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Ďakujeme, že ste si vybrali nami predávaný výrobok

Prajeme Vám, aby Váš nový krb dlhú dobu spríjemňoval celej rodine  pobyt počas studených dní.

V záujme bezchybnej prevádzky, preštudujte tento návod, ktorý obsahuje pokyny pre montáž , obsluhu a predpisy pre bezpečnú 
prevádzku a údržbu.
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Pokyny pre montáž a prevádzku sporákov na pevné palivá s  teplovodným výmenníkom

Schéma inštalácie pre sporáky na pevné palivá s teplovodným výmenníkom

Vážený zákazník,

Sporáky sú navrhnuté a testované v súlade s požiadavkami európskej normy EN 12815:2001 a sú v súlade so schválenou 
technickou dokumentáciou. 

Nenechajte tento návod neprečítaný. Zostavenie a využívanie zariadenia sú spojené s rôznymi právnymi povinnosťami, 
ktoré sú vysvetlené v tomto návode. Podľa zákonov a predpisov o bezpečnosti je pri používaní spotrebiča tejto triedy 
kupujúci a užívateľ povinní pomocou týchto pokynov informovať sa o montáži a správnom fungovaní spotrebiča.

Úvod

Sporáky na pevné palivá sú určené na varenie a vykurovanie, použité palivo môže byť drevená guľatina, brikety a iné druhy uhlia
uhlia a paliva. Tento sporák môže byť použitý v kuchyniach a domoch, ale nie je vhodný na zubudovanie do kuchynského 
nábytku.
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Technické parametre

Technické parametre sporákov na pevné palivá sú uvedené v tabuľke 1.
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Plamak Drevo 9 - -

840 600 890

12,57 290 130 12

Hnedé 
uhlie

9 -
- 13,42 273

Plamak lux Drevo 9 - - 840 645 890 12,57 290 131 12
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Hnedé 
uhlie

9 -
- 13,42 273

Меtalik М
Drevo 9 - -

840 590 790

12,57 290

72 12Hnedé 
uhlie

9 - -
13,52

273

Мetalik
Drevo 9 - -

840 590 790

12,57 290

70 12Hnedé 
uhlie

9 -
- 13,42 273

Ognyana 

White/red enamel

Drevo 9 - -

840 590 790

12,57 290

70 12Hnedé 
uhlie

9 - -
13,52

273

Ognyana 

Black  enamel

Drevo 9 - -
840 590 790

12,57 290
68 12

9 - - 13,52 273

Plamak B Drevo 9 5 4 840 600 890 19,71 230 130 12 12

Plamak lux B Drevo 9 5 4 840 645 890 19,71 230 130 12 12

Plamak  В 12 Drevo 12 5 7 840 600 890 24,32 180 131 13 12

Plamak lux   В 12 Drevo 12 5 7 840 645 890 24,32 180 132 13 12

Glolia Drevo 9 900 636 900 10,86 181 146 12

 Glolia L Drevo 9 900 636 900 10,86 181 135 12

Celkové rozmery rúry (mm)

 šírka        410

 hĺbka        440

 výška        220, 270 na Gloria, Gloria L

Montáž spotrebiča

Pre zaistenie bezpečnej a správnej prevádzky sporáka je potrebné dodržať nasledujúce podmienky:
Sporák musí byť namontovaný v miestnostiach, ktoré majú dostatok čerstvého vzduchu, ktorý je potrebný na spaľovanie. Po 
umiestnení sporáka musí byť ku komínu pripojené príslušné potrubia, ale pred pripojením musí byť ich funkčnosť skontrolovaná.

Nie každý sporák môže byť namontovaný na každý komín. Pred montážou treba skontrolovať statický tlak a veľkosť komína, aby
vyhovovali požadovaným parametrom sporáka. Ak sporák nie je kompatibilný s komínom, bude to viesť k slabšiemu horeniu a 
kontaminácii skla sadzi.
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Komín musí byť dostatočne vysoký (nie menej ako 5 metrov). Je povolené pripojiť iba jeden ďalší spotrebič na rovnaký komín. 
Odťah komína musí mať viac ako 10 Pa a viac ako 15 Pa pre sporáky s vodným výmenníkom. Ak je komín veľmi vysoký (ťah 
nad 35 Pa), je potrebné namontovať prídavný ventil na zníženie ťahu. Vnútorný tvar komína musí byť rovný a kruhový až po jeho
celú dĺžku, nie štvorcový alebo s meniacim sa tvarom.

Aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku, musí byť sporák pripojený ku komínu pomocou otvoru na stene a pripojenie musí byť 
veľmi dobre utesnené. Spojovacia trubica medzi sporákom a otvorom musí byť čo najkratšia, to znamená, že nepoužívajte 
horizontálne a uhlovo pripojené potrubia. Odporúča sa používať maximálne dve krivé potrubia, aby sa zabránilo nahromadeniu 
dechtu na vodorovných potrubiach a komíne, čo vedie k nižšiemu ťahu komína.
Potrubie nemôže vstúpiť do komína, pretože sa tým zníži jeho ťah.
Sporák by nemal byť pripojený na komín, keď je už pripojený spotrebič s vodným výmenníkom.
Komín musí byť navrhnutý tak, aby umožnil ľahké mechanické čistenie.
Podlaha, na ktorú sa bude montovať sporák, by mala byť hladká a vyrovnaná, vyrobená z nehorľavých materiálov (napr. 
Mozaiky, mramoru, terakoty atď.) a musí mať požadovanú nosnosť.
Ak podlaha pred sporákom nie je odolná voči teplu (koberce, linoleum alebo iné druhy rovnakého druhu), mala by sa používať 
nehorľavá plošina (vyrobená z ocele, skla alebo keramiky atď.), ktorá by mala vychádzať : 50 cm vpredu a 30 cm od oboch 
strán, merané od dverí sporáka.

Vzdialenosti, pri ktorých by mal byť sporák inštalovaný na ochranu proti požiaru:
Vzdialenosť od blízkych horľavých materiálov:
Plamak, Plamak Lux, Metalik, Metalik M, Ognyana biela / červená smalt a Ognyana čierna smalt
vpredu -80cm, strana -40cm, vzadu -40cm
Plamak B, Plamak Lux B
vpredu -80cm, strana -30cm, vzadu -30cm
Plamak B12, Plamak Lux B12
vpredu -80cm, strana -30cm, vzadu -30cm
 Glolia, Glolia L
vpredu -80cm, strana -30cm, vzadu -80cm

Ak sa nachádzajú nejaké ľahko horľavé materiály a konštrukcie, sporák by mal byť od nich vzdialený 80 cm alebo sa musí 
dodávať s nehorľavým krytom.
Horný povrch (rámy a dosky) by mal zostať minimálne 1 meter ďaleko.

Sporáky: Plamak Lux, Plamak Lux B a Plamak Lux B12 sú vybavené: ozdobnou lištou - 1ks. a dekoratívna guľa - 2 ks. Montáž 
týchto prvkov sa uskutočňuje nasledujúcim spôsobom: na dekoratívnu koľajniciu sa montuje dekoratívna gula  2 ks, potom sa na 
príslušenstvo osadia pomocou príslušných spojovacích prvkov: skrutka M5x12 BDS 1230-2ks, podložka M5, BDS 14494-79 - 
2ks a podložka 2 5 L BDS 833-82 - 2 ks.
Montáž sa musí vykonať po otvorení dverí a dvierok rúry.

Na sporáku: Plamak, Plamak Lux, Plamak B, Plamak Lux B, Plamak B12 a Plamak Lux B12 sa montujú:
- rúčka na dvere rúry 2 ks. pomocou skrutky M5x45 - 4 ks
- malá rukoväť - 1ks, pomocou skrutky M5x14- 2ks a podložky M5 - 2ks.

Obsluha spotrebiča

Palivá

Najvhodnejšími palivami sú drevo odrezané v suchom stave (drevo) a brikety. Drevené guľatiny skladované v otvorených 
priestoroch pod prístreškom dosiahnu úroveň vlhkosti 10% -15% po 2 rokoch, keď sú najvhodnejšie na spaľovanie. Odporúčame
spaľovať vysušené drevo čo najviac. Maximálny tepelný výkon sa dosiahne po spálení drevených kmeňov sušených minimálne 2
roky.

Novo vyrezávané drevo má nízku výhrevnosť, vysokú vlhkosť a horšie spálenie - extrahuje veľa spalín a navyše kontaminuje 
životné prostredie. To vedie k minimalizácii dlhovekosti spotrebiča aj komína. Zvýšený obsah kondenzátu a dechtu v spalinách 
vedie k zablokovaniu komína a značné nečistoty skla. Pri ich použití klesá tepelný výkon spotrebiča na 50% a spotreba paliva 
narastá dvakrát. Typ a odporúčané množstvo paliva pre spotrebič sú uvedené v dodatku 1.
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Typ a odporúčané množstvo paliva

Typ drevo (кg/h) uhlie (кg/h)

Plamak  ,  Plamak  Lux,   Metalik,  Metalik  M,
Ognyana white/red enamel and Ognyana black
enamel

3.53 2.06

Plamak В, Plamak Lux B З.46 -

Plamak В12, Plamak Lux B12 3.94 -

Glolia, Glolia L 2,78 -

Nasledovné palivá nedoporučujeme : mokré drevo, hoblovina, záhradný drevný odpad, drobné uhlie, papier  alebo ihličnaté 
drevo (okrem zapaľovania), polymerické materiály.

Nepoužívať tekuté palivá.

Nepoužívajte zariadenie ako pec na spaľovanie odpadu

Ak sa spotrebič používa na spaľovanie nelegovaných palív, záruka nie je platná.

Použitie ropných produktov je zakázané ešte aj na zapaľovanie !

Užitočná informácia !

Ak kúrite mokrým drevom, na stenách sa vyzráža  voda, ktorá môže aj vytekať z krbu. V takom prípade kúrte  aspoň 2 dni 
drevenými briketami, aby sa zariadenie vysušilo.Pri každom zapálení sporáka by ste mali dodržiavať nasledujúce pokyny: 
Vyčistite spodný rošt a popolník v prípade potreby, ale mali by ste to urobiť len vtedy, keď je sporák v studenom stave.

Časti sporáka

Sklo dverí spaľovacej komory (Metalik, Ognyana biela / červená smalt a Ognyana čierna smalt)

Namontované sklo je keramické a dosahuje až 850 ° C, takže sa nedá poškodiť teplotou, ktorá sa dosiahne pri prevádzke 
spotrebiča. Mohlo by to však byť dôsledkom mechanického vplyvu pri inštalácii alebo preprave spotrebiča, alebo umiestnením 
veľkých drevených polien do ohňa.

Sklo patrí k náhradným dielom, ktoré sú rýchlo opotrebované, a preto nie sú zahrnuté v záručných podmienkach.

Znečistenie skla so sadzami

Konštrukcia sporáka zabraňuje vzniku sadzí pri  používaní.  Sadze môžu byť príčinené v prípade nesprávneho horenia
spôsobeného nasledujúcimi faktami: statický tlak a veľkosť komína nespĺňajú požadované parametre sporáka, prietok prúdu
vzduchu sa zastavil príliš skoro alebo nie je použité správne palivo.Tieto faktory nemôžeme ovplyvniť a to je dôvod, prečo
nemôžeme zaručiť, že sklo nebude znečistené sadziami.

Sklo na dvierkach rúry

Namontované sklo je temperované. Počas vykorisťovania zabráňte kvapkám studenej vody na skle.

Sklo je súčasťou rýchlo opotrebovaných častí a je kryté zárukou.
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Žiaruvzdorné tehly (šamotové)

Spaľovacia komora sporáka je utesnená žiaruvzdornými tehálmi. Tieto tehly akumulujú teplo a vyžarujú ho späť do spaľovacej 
komory, aby sa zvýšila teplota horenia. Vyššia teplota horenia znamená účinnejší proces horenia. Kvôli príliš vysokej teplote 
alebo mechanickému pôsobeniu môžu byť poškodené žiaruvzdorné tehly. Príliš vysoké teploty sa môžu dosiahnuť, keď je pri 
vyššom komínovom tahu otvorený primárny vzduchový regulátor - nekontrolované spaľovanie. Mechanický úkon tlačí drevo do 
spaľovacej komory alebo pomocou väčšieho množstva sekaného dreva.

Tesnenie

Utesnenie spotrebiča je vyrobené zo špeciálneho skleneného vlákna a neobsahuje azbest. Tento materiál je počas používania 
opotrebovaný a tesnenie musí byť pravidelne vymenené. Váš predajca môže objednať tieto tesnenia.

Tesnenie je rýchlo opotrebované a preto nie je zahrnuté v záručných podmienkach.

Rošt

Sporák je vybavený protipožiarnymi roštmi. Sporáky Plamak B12, Plamak Lux B12, Metalik, Metalik M, Ognyana biela smalt a 
Ognyana čierna smalt majú len jednu ohnisko. Ohňovzdorné rošty môžu byť upchaté malými drevenými kusmi alebo materiálmi 
na spaľovanie odpadu. Pravidelne očistite protipožiarne mriežky, aby boli v dobrom prevádzkovom stave. V prípade príliš 
vysokých teplôt z dôvodu nesprávnej prevádzky alebo z dôvodu nesprávneho spaľovacieho materiálu môže dôjsť k poškodeniu 
požiarnych roštov.

Požiarne rošty sú súčasťou rýchlo opotrebovaných dielov a sú kryté zárukou.

Povrch sporáka

Povlak môže byť: smaltovaný, epoxidovo-polyesterový prášok a vysokoteplotná farba alebo len farba odolná voči vysokým 
teplotám. Vysokoteplotná farba odoláva vysokým teplotám, ale nie korózii. Pri nesprávnom vyťažení môže dôjsť k korózii na 
povrchoch farbených umývačiek. Nie je kryté zárukou.

Počas počiatočného uvedenia sporáka do prevádzky je potrebné niekoľko hodín zohriať farbu, ktorá sa má kalcinovať a 
dosiahnuť jej konečný odpor. Dvere spaľovacej komory musia byť otvorené, aby sa zabránilo prilepeniu tesnenia dverí na 
lakovanú plochu. Počas tohto obdobia nič neklaďte do sporáka a nedotýkajte sa povrchov, aby ste predišli poškodeniu. Vôňa 
spôsobená kalcinovanou farbou nebude cítiť po niekoľkých hodinách. V objekte musí cirkulovať čerstvý vzduch.

Ak sa z dôvodu prehriatia alebo z dôvodu nesprávnej údržby zmenila farba na sivobielu alebo došlo ku korózii - to nie je 
problém. Môžete si objednať rovnakú rozprašovaciu farbu u vášho predajcu.

Držiaky

Rukoväte sporáka sú plastové (fenoplastické), bronzové alebo potiahnuté. Výhodou je, že nie sú opotrebovateľné časti. 
Rukoväte sa ohrievajú rovnako ako predná časť spotrebiča a kvôli tomu sa musí používať tepelne odolná rukavica.

Výmenník

Ak váš sporák má výmenník na vodu, mali by ste pred montážou a počiatočným zakúrením sporáka zistiť informácie uvedené v 
tabuľke 1.

Sporák vybavený vodným výmenníkom musí byť namontovaný iba autorizovanou organizáciou!

Zapaľovanie pri prevádzke

Váš sporák je určený na prerušované spaľovanie a funguje len pri zatvorených dverách.

Zapaľovanie pri spodnom spaľovaní

Nižšie spaľovanie sa povinne používa na varenie a pečenie v rúre a pri varení regulátora spalín umiestneného na výstupe z 
dymovodu je potrebné úplne otvoriť. Pomocou tohto regulátora môžete nastaviť teplotu pre pečenie a zníženie teploty. Vnútorná 
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teplota pece závisí od intenzity spaľovania, odťahu spalín a množstva paliva. Intenzita horenia je regulovaná primárnym 
vzduchom. Nastavením primárneho vzduchu môžete dosiahnuť správnu reguláciu teploty vo vnútri rúry. Ak chcete dosiahnuť 
vysokú teplotu v rúre a sporák je stále chladný, odporúčame zabezpečiť vysokú teplotu a temperovanie sporáku a otvoriť 
regulátor rúry (pozri obr. 1) a regulátor primárneho vzduchu. (pozri obr. 2) posunutím nastavovacej jednotky v daných smeroch. 
Keď sa dosiahne požadovaná teplota v rúre, intenzita horenia sa musí znížiť zatvorením regulátora primárneho vzduchu a 
regulácie prívodu vzduchu v rúre. Tým sa udržuje teplota v rúre konštantná.

Keď je ovládanie vstupu vzduchu v rúre umiestnené na:

 - zadná pozícia je otvorená;

 - najdôležitejšie miesto je blízko - teplo sa dostane pod rúru;

 - stredná poloha - otvorená ½ teplo bude pod a nad rúrou.

Zatvorte  otvorené

          

          Obr.1.

Pre Glolia, Glolia L

                          Fig..1.1

Keď je ovládanie vstupu vzduchu v rúre umiestnené na:

-  zadná pozícia je otvorená“←I ” 

 -  najdôležitejšie miesto je blízko - teplo sa dostane pod rúru;

-stredná poloha - otvorená ½ teplo bude pod a nad rúrou.

middle position -opened ½ the heat will go under and above the
oven.

pre Plamak, Plamak Lux, Plamak B, Plamak Lux B, Plamak B12, Plamal Lux B12, Metalik M, Glolia, Glolia L Ognyana smalt 
biely / červený a Ognyana čierna smalt:

Keď je regulácia vstupného vzduchu pre primárny a sekundárny prívod vzduchu umiestnená v:

Koniec vľavo - zavrieť

Koncová pravá pozícia – otvorená

            zatvorené otvorené

Fig.2
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Ovládanie vstupu vzduchu je umiestnené na protipožiarnej bráne.

Sekundárny vzduch sporákov Ognyana biela smalt a Ognyana čierna smalt je zabezpečená konštrukciou a nedá sa upraviť.

pre Metalik:

Primárny vzduch sa nastavuje pomocou ovládacieho prvku na prívod vzduchu umiestneného na protipožiarnej pod sklo. 
Primárny vzduch sa nastavuje presunutím regulátora.

Keď je primárny regulátor vzduchu umiestnený v:

Koniec vľavo - zavrieť

Koncová pravá pozícia – otvorená

     zatvorené otvorené

Fig.3

Sekundárny vzduch je zabezpečený konštrukciou a nedá sa nastaviť.

Palivo je umiestnené na orošte pre sporáky Plamak, Plamak Lux, Plamak B a Plamak Lux B na hornom  rošte a potom je 
vypálené. Ak nie je dostatok kyslíka, dvere popolníka môžu byť sotva otvorené (nemôžu byť pre sporáky Metalik, Metalik M, 
Ognyana biela smalt a Ognyana čierna smalt). Po vypálení paliva musia byť popolníky zatvorené. Potom je intenzita horenia 
regulovaná regulátormi pre primárny a sekundárny prívod vzduchu.

Pri konštantnom spaľovaní musíte pridať drevo alebo uhlie tak, že ich roztiahnete na celý rošt.

Riadenie vstupu vzduchu do rúry je umiestnené na hornej doske sporáka výstupom spalín.

Pozor!

  Pri používaní rúry je potrebné pridať ďalšie palivo. Objem spalín je väčší a teplota vykurovania je rovnomerná a 
konštantná.

Ak váš sporák má vodný výmenník, môžete zatvoriť niektoré radiátory.

Horné zapaľovanie

Pokiaľ ide len o Plamak a Plamak B.

Horné zapaľovanie sa používa, keď sa sporák používa iba na vykurovanie. Pre modely: Plamak, Plamak Lux, Plamak B a 
Plamak Lux B Pred zapaľovaním je horný rošt odstránený a ohniarne sú zatvorené. Toto sa nevzťahuje na sporáky Plamak B12 
a Plamak Lux B12, pretože tieto sporáky majú iba jednu požiarnu mriežku. Palivo sa pridá z horného krytu umiestneného na 
hornej doske a vertikálny drevený kmeň je umiestnený uprostred. Odporúča sa, aby boli uhlie umiestnené až do úrovne 
odstránenej roštu pre Plamak B12 a Plamak Lux B12 pod úrovňou horného dverného otvoru, čo umožní otvoriť horný požiarny 
kryt a zapaľovanie paliva odtiaľ. Po správnom zapálení paliva je zapnutie zapaľovania povolené, ako pri nižšom zapaľovaní.

Vetracie podmienky

Dôležitým faktorom pre správne spaľovanie spotrebiča je dodanie dodatočného množstva vzduchu v miestnosti, ktoré musí byť 
minimálne 4 m³ / h na kW z celkového tepelného výkonu. Ak sú v tej istej miestnosti iné pracovné zariadenia, potom je potrebné 
pre každú hodinu a pri každom kW z celkového tepelného výkonu dodatočne minimálne množstvo vzduchu 1,6 m³ / h.Ventilátor 
na odvádzanie vzduchu z miestnosti (vysúšadlá, bubnové sušičky atď.), ktoré pracujú súčasne so spotrebičom, vedie k zmene 
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prievanu spalín a následne k nesprávnemu spaľovaniu spotrebiča. V tomto prípade je potrebné dosiahnuť správne napaľovanie, 
aby sa do miestnosti dal ďalší vzduch.

Kúrenie v prechodnom období

Pre dobré fungovanie sporáka je potrebné dosiahnuť dostatok ťahu komína. To závisí od jeho výšky, ako aj od okolitej teploty. 
Pri teplote vyššej ako 14 ° C môže dôjsť k poruchám spaľovania spôsobeným nedostatočným ponorom. V takomto prípade je 
nutné, aby bol sporák naplnený menej paliva a aby boli regulátory ponechané otvorené tak, aby palivo bolo možné spaľovať 
rýchlejšie (s plameňom) a tým dosiahnuť stabilný tah v komíne. V tomto prípade je potrebné čistenie popolníka častejšie.

Čistenie

Správne využívanie sporáka vyžaduje pravidelné čistenie komína, potrubia a samotného sporáka zo sadzí a dechtu.
Popolník môžete čistiť iba vtedy, keď je sporák studený.
Čistenie sa môže vykonať po odstránení horných dosiek a vyčistení okolitých oceľových dosiek okolo rúry. Sadze sa 
zhromažďujú pod ním. Spodná časť rúry je pohyblivá a môže byť vytiahnutá pre úplné čistenie. Keď sa spodná doska vráti, 
musíte sa uistiť, že tesnenia sú správne.
Správna údržba sporáka môže zaručiť dobrý vzhľad výrobku na dlhú dobu.

Plocha sporáka môže byť:
So smaltovanou povrchovou úpravou. Môžu sa umyť štandardnými komerčnými čistiacimi materiálmi, ktoré sú bez obsahu 
kyselín a môžete ich leštiť mäkkou utierkou.
Maľované epoxidovo-polyesterovým práškom. Musia byť vyčistené rovnakým spôsobom ako smaltované diely. Aby sa chránil 
povrch pred poškodením, môže sa to robiť len vtedy, keď je sporák studený,
Maľované farbou odolnou voči žiareniu. Tento povrch je možné čistiť suchou a jemnou kefou.

Pozor!
Pri čistení nepoužívajte ostré predmety a abrazívne materiály!
Po použití rúry je potrebné ju vyčistiť, keď je ešte teplý a potom je potrebný vysušiť. Ak je to potrebné, sklo rúry sa môže čistiť iba
vtedy, keď je studený, a to umývaním mydlovým roztokom.
Výrobca si zachováva právo na zmeny v dizajne a konštrukcii bez porušenia technickej a prevádzkovej kvality krbu.

Dôležité pokyny pre protipožiarne opatrenia a bezpečnostné predpisy

Dodržiavajte nasledujúce požiadavky pre protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
Dvere spaľovacej komory by mali byť vždy pevne zatvorené, aj keď krb nefunguje. Mali by byť obsluhované iba niektorými 
pracovnými nástrojmi alebo teplovzdornými rukavicami, ktoré sú umiestnené vo vnútri sporáka.

Sporák by sa mal inštalovať iba na nehorľavú podlahu. Pod dvierkami rúry je výklenok s dverami (pre Plamak, Plamak Lux, 
Plamak B, Plamak Lux B, Plamak B12 a Plamak Lux B12) a výklenok (pre Metalik, Metalik M, Ognyana biela smalt, Ognyana 
čierna smalt). Sú dekoratívne ale nie sú určené  pre ukladanie ľahko horľavých materiálov.

Sporák a rúry na odvod spalín by mali byť vzdialené aspoň 80 cm od horľavých predmetov alebo konštrukcií.
Inštaláciu, opravy a nastavenie systému na ohrev vody by mali vykonávať len autorizované organizácie.
Použitie ľahko horľavých kvapalín nie je povolené pri zapaľovaní.
Vertikálne pripojenie potrubia s komínom cez podlahové konštrukcie nie je povolené.
Prítomnosť ľahko horľavých a výbušných látok vo vyhrievanej miestnosti nie je povolená.
Odstraňovanie popola a čistenie sporáka by sa malo vykonávať iba na bezpečných miestach a pri ochladení krbu.
Sporák je určený na lokálne vykurovanie miestností s nebezpečenstvom požiaru.
Je zakázané umiestňovať horľavé materiály a predmety na krb alebo v bezprostrednej blízkosti.
Sporák nie je určený na používanie deťmi a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo 
osobami, ktoré nemajú dostatok skúseností a vedomostí, s výnimkou prípadov, keď sú sledovaní a poučení o tom, ako pracovať 
s týmto typom ohrievača niekoho, kto je zodpovedný za ich bezpečnosť. Ohrozenie nebezpečenstvom!
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Pri výskyte požiaru v komíne odporúčame nasledovné pokyny:
Zatvorte regulátor spaľovacieho vzduchu!
Zavolajte požiarnu službu vo vašom okolí!
Nepokúšajte sa oheň uhasiť vodou sami!
Všetky ľahko horľavé materiály sa musia dostať mimo komín!
Po opätovnom zapnutí spotrebiča je nutné komín skontrolovať kvalifikovanou osobou pre prípadné poškodenie.

V prípadoch, keď bol sporák prepracovaný nad prípustnú kapacitu a výkon a / alebo palivá odlišné od odporúčaných, výrobca 
nemôže zaručiť plynulý a dokonalý chod sporáka.
Pravidelne vykonajte kompletnú kontrolu funkčnosti sporáka za pomoci špecialistu. Ak je potrebné niektoré diely vymeniť, musíte
ich vymeniť za náhradné diely a vyrobené iba výrobcom.

Možné poruchy a ich príčiny
Pri zapaľovaní spotrebič fajčí (nie je dostatočný tlak na odťah spalín):

Komín a odvod spalín nie sú utesnené;
Komín má nesprávnu veľkosť;
otvoriť dvere iného spotrebiča pripojeného k rovnakému komínu;

Izba sa nemôže ohrievať:
Je potrebné väčšie teplo;
Zlé palivo;
Na rošte je veľa popola;
Prívod vzduchu nestačí;

Zariadenie uvoľňuje príliš veľa tepla:
Prívod vzduchu je príliš veľký
Odťah komínu je naozaj vysoký.
Palivo je príliš veľa alebo palivo je veľmi výhrevné.

Rošt je poškodený:
Spotrebič je mnohokrát preťažený;
Použité palivo nie je z odporúčaných typov;
Primárny prívod vzduchu je príliš veľký;
Tlak priťahovania komína je naozaj vysoký;

Ak spotrebič nefunguje správne:
Otvorte regulátor primárneho vzduchu. Regulátor sekundárneho vzduchu musí byť úplne otvorený;
Pridajte menej paliva;
Popolník pravidelne čistite;
Uhlie musí byť dobre vypálené, keď zatvoríte primárny prívod vzduchu;
Skontrolujte komín pre zablokovanie;
Skontrolujte, či dymové potrubie vstúpilo do komína;
Ak je spotrebič spojený spolu s druhým spotrebičom v komíne, skontrolujte správnu funkciu druhého produktu.
Skontrolujte, či potrebný tlak prúdu spalín v komíne vyžaduje charakteristiky spotrebiča.
Skontrolujte, či nie je priechod komínom uzavretý horným krytom.

Prehriatie sporáka:
Zatvorte všetky regulátory vzduchu. Ak je potrebné otvoriť dvierka rúry.

Rúra nemôže dosiahnuť vysokú teplotu:
Skontrolujte, či sú dvierka rúry pevne zatvorené;
Otvorte regulátory vzduchu.
Používajte dobrý, dobre vysušený drevný materiál.
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Uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie krbov s vodným výmenníkom

Konštrukciu a pripojenie vykurovacieho zariadenia by mala byť povinne spravená  oprávnenou organizáciou. Inštalácia by mala 
zodpovedať všetkým štandardným dokumentom, ktoré sú v platnosti (v súvislosti s prevádzkou a bezpečnosťou).

Sporák integrovaným výmenníkom "Plamak B", "Plamak B12", ktoré ste si kúpili, vám ponúka skvelú príležitosť vykurovania 
okolitých priestorov s radiátormi.

Maximálna povolená teplota do integrovaného kotla -85 ° C.

Maximálny pracovný tlak -1 bar.

Testovaný tlak -2 bar.

Veľkosť konektora vodovodnej trubice -1 ".

V spaľovacej komore sporáka je zabudovaný výmenník s tepelným výkonom podľa tabuľky 1.

Pri pripájaní vykurovacieho systému dodržujte nasledujúce pravidlá a odporúčania:

Pred pripojením inštalácie je vhodné v konkrétnom prípade vypočítať tepelné straty. V prípade pripojenia radiátorv s vyšším 
tepelným výkonom, ako je uvedené v referenčnom dodatku, dochádza k ochladzovaniu vykurovacích plôch integrovaného 
výmenníka, čo vedie k kondenzácii.

Inštalácia by mala byť pripojená k atmosfére pomocou otvoreného expanzného kontajnera. Medzi sporákom a expanznou 
nádobou by sa nemali pripojiť žiadne blokovacie prvky. Tento systém pracuje pod tlakom 1 bar.

Odvzdušňovanie v každej vetve a súčasti zariadenia by malo byť zabezpečené v každom okamihu jeho prevádzky a tiež v 
sporáku.

Pri inštalácii, hneď vedľa sporáka, v najnižšom bode, odtokový kohútik musí byť namontovaný najmenej ½ ".

Všetky súčasti zariadenia by mali byť zabezpečené pred zamrznutím, najmä ak je expanzná nádoba alebo jej iné časti sú 
umiestnené v nevykurovaných miestnostiach.

Pri zariadeniach s núteným obehom by malo byť čerpadlo zabezpečené dlhodobým napájacím zariadením - automatickým 
režimom / UPS /. Odporúčame obehové čerpadlo zapnúť a vypnúť pomocou termostatu, zdvojnásobené ručným elektrickým 
vypínačom

Keď sa použije stará inštalácia, potom by sa mala opakovane premyť z nahromadených špín, ktoré by mohli byť vyzrážané na 
stenách integrovaného výmenníka.

Cirkulačná voda by sa nemala vypustiť  zo systému mimo vykurovacej sezóny.

Pri sporákoch s integrovaným výmenníkom je lepšie čistiť povrchy kotla pred sadzami a živicovými látkami najmenej raz za 
mesiac.

Vložením vhodných izolačných materiálov medzi stenu a radiátory dosiahnete žiarenie, ktorého výhody sú dokázané.

Tento ohrievač vody poskytuje ďalšiu príležitosť - inštaláciu cievky do bojlera pre teplú úžitkovú vodu.

Výrobca nemôže zaručiť prácu vykurovacieho zariadenia okrem sporáka. Konštrukciu a montáž vykurovacieho 
zariadenia by mala vykonávať autorizovaná a právnická organizácia!

V prípade nesprávneho pripojenia spôsobeného zvýšeným tlakom dochádza k nafúknutiu integrovaného výmenníka do 
prasknutia zvárania. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto chyby.
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SCHÉMA INŠTALÁCIE

na pripojenie sporákov spaľované tuhým palivom s teplovodným výmenníkom typu "B" (otvorený vykurovací systém)

1. Ventil 7. Teplotný regulátor čerpadla 13. Čerpadlo
2. odvzdušňovač 8. Otvorená expanzná nádoba 14. Filter
3. Radiator 9. Prečerpanie odpadu 15. Otočte kohútik pre plnenie a odvodnenie systému
4. Spotrebič 10. Manometer
5. Dymovod 11. Rúry na horúcu vodu
6. Teplomer 12. Rúry na studenú  vodu
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ZÁRUČNÝ LIST

................................................... ................................................... ...................................................

Typ prístroja Výrobné číslo Dátum predaja,
podpis a pečiatka

Záručné podmienky

Záručný list je dokladom práv užívateľa v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka. Záručný list je jediným dôkazom práv užívateľa – vo 
vlastnom záujme, preto záručný list starostlivo uschovajte.

Rozsah záruky

Na zariadenie výrobca poskytuje záruku 24 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky oprávnenou osobou. Oprávnenou osobou je kúrenár 
so živnostenským oprávnením alebo firma, ktorá disponuje s personálom zaučeným na inštalovanie a spúšťanie liatinových kotlov.

Podmienky uznania záruky
Výrobca poskytuje na zariadenie záruku v hore uvedenom rozsahu v dobe trvania 24 mesiacov za nasledujúcich podmienok:

 uvedenie zariadenia do prevádzky oprávnenou osobou, servisným technikom najneskôr do 3 kal. mesiacov od dátumu predaja uvedeného v 

hlavičke Záručného listu,

 oprávnená osoba alebo autorizovaný servisný technik čitateľne a úplne vyplnení Záručný list. Neúplne, nečitateľne vyplnený Záručný list 

nebude uznaný,


 inštalácia zariadenia musí spĺňať náležitosti uvedené v Návode na inštaláciu a použitie,

 inštalácia filtrov na spiatočku ÚK a vstupe vody,

 pri inštalácii zariadenia na existujúci systém musí byť vykonané prepláchnutie systému,

 absolvovanie záručnej prehliadky na náklady zákazníka po uplynutí 12 mesiacov od dátumu uvedenia do prevádzky (avizovanie požiadavky 

na prevedenie tejto kontroly je na ťarchu užívateľa). Povinnosť avizovať potrebu tejto prehliadky má užívateľ voči predajcovi.

 Komín  má platnú revíziu.

Výnimky zo záruky
Záruka sa nevzťahuje na:

 Ak bolo uvedenie do prevádzky neautorizovanou osobou,

 uvedenie zariadenia do prevádzky po uplynutí doby 3 mesiacov od dátumu predaja zariadenia, uvedeného v hlavičke Záručného 

listu,

 neúplne a nečitateľne vyplnený Záručný list, neodoslaný Protokol o spustení zariadenia

 používanie zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu a na iné účely, než na aké bolo zariadenie vyrobené,

 nedodržanie pokynov uvedených v návode na obsluhu, prerobenie spotrebiča na iné palivo.
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 na poruchy vzniknuté nevhodnými prevádzkovými podmienkami : prevádzka mimo rozsahu teplôt stanoveného výrobcom, v 

prostredí s vlhkosťou mimo rozsahu stanoveného výrobcom,

 na poruchy vzniknuté pri montáži, neodbornej manipulácii so zariadením, na poruchy vzniknuté neodborným zásahom užívateľa, 

alebo iných neoprávnených osôb,

 na poruchy vzniknuté použitím iných než originálnych náhradných dielcov,

 na poruchy spôsobené inštaláciou zariadenia na odvod spalín nezodpovedajúci príslušným predpisom a normám,


 na spotrebič inštalovaný v systéme rozvodov ÚK z nevyhovujúcich materiálov.

Poznámka: Záruka v uvedenom období v rozsahu uznaných úkonov zahŕňa náklady servisu za dopravu, čas potrebný na vykonanie zásahu a
náhradné diely. V prípade, že zásah z dôvodov uvedených v odseku „Výnimky zo záruky“ nie je uznaný ako záručný, hradí všetky náklady na
odstránenie poruchy užívateľ.

Záznam o vykonaných záručných a pozáručných opravách

Dátum záznamu Vykonaná činnosť
Organizácia (podpis,

pečiatka)
Podpis zákazníka
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