO 160 D
P. 20-21
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TOPO
P. 32

NURO 100 M
P. 18-19

NURO 160 M
P. 20-21

Dit overzicht laat slechts een kleine selectie van mogelijkheden tot 
variatie zien.

Verschillende basiskleuren, haardbekledingen uit verschillende 
natuurstenen en keramiekglazuren veranderen het uitzicht in 
ruime mate. Onder www.danskan.com is er voor praktisch elke 
productvariatie een afbeelding.

Uw persoonlijke DAN SKAN haardkachel kunt u volledig individueel 
samenstellen uit een veelvoud van uiterlijke kenmerken.
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33 cm

DANOS 120

DANOS 120
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De DANOS 120 bezit een extra hoog liggende stook-
ruimte. Daarmee is hij perfect geschikt voor gebruik in 
woon- en eetkamersituaties. 
Als stalen kachel is hij 120 cm hoog en met bovenplaat 
van natuursteen/keramiek 126 cm. De DANOS heeft 
een opbergvak met deur onder de stookruimte. Met een 
natuursteen bekleding beschikt de kachel over 90 kg 
accumulatiemassa.

120
52
45

2-7
> 82

max. 90
boven of achter

hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
accumulatie (kg)
aansluiting

Staal grijs

optioneel

inbegrepen
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DANOS 120 DANOS 120 DANOS 120
Staal zwart, zandsteenStaal zwart, speksteenStaal grijs, keramiek
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MODUS 120
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MODUS 120
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De MODUS 120 is een trendsetter onder de haard- 
kachels! Zijn bijzonderheid is de positie van de stook-
ruimte. Deze is bewust hoog aangebracht en laat zo een 
bijzonder aangenaam en ergonomisch gebruik van de 
stookruimte toe en geeft een buitengewoon kijkgenot in 
woon- en eetkamersituaties.
Als stalen kachel is de MODUS 120 cm hoog en met 
bovenplaat van natuursteen of keramiek 126 cm. De 
Modus 120 is voorzien van een lade onderaan. 
Gecombineerd met handgemaakte houten handgrepen 
en het ongelooflijke zicht op het vuur van 180° biedt de 
MODUS 120 u een heel speciaal stookgenot!

hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
accumulatie (kg)
aansluiting

120
52
45

2-7
> 84

max. 66
boven of achter

Staal grijs

optioneel

inbegrepen
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MODUS 120MODUS 120MODUS 120
Staal zwart, zandsteenStaal zwart, speksteenStaal zwart, keramiek
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NURO 100 D
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NURO 100 & 120
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Staal grijs

Het design van de slanke NURO-serie is sober in de 
trend van de huidige tijd. Daarbij is een moderne inter-
pretatie van de “Fyrtønde”, ontworpen door architect 
Hans Dahl, sowieso één van de allereerste haardka-
chels uit het jaar 1970. 
De NURO bestaat in verschillende groottes, met of zon-
der zijvensters. Onderaan zit een opbergvak met deur.
Als volledig ronde kachel is de NURO perfect geschikt 
voor hoekopstellingen of vrijstaande woonsituaties.

100
hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
aansluiting

NURO
101
51
51

2-7
> 82

boven of achter

NURO
119
51
51

2-7
> 82

boven of achter

120
hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
aansluiting

optioneel

inbegrepen
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NURO 120 D NURO 120 MNURO 100 M
Staal zwart met zijvensterStaal grijsStaal zwart met zijvenster
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De NURO 160 is een zeer effectieve accumulatiekachel.
Achter de sobere stalen bekleding kunnen onzicht-
baar tot maximaal 90 kg accumulatiemassa ingebouwd 
worden.
De NURO 160 kan, door het convectiegedeelte met 
behulp van een kleine hendel af te sluiten, ook als stra-
lingswarmte kachel gebruikt worden.
Optioneel is de NURO 160 verkrijgbaar met of zonder 
zijvenster. De deur onder de stookruimte biedt een 
handige opbergruimte voor aanmaakblokjes, hand-
schoenen, enz.
De NURO 160 kan met rookkanaalaansluiting naar 
boven of naar achteren aangesloten worden.

160
51
51

2–7
> 82

max. 90
boven of achter

hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
accumulatie (kg)
aansluiting

optioneel

inbegrepen
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NURO 160 MNURO 160 D
Zwart staal, met zijvensterStaal grijs
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M 1:10

22 cm

VECTO
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De VECTO kachel is dankzij zijn bijzonder v-vorm ge-
schikt als hoekmodel alsook om voor een vlakke muur te 
plaatsen. Met een grote verbrandingskamer met bin-
nenmaat 38 cm, kan de VECTO houtblokken van 33 cm 
verbranden. Dankzij het nieuwe SmartControlTM systeem
kan deze kachel zowel krachtig en efficiënt branden als 
economisch worden gebruikt. Met zijn hoogte van 
116 cm, zijn hoge verbrandingskamer en zijn geringe 
diepte van slechts 45 cm, is de VECTO vooral slank en 
elegant.
De grote convectiesleuf rondom de bovenplaat zorgt 
voor een goede verspreiding van de warmte in de ruim-
te. De VECTO is beschikbaar met of zonder zijvensters.

116
56
45

3-8
> 81

boven of achter

hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
aansluiting

optioneel

inbegrepen
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VECTO MVECTO D
Staal zwart, met zijvensterStaal grijs
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ORBIT

62 cm

49
 c

m

M 1:10

20 cm

ORBIT
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ORBIT

48
 c

m

61 cm

Staal grijs

De ORBIT is de nieuwe ster der kachels. Met zijn gene-
reuze verbrandingskamer met binnenmaten van 38 cm  
(goed voor houtblokken van 33 cm), is deze kachel 
geschikt voor ruimtes met een grotere energiebehoefte. 
Dankzij het standaard ingebouwde i-Air systeem is de 
ORBIT tevens ook geschikt voor lage energie woningen.
De ORBIT is bijzonder zuinig en comfortabel dankzij 
het nieuwe DAN SKAN® SmartControlTM. Verschillende 
bovenplaten zijn mogelijk om uw ORBIT te decoreren, 
waaronder een 10-tal kleuren keramiek, alsook exclu-
sieve natuursteen (speksteen of Tobacco zandsteen).
Het grote glas over de volledige voorzijde van de ka-
chel geeft een moderne look. Dit is het pronkstuk in uw 
woonkamer.

120
61
48

3-8
> 82

max. 90
boven of achter

hoogte (cm)
breedte (cm)
diepte (cm)
vermogen (kW)
rendement (%)
accumulatie (kg)
aansluiting

optioneel

inbegrepen
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ORBITORBIT ORBIT
Staal zwart, keramiek Staal grijs, speksteen Staal zwart, zandsteen
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54 cm

30 cm
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54 cm

30 cm
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cm

LOGO, staal zwart, speksteen

LOGO, staal zwart, keramiek

DAN SKAN heeft speciaal voor zijn 40ste 
verjaardag een nieuwe kachel ontworpen 
met een uniek design – 1972–2012 dat 
moet gevierd worden! De LOGO is een 
hybride model tussen het Classic Line en 
het Modern Line gamma. De LOGO is 
opgebouwd rond de nieuwe verbrandings- 
kamer van DAN SKAN, speciaal ont-
worpen om ook perfect te werken met een
toevoer van buitenlucht en getest door 
het Duitse Instituut voor Bouwvoorschriften 
(DIBt). De look van deze kachel volgt de 
stijl van de Classic Line van DAN SKAN
met de lange zijwanden in combinatie 
met een bovenblad van 4 cm in natuur-
steen of keramiek.
De stalen versie van de LOGO is 112 cm 
hoog. Hij is beschikbaar met een deur 
onder de verbrandingskamer.
De brandkamer biedt een extra hoog 
zicht op het vlammenspel. De verborgen 
scharnieren benadrukken de moderne 
stijl van de LOGO.

5 kW
H 112 · B 54 · D 45 cm

optioneel

inbegrepen
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LOGO STAAL GRIJS
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SIRIO

59 cm

20 cm

48
 c

m

De SIRIO is een nieuwe stijlvolle variant van de succesrijke 
ORBIT, maar met DAN SKAN’s traditionele design. De krachti-
ge brandkamer neemt met gemak grote houtblokken tot 33 cm 
lang. Met de i-Air automatic als standaard uitrusting maakt het 
van de SIRIO een uitermate gebruiksvriendelijke kachel om 
in huis te hebben en te gebruiken. Met de toevoeging van het 
revolutionaire DAN SKAN® SmartControlTM systeem als optie 
wordt het kinderspel om de prestaties te maximaliseren én de 
uitstoot te minimaliseren gedurende de gehele brandcyclus. 
Met ons uitgebreid gamma van natuursteenafwerkingen of 
haardbekleding van keramiek kan de SIRIO een uitstekende 
warmteopslag kachel vormen met tot 90 kg massa van rustige 
vrijkomende warmte. Voor vele mensen zal het belangrijkste 
voordeel het grote uitzicht op het vlammenspel zijn, doorheen 
het breedbeeld raam dat steeds proper blijft.

SIRIO, staal zwart, zandsteen

3-8 kW
H 120 · B 59 · D 48 cm

optioneel

inbegrepen
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SIRIO STAAL ZWART
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RONDO NH
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52
62

De Rondo NH is de moderne variant van het populaire klas-
sieke model, bekend voor het mooie design met dubbele
deur. Een traditionele Deense kachel in zijn basisconcept, 
maar een moderne interpretatie: met uitzonderlijk hoge 
deuren van de vuurhaard, externe keramisch glas en een 
zicht van 150° op het vuur.

8 kW
H 120 · B 62 · D 52 cm

optioneel

inbegrepen

RONDO NH, staal grijs
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RONDO NH
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44
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RONDO NH, staal zwart, keramiek

"Classic Style"
De « Klassieke » versie met natuursteen biedt een zachte 
afronding van alle natuursteen onderdelen, die geaccentueerd 
worden door het exclusieve design. Dit model is beschikbaar in 
natuursteen bekleding, maar ook in vele kleuren keramiek.

8 kW
H 120 · B 62 · D 52 cm

inbegrepen

optioneel
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TOPO
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ca. 40 cm

TOPO, staal grijs, zandsteen

Een klassieke haard bij uitstek! Zijn klassiek design bekoort - 
vaak gekopieerd en nooit geëvenaard! Bij de vele imitaties die 
er tegenwoordig zijn, ontbreken meestal de evenwichtigheid, 
de harmonie en de proporties, die onze TOPO kenmerken. Bij 
zijn ontwerp, kijk maar naar de gelede, slanke zij-elementen, 
werd de klassieke, Griekse zuil als voorbeeld genomen. Het 
grote, ver vooruitspringende panoramavenster, de beproefde 
kogeldruksluiting, de naverbrandingstechniek met behulp van 
de DAN SKAN automaat maken de TOPO tot een unieke 
haard qua uiterlijk en techniek.
Dit model is zowel beschikbaar in staal, als met een bekleding 
in natuursteen of keramiek.

6 kW
H 112 · B 57 · D 45 cm

optioneel

inbegrepen
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M 1:10

FB

B

DANOS 120: 115 cm
MODUS 120: 115 cm
NURO 100: 96 cm
NURO 120 / 160: 112 cm
LOGO: 107,5 cm
VECTO: 112 cm
ORBIT: 115 cm 
SIRIO: 115 cm

DANOS 120: 99 cm
MODUS 120: 99 cm
NURO 100: 81,5 cm
NURO 120: 98,3 cm
NURO 160: 142,8 cm 
LOGO: 93,4 cm
VECTO: 99 cm
ORBIT: 102,2 cm
SIRIO: 102,7 cm

DANOS 120: A = 26 cm B = 19,5 cm
MODUS 120: A = 26 cm B = 19,5 cm
NURO 100 / 120 / 160: A = 25,5 cm B = 25,5 cm
LOGO: A = 27 cm B = 18,5 cm
VECTO: A = 28 cm B = 16,8 cm
ORBIT: A = 31 cm B = 16,8 cm
SIRIO: A= 29,4 cm  B = 17 cm

B

A

*

20-40 

90°

HT+RH

42 - 62

M 1:20

HT

RH/ 

RH

HB

MODERN LINE

MR

 25 - 42

Minimumafstand van
brandbare materialen
t.o.v. dubbele zijruiten
42 - 62* cm

Mimimunafstand
van brandbare
Materialen t.o.v.
zijpanelen  25 - 42* cm

Minimum afstand t.o.v. muur:
• 7 cm t.o.v. niet brandbare 

materialen 
• 10 - 20 cm t.o.v.brandbare 

materialen

>7 of 10 - 20 cm

HT = Hoogte bovenaansluiting
rookkanaal

Rookkanaal ø 15 cm
Verse luchtaansluiting ø 10 cm

FB = Verse lucht aanvoer achter 
aansluiting hoogte center (achterzijde)

HB = Hoogte van het center van het
rookkanaal bij achteraansluiting:

*Midden verse luchtaansluiting

*Let erop dat uw installatie voldoet aan de geldende eisen en regels voor de installatie van een houtkachel. Twijfelt u, neem dan contact op met uw 
plaatselijke HWAM-verkoper. Onder voorbehoud van zetfouten en het feit dat bepaalde opstellingen niet altijd voldoen aan geldende eisen en regels.

Midden van de verse luchtaansluiting in de sokkel

Bovenzijde van het rookkanaal =

PLAATSINGSVOORSCHRIF 1:10

All afmeting in cm

Hoogte van  
het rookkanaal

Afstand achterzijde kachel tot midden 
rookkanaal bovenaansluiting

DANOS 120: 13,5 cm
MODUS 120: 13,5 cm
NURO 100: 13,5 cm
NURO 120: 13,5cm
NURO 160: 13,5 cm
LOGO: 13,5 cm
VECTO: 13,5cm
ORBIT: 13,5 cm
SIRIO: 16 cm of 40 cm

DANOS 120: 13,5 cm
MODUS 120: 13,5 cm
NURO 100: 13,5 cm
NURO 120: 13,5cm
NURO 160: 13,5 cm
LOGO: 13,5 cm
VECTO: 13,5cm
ORBIT: 13,5 cm
SIRIO: 16 cm of 40 cm
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BlmSchV
>2024DATA-TRIPEL / EN 13240

EN -kW = Nominaal wamtevermogen vlgs. EN 13240
min/-m = kW-min / kW-max stookvermogen
H/L/P = Hoogte, breedte en diepte
HT/HB = Montagehoogte buis / middenmaat achter
MR = Afstand achterzijde kachel tot midden rookka-

naal bovenaansluiting
GS = Gewicht ca., haard met staalbekleding

GK = Gewicht ca., haard met keramiekbekleding
GSP = Gewicht, haard met steenbekleding
Ø R. mm = Diameter rookkanaal binnen
g/s = Rookgassendebiet gesloten
T C° = Rookgassentemperatuur aan aansluitstuk
Ø Pa = Min. trek schoorsteen
Ø min = Min. schoorsteendiameter

TESTRESULTATEN EN “WAARDETRIPEL” OM DE SCHOORSTEEN TE BEREKENEN VLGS. DIN EN 13240 EN...

*Houtkachel met DAN SKAN® SmartControl™

DAN SKAN KACHELS ZIJN GETEST 
CONFORM DE STRENGSTE NORMEN 
DOORHEEN EUROPA.

Model EN-
kW

kW-min
/-max

H/B/T
ca. cm

HT/HB
cm

MR
cm

GS
kg

GK
kg

GSP
kg

Ø R.
mm

g/s T
C°

Ø
Pa

Ø
min

DANOS 120 4,7 2-7 120 / 52 / 46 115 / 101 20 140 175 240 150 5,3 232 12 150

DANOS 120* 4,9 2-7 120 / 52 / 46 115 / 101 20 140 175 240 150 3,7 257 12 150

MODUS 120 4,7 2-7 120 / 52 / 46 115 / 101 20 140 165 230 150 5,3 232 12 150

MODUS 120* 4,9 2-7 120 / 52 / 46 115 / 101 20 140 165 230 150 3,7 257 12 150

NURO 100 D / M 4,7 2-7 101 / 51 / 51 96 / 81,5 25,6 135 - - 150 5,3 232 12 150

NURO 100 D* / M* 4,9 2-7 101 / 51 / 51 96 / 81,5 25,6 135 - - 150 3,7 257 12 150

NURO 120 D / M 4,7 2-7 119 / 51 / 51 112 / 98 25,6 145 - - 150 5,3 232 12 150

NURO 120 D* / M* 4,9 2-7 119 / 51 / 51 112 / 98 25,6 145 - - 150 3,7 257 12 150

NURO 160 D / M 4,7 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 25,6 170 - - 150 5,3 232 12 150

NURO 160 D* / M* 4,9 2-7 160 / 51 / 51 112 / 143 25,6 170 - - 150 3,7 257 12 150

VECTO D / M 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 17,6 140 - - 150 5,1 355 12 150

VECTO D* / M* 6 3-8 116 / 56 / 45 112 / 99 17,6 140 - - 150 4,7 321 12 150

ORBIT 6 3-8 120 / 61 / 48 112 / 102 17,5 140 175 250 150 5,1 355 12 150

ORBIT* 6 3-8 120 / 61 / 48 112 / 102 17,5 140 175 250 150 4,7 321 12 150

LOGO 4,7 2-7 112 / 54 / 45 107,5 / 93 19,7 140 175 240 150 5,3 232 12 150

LOGO* 4,9 2-7 112 / 54 / 45 107,5 / 93 19,7 140 175 240 150 3,7 257 12 150

SIRIO 6 3-8 120 / 59 / 48 112 / 102 17,5 140 175 250 150 5,1 355 12 150

SIRIO* 6 3-8 120 / 59 / 48 112 / 102 17,5 140 175 250 150 4,7 321 12 150

TOPO 6 3-8 112 / 57 / 45 108 / 98 15,8 150 210 245 150 6,6 320 12 150

RONDO NH 8 3-10 120 / 62 / 52 116 / 106 18,5 180 240 310 150 7,7 290 12 150
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MILIEUBESCHERMING
DOOR AUTOMAAT VOOR 

TERTIAIRE LUCHT
= Intelligent combustion

Alle DAN SKAN-haarden worden door 
erkende, neutrale keuringsinstanties voor 
vuurplaatsen aan een werkings- en veilig-
heidstest onderworpen.
De testresultaten zijn duidelijk beter dan 
de eisen van internationale grenswaar-
den en normen. De fijnstofemissies (P/F) 
liggen meer dan 25% onder de in de 
BlmSch- Niveau II geëiste waarden vol-
gens 2024. De rendementen van de DAN 
SKAN haardkachels bereiken bij het cor-
rect stoken 80–90 %. Afhankelijk van de 
haardgrootte liggen de nominale warmte-
vermogens bij 3–10kW.

SOORT KEURING
Keuring volgens DIN EN 13240 als ook 
de eisen van de BstV van de steden 
München en Regensburg overeenkom-
stig certificeringsprogramma DINplus, de 
uitbreiding volgens art. 15a B-VG en de 
geactualiseerde BlmSchV.

EXTERNE VERBRANDINGSLUCHT
Hedendaagse woningen dienen zowel 
energie efficiënt als milieuvriendelijk te 
zijn en worden bijgevolg sterk geïsoleerd. 
Dit is uiteraard logisch, maar het kan pro-
blematisch zijn om voldoende verbran-
dingslucht aan te voeren, wat essentieel 
is voor een goede verbranding. DAN 
SKAN-haarden zijn standaard voorbereid 
voor de werking met 100% externe ver-
brandingslucht en voorzien van de gepa-
tenteerde DAN SKAN Airbox, die de aan-
gevoerde lucht opwarmt vooraleer ze in 
de verbrandingskamer komt. Deze Airbox 
verhoogt ook het rendement van onze ka-
chels en maken DAN SKAN houtkachels 
ook geschikt voor laag-energiewoningen.

SCHOORSTEENCONDITIES
Schoorsteensystemen van meer dan 
20cm binnendiameter en minder dan 5m 
werkzame schoorsteenhoogte kunnen 
trekproblemen vertonen. De onderdruk in 
de schoorsteen is dan niet voldoende om 
brandhout bij te leggen zonder dat er rook 
ontsnapt. Kleinere diameters (ongeveer 
diameter van rookkanaal) en trekhoogtes 
van meer dan 6m zijn gunstig.

EK = Energieefficiëntieklasse
P/F = Luchtverontreiniging / Fijnstof m.b.t. 13 % O2 / Nm³
CO % = Koolstofmonoxide %, bm.b.t. 13 % O2 / Nm³
CO g = Koolstofmonoxide g, m.b.t. 13 % O2 / Nm³
EFF = Rendement in %
AIRBOX = AIRBOX-A / AIRBOX-B / DIBt

...TECHNISCHE GEGEVENS: SCHOORSTEENAANSLUITHOOGTES, EX AIR ENZ.TESTRESULTATEN EN “WAARDETRIPEL” OM DE SCHOORSTEEN TE BEREKENEN VLGS. DIN EN 13240 EN...

*Houtkachel met DAN SKAN® SmartControl™

Let erop dat uw installatie voldoet aan de geldende eisen en regels voor de installatie 
van een houtkachel. Twijfelt u, neem dan contact op met uw plaatselijke DAN SKAN 
verdeler. Onder voorbehoud van zetfouten en het feit dat bepaalde opstellingen niet 
altijd voldoen aan geldende eisen en regels. 

Onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.

Model EK P/F mg CO % CO g EFF. % AIR-
BOX

DANOS 120       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

DANOS 120*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

MODUS 120       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

MODUS 120*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

NURO 100 D / M       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

NURO 100 D* / M*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

NURO 120 D / M       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

NURO 120 D* / M*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

NURO 160 D / M       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

NURO 160 D* / M*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

VECTO D / M       A 25 0,09 1,125 80 DIBt

VECTO D* / M*       A+ 28 0,10 1,250 82 DIBt

ORBIT       A 25 0,09 1,125 80 DIBt

ORBIT*       A+ 28 0,10 1,250 82 DIBt

LOGO       A+ 24 0,09 1,125 82 DIBt

LOGO*       A+ 12 0,08 1,000 86 DIBt

SIRIO       A 25 0,09 1,125 80 DIBt

SIRIO*       A+ 28 0,10 1,250 82 DIBt

TOPO       A 27 0,09 1,125 78,9 A + B

RONDO NH       A 24 0,07 0,875 78,4 A + B

Österreich
15a B-VG
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Made in Denmark

DAN SKAN PARTNER

MODERNE TOP-KWALITEIT
HOUTKACHELS VOOR UW WONING

DAN SKAN houtkachels worden geproduceerd door HWAM A/S, één van 
de grootste Deense producenten van milieubewuste design houtkachels. 
Al meer dan 40 jaar heeft HWAM houtkachels ontwikkeld en geprodu-
ceerd voor allerlei soorten woningen.

We zijn trots op ons vakmanschap, dat zich uit wanneer je het mooie vuur-
zicht achter een schoon blijvend glasraam ziet. Waar onze houtkachels 
van op afstand zich mooi inpassen in het interieur van uw woning, ziet u 
van dichtbij maar al te goed onze passie voor design, innovatie en kwa- 
liteit in de aandacht voor elke detail.
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