Návod na použitie
na inštaláciu, uvedenie do prevádzky a obsluhu krbových vložiek a krbových
kachlí na pevné palivo s ohrevom vzduchu, alebo teplovodného systému
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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.
Dôležité !
Teplovodné krby je nutné uviesť do prevádzky oprávnenou osobou !
Pri záručných opravách sa vyžaduje vydokladovanie uvedenia do prevádzky oprávnenou osobou.
Za škody vzniknuté nevhodným uvedením do prevádzky, výrobca ani predajca neberie zodpovednosť!
Pri záručných opravách je nutné dodať aj projekt systému v ktorom je krb zapojený.
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Príloha
Schéma inštalácie vykurovacieho zariadenia na pevné palivá s teplovodným výmenníkom

Úvod
Krby (spotrebiče) sú navrhnuté a testované v súlade s požiadavkami európskej normy EN 13240:2001 a krbové vložky
(spotrebiče) podľa európskej normy EN 13 229:2001 a sú v súlade so schválenou technickou dokumentáciou. Sú určené na
občasné spaľovanie a pracujú s uzavretými protipožiarnymi dverami.
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.
Montáž spotrebiča
Krbové kachle
Technické parametre krbu sú uvedené v dodatku 1.
Schématické schémy na pripojenie krbu s výmenníkom na vykurovacie systémy sú uvedené v doplnku.
Na zabezpečenie bezpečnej a správnej práce krbu je potrebné dodržiavať nasledujúce podmienky:
Krb by mal byť inštalovaný v miestnostiach s dostatočným prietokom vzduchu, ktorý je potrebný na spaľovanie.
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Nie každý krb by mohol byť pripojený ku komínu. Pred montážou krbu skontrolujte, či statický tlak a rozmery komína
zodpovedajú požadovaným parametrom krbu. Ak krb nie je v súlade s komínom, bude to viesť k nižšej rýchlosti horenia a
znečisteniu skla sadením.
Komín by mal byť dostatočne vysoký (nie menej ako 5 metrov). Do jedného komína sa môže pripojiť len jeden ďalší spotrebič.
Tlak spalín by mal byť vyšší ako 10 Pa a pre krby s výmenníkom nad 15 Pa. Ak je komín príliš vysoký (ťah presahujúci 35 Pa), je
potrebné namontovať doplnkový ventil na zníženie ťahu.
Krb by nemal byť pripojený ku komínu, keď je k nemu pripojený ďalší kotol.
Podlaha, v ktorom je krb umiestnený, by mal byť plochý a horizontálny, vyrobený z nehorľavých materiálov (mozaika, mramor,
terakota, atď.). Ak podlaha nie je odolná voči teplu (koberce, linoleum alebo iné druhy rovnakého druhu), mala by sa použiť
stabilná, nehorľavá doska vyrobená z ocele, skla alebo kameňa. Ak sa používa tepelne odolná doska, mala by byť vyhotovená:
50 cm vpredu a 30 cm od oboch strán, merané od požiarnych dverí krbu.
Ak sa nachádzajú horľavé materiály alebo konštrukcie, krb by mal byť od nich vzdialený na 80 cm alebo by sa mal umiestniť
ďalší nehorľavý plát. Vzdialenosti, do ktorých by mal byť inštalovaný krb, aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, sú uvedené v
dodatku 1.
Po umiestnení krbu je pripojený k komínu komínovými rúrami. Spoje medzi komínovými rúrami a zásuvkou by mali byť tesné.
Komínové potrubie by nemalo vniknúť do komína.
Krbové vložky
Dodržujte prosím všetky požiadavky uvedené v bode 2.1. Okrem toho je potrebné dodržiavať nasledujúce podmienky:
Odporúča sa, aby montáž spotrebičov vykonali špeciálne organizácie.
Pri montáži krbovej vložky do okolia by sa mali používať len tepelne odolné a nehorľavé materiály.
Zariadenie je možné inštalovať do špeciálneho vyhotovenia alebo do okolia.
Podlaha, na ktorej bude umiestnená krbová vložka, by mala byť hladká a vyrovnaná, vyrobená z horľavých materiálov s
požadovanou nosnosťou, inak by sa mali prijať ďalšie vhodné opatrenia, ako je výstavba podpornej betónovej platne alebo
spevneného tmelu. Požiarna komora by mala byť pevne pripevnená k základni. Zariadenia typu "Diplomat" a "Orion" po
umiestnení by mali byť vyrovnané pomocou štyroch skrutiek M12x50 umiestnených na spodnej časti schodiska, prístup k nim
bude cez popolník. Akékoľvek nepresnosti pri budovaní výklenku môžu byť kompenzované pruhmi, ktoré sú namontované na
boku krbovej skrine pomocou skrutiek M6x10.
Ak je podlaha pred krbovou vložkou vyrobená z horľavých materiálov, je potrebné položiť nehorľavú dosku (oceľ, keramiku, sklo
atď.), Ktorá môže obsahovať priestor 50 cm pred požiarnymi dverami a 30 cm na oboch stranách.
Ak existujú nejaké ľahko horľavé materiály alebo konštrukcie, mali by byť ohrievače od nich vzdialené na 80 cm alebo by sa
mala umiestniť ďalšia nehorľavá clona.
Je potrebné zaistiť dostatočnú vzdialenosť medzi krbovou kazetou a medzerou (priestorovým priestorom), ako aj umožniť
prírodný prietok vzduchu na fúkanie steny a podlahy.
V blízkosti stien novej (priestorovej) izolácie je namontovaná, ktorá chráni pred tepelnými a tepelnými stratami. Izolácia musí byť
špeciálne vyrobená pre spotrebiče tohto typu a mala by vydržať až do 700 ° C až 1200 ° C. Fólia slúži ako deflektor tepla lúča a
znižuje tepelné straty. Napriek vatovaniu okolo požiarnej komory je povinné umožniť 5 cm prietok vzduchu na výmenu tepla a
chladenie.
Pomocou vhodných dekoratívnych ventilačných mriežok zabezpečte tok studeného vzduchu v spodnej časti krbu a odtok
horúceho vzduchu v hornej časti dekoratívneho obloženia.
Na overenie výmeny tepla a účinnosti vykurovacieho systému je povolené postaviť do vzduchového systému vhodný elektrický
ventilátor, inak sa môžete spoľahnúť iba na prirodzenú konvekciu.
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Ak je vaša krbová vložka vybavená teplovodným výmenníkom, môžu byť namontované ďalšie prvky (ako čerpadlá, ventily atď.),
Aby boli viditeľné a ľahko prístupné. Mali by ste predvídať otvory (veká) na údržbu vnútorného priestoru a pripojení.
Ohrievač by mal byť namontovaný v miestnostiach, kde je potrebný dostatok prúdenia vzduchu, ktorý je potrebný na spaľovanie.
Pre správnu a bezpečnú prevádzku krbu je nutné :

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pri montáži a pripojení do komína je potrebné dodržať príslušné protipožiarné predpisy. Prieduch komína sa musí
zhodovať s priemerom vývodu na krbe, výnimku je možné urobiť len na základe povolenia. Zmenšiť vývod krbu alebo
zapojiť na menší prieduch komína je zakázané ! Prípojka do komína musí byť oddeliteľná. Pripojenie do vhodného
komína je podmienka záruky zariadenia.
Pri montáži je výhodné použiť rukavice, aby sa zvonka krb nezašpinil.
Množstvo maximálnej dávky paliva nie je možné prekročiť a dvierka počas prevádzky musia byť zavreté. Prehriatím
krbu strácate záruku !
Povolené palivá :
- suché drevo
- prípadne hnedouhoľné brikety (viď. Návod )
Nepoužívajte tekuté podpaľače
Pálenie odpadu, drte z dreva alebo kôry, uhlia, papiera, mokrého alebo natretého dreva umelej hmoty, gumy alebo
vysokoenergetických látok je Zakázané !
Pri prvom zakúrení môžete pocítiť zápach, preto zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Kúrte aspoň hodinu s
maximálnym výkonom inak sa zápach môže vyskytnúť aj neskôr
Ovládacie prvky nastavujte podľa návodu. Ak je krb horúci, použite pomôcky z príslušenstva, alebo rukavice
Dvierka len priotvorte a otvorte ich až po niekoľkých sekundách, aby do miestnosti nevnikol dym. Prikladať sa má až
keď už palivo zhorelo a v spaľovacej komore už nie je plameň, len žeravé uhlíky

10. Počas prevádzky sa steny, okienko aj ovládacie prvky môžu veľmi zohriať. Upozornite na to deti a držte ich v odstupe
od krbu.

11. Dbajte na to, aby počas prevádzky bola popolnica zasunutá na doraz a horúci popol nikdy nevyberajte, hrozí požiar !
12. V období s občasným kúrením sa môže znížiť ťah komína, preto treba opatrným zakúrením so suchou drevnou
štiepkou zohriať komín,aby sa stabilizoval ťah. Rošt v krbe musí byť čistý

13. Po vykurovacej sezóne je vhodné dať zariadenie skontrolovať odborníkovi a vyčistiť dymovod a komín.
14. V prípade opravy treba použiť originálne náhradné diely
15. K horeniu potrebuje krb na 1 kW výkonu 4 m vzduchu. Ak objem miestnosti nie je postačujúci, treba zabezpečiť prísun
3

vzduchu z inej miestnosti

16. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť horľavých látok od krbu
17. Úpravy na krbe sú zakázané
18. Používaním mokrého dreva sa produkuje decht, ktorý sa usadzuje v komíne a ten môže spôsobiť komínový požiar
19. V prípade takéhoto požiaru, zavrite všetky otvory na krbe a zavolajte hasičov. Potom nechajte zariadenie skontrolovať
odborníkom

20. Krb nepripájajte na komín, kde je už pripojené iné zariadenie
21. Vstavané krbové vložky sa môžu používať len vo vstavanom stave, v opačnom prípade zariadenie stráca záruku
22. Krby pripojitelné na teplovodné systémy nesmú byť pripojené fixne
23. Podklad pod krbom musí byť z nehorľavého materiálu
24. Krbové kachle je zakázané zabudovať inak strácajú záruku
25. Ak je podklad horľavý, je nutné umiestniť nehorľavú podložku
26. Teplovodný krb musí uviesť do prevádzky odborník a tento fakt treba dať potvrdiť v záručnom liste
27. Pripojenie do komína musí byť tesné ale nemôže presahovať do prieduchu komína
28. Zo zariadenia je po 2-3 priloženiach nutné odstrániť popol a nechať vychladnúť. Sú určené ako doplnkový zdroj tepla,
nie na trvalú prevádzku
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29. Niektoré typy pripojiteľné na ústredné kúrenie, sú vhodné aj na trvalú prevádzku
30. K pripojeniu týchto typov nepoužívajte umelohmotné rúry, alebo rúry s umelohmotným poťahom
31. Pri typoch s označením BO je nutné pri uvedení do prevádzky priložiť aj projekt s vyjadrením projektanta o bezpečnosti
systému

32. Nezabúdajte, že s krbom sa do Vašej domácnosti dostal aj oheň, preto dbajte na bezpečnosť pri používaní krbu !
Dôležité !
Dbajte na bezpečnosť detí, nepúšťajte ich do blízkosti krbu !
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.
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.
Časti krbu
Sklo :
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 :
Sklo sa môže znečistiť, len :





pripojením na nevyhovujúci komín
nedostatočný prístup vzduchu

nevhodné palivo
Aby sme znížili zanášanie skla, palivo prikladajte oblou stranou ku sklu
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Keďže uvedené výrobca nemôže ovplyvniť, nevie zaručiť znečistenie skla !
Znečistenie skla so sadzami
Konštrukcia spotrebiča pomáha počas ťažby znečisťovať sklo sadením. Sadze sa nahromadia iba vtedy, keď dôjde k
zhoršeniu horenia, čo môže byť spôsobené niektorými dôvodmi: statický tlak a rozmer komína nezodpovedajú požadovaným
parametrom spotrebiča, tok vzduchu potrebný na spaľovanie sa zastaví príliš skoro , alebo sa nepoužíva správne palivo. Aby sa
sklo udržalo čo najčistejšie ako sadze, drevené guľatiny musia byť umiestnené tak, aby rezaný povrch nebol nasadený na sklo.
Tieto faktory nemôžeme ovplyvniť a to je dôvod, prečo nemôžeme zaručiť, že sklo nebude znečistené sadziami.
Žiaruvzdorná výstelka
Zariadenie je dodávané so žiaruvzdornými doskami. Tieto dosky udržiavajú teplo a dodávajú ho späť do krbovej kazety, aby sa
zvýšila teplota horenia. Čím vyššia je teplota spaľovania, tým vyššia je účinnosť procesu horenia. V dôsledku príliš vysokých
teplôt alebo mechanických vplyvov môžu byť poškodené žiaruvzdorné dosky. Extrémne vysoké teploty môžu byť dosiahnuté,
keď je pri vysokom odťahu komína primárne a sekundárne vzduchové ovládacie prvky sú otvorené a tým spôsobuje vypaľovanie
mimo kontroly. Pod mechanickým vplyvom sa rozumie napr. hádzanie dreva do krbu alebo používaním väčších kusoch dreva.
Žiaruvzdorné dosky je možné ľahko vymeniť. Ak existuje len prasknutie, nie je potrebné ich meniť. Je to nevyhnutné len vtedy,
keď sú viditeľné kovové časti medzi nimi alebo pod nimi.
Žiaruvzdorné dosky sú rýchlo opotrebované a preto nie sú zahrnuté v záručných podmienkach.
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.
Spodný rošt
Spodná časť kúreniska je vybavená liatinovým roštom. Tento rošt by mohol byť zablokovaný hrebeňmi v drevenom materiáli,
malými drevenými dielmi, zvyškom atď. Odporúča sa pravidelne čistiť rošt, aby sa zachovala jeho funkčnosť. Rošt sa môže
spáliť spáliť pri používaní nevhodného paliva alebo pri dosahovaní vysokých teplôt v dôsledku nesprávnej údržby.
Rošt je rýchlo opotrebovaný a preto nie je zahrnutý v záručných podmienkach.
Farba
Spotrebič je natretý vysoko teplotne odolným náterom. Táto farba je odolná voči vysokým teplotám, ale nie je odolná proti hrdzi.
Na farbu neumiestňujte žiadne predmety. Keď sa nakoniec nahromadí prach, potom ho očistite štetkou alebo suchým uterákom,
nie však vlhkým uterákom alebo vodou.
Keď je spotrebič nastavený tak, aby prvýkrát pracoval, je potrebné nechať farbu na niekoľko hodín vyhrievať, aby sa pečila a
dosiahla jej najvyššiu stabilitu. Počas tohto obdobia nič neklaďte na spotrebič ani sa nedotýkajte vonkajšieho povrchu, aby
nedošlo k jeho zmene. Vôňa, ktorá vzniká, je spôsobená pečením farby a zmizne po niekoľkých hodinách. Preto by mala byť
miestnosť dobre vyvetraná.
Ak dôjde v dôsledku prehriatia alebo nesprávnej údržby k zmene farby na bielo-šedú alebo sa objaví škvrna hrdze alebo
poškodenie časti povrchu, to nie je problém. Môžete si objednať rozprašovač vo vhodnej farbe u svojho obchodníka.
Držiaky
Rukoväte a gombíky prístroja sú vyrobené z mosadze alebo poniklovanej. To je výhoda, pretože sa nedajú opotrebovať. Sú
vyhrievané do takej miery, ako je predná časť spotrebiča, preto je nutné ich s nimi manipulovať pomocou tepelne odolnej
rukavice.
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Polica na čaj a spodná medzera
Ide o ozdobné diely a v nich nie je povolené skladovanie ľahko horľavých materiálov.
Vodný obal - výmenník
Ak je váš spotrebič dodávaný s integrovaným kotlom, mali by ste pred montážou a prvým zapaľovaním spotrebiča oboznámiť s
informáciami uvedenými v doplnku.
Prístroj s integrovaným výmenníkom smie byť montovaný iba autorizovanou organizáciou!
Rúra
Váš spotrebič môžete použiť na vykurovanie miestnosti a súčasne na ohrievanie riadu a pečenie rôznych pečivových výrobkov.
Je potrebné dať rošt na dno rúry, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výrobku. Vnútorná časť rúry je natretá tepelne odolnou
farbou, ktorá môže byť poškodená od prevareného jedla a mastnoty. Odporúča sa používať hlbšie nádoby s viečkami. Aby sa
dosiahol rovnomerné pečenie, mal by sa tanier niekoľkokrát otočiť a to sa dosiahne po nejakej dobe používania rúry a získaní
potrebnej skúsenosti.
Z konštrukčného hľadiska sa krb "Komfort" 21 FT vyznačuje prítomnosťou tlmiča na zmenu smeru spalín regulátorom
(nachádzajúcim sa v strede pod dvierkami rúry), čo slúži na nastavenie teploty pečenia; a pevná horná doska s krytom slúži na
pravidelné čistenie. Keď je ventil uzatvorený - režim prevádzky (tlačený regulátor) plyn prúdi na steny rúry a po otvorení
(vyťahovaný regulátor) - plyny vychádzajú priamo z komína. Pri počiatočnom zapálení krbu sa ventil musí otvoriť. Pravidelné
čistenie krbu vyžaduje vyčistenie dymovej rúry aj v hornej doske.
Regulačné klapky
Pred prvým zapálením spotrebiča dbajte na funkciu všetkých ovládacích zariadení.
Primárny vzduch prechádza popolníkom, roštom a prechádza do ohňa. Ak je palivom drevo, primárny vzduch nie je potrebný.
Primárny vzduch je potrebný pre rýchlejšie zapaľovanie a lepšie spaľovanie uhlia. Ovládanie množstva primárneho vzduchu sa
uskutočňuje miernym ťahom popolníka alebo ventilom namontovaným na dverách popolníka. Ak má komín silný ťah, odporúča
sa úplne uzavrieť popolník alebo ventil. Popolník by nemal byť úplne naplnený, aby sa primárny vzduch nechal v rozvodnej skrini
nerušený. Je potrebné pravidelne čistiť popolník.
Sekundárny vzduch zabezpečuje oheň s potrebným množstvom kyslíka na spaľovanie a pomáha pri lepšom spaľovaní paliva.
Množstvo sekundárneho vzduchu sa nastavuje cez regulátor namontovaný nad požiarnymi dverami. Konštrukcia spotrebiča
umožňuje predbežné zahrievanie sekundárneho vzduchu, čo vedie k zvýšeniu teploty spaľovania, účinnosti spotrebiča a
zabraňuje fumigácii skla. Počas prevádzky spotrebiča regulátor sekundárneho vzduchu zabezpečuje kvalitu a kvantitatívne
riadenie spaľovacieho procesu. Regulátor sekundárneho vzduchu by sa nemal zatvárať, keď je spotrebič v prevádzke. V
mnohých prípadoch bol sekundárny regulátor vzduchu krátko po zapnutí zapnutý napriek našim smerom, aby sa znížila spotreba
paliva. To vedie k obmedzeniu toku kyslíka, ktorý obťažuje spaľovanie a sklo je pokryté sadzi. Existujú aj škodlivé emisie, ktoré
môžu zapríčiniť popáleniny v komíne.
Nastavenie primárneho a sekundárneho vzduchu sa vykonáva ručne, a to posunutím rukoväte príslušného regulátora.
Niektoré kachle majú skryté nastavovače pre primárny a sekundárny vzduch. Nastavenie je znázornené na obr. 1
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Nastavenie primárneho a sekundárneho vzduchu sa vykonáva ručne, a to posunutím rukoväte príslušného regulátora.
Počiatočné zapaľovanie spotrebiča.
Pri prvom zapálení spotrebiča dbajte na nasledovné:
Vezmite všetky doplnkové nástroje z popolníka;
Regulátory primárneho a sekundárneho vzduchu musia byť otvorené.
Ak sa váš modelový prístroj utesňuje na dverách, pri prvom zapaľovaní je potrebné, aby boli požiarne dvierka mierne otvorené,
aby sa zabránilo prilepeniu tesnenia dverí na farbu.
Prvé zapaľovanie musí byť pomalé a pokojné, s malým množstvom palíc a papiera. Po ich spálení môžete dať dve alebo tri
guľatiny.
Zapaľovanie počas prevádzky.
Váš spotrebič je konštruovaný a navrhnutý na prerušovaný stav horenia. Pri každom zapaľovaní musíte urobiť nasledovné:
Otvorí sa ovládanie sekundárneho vzduchu;
Vložte základné spaľovacie materiály, zapaľte ich a zatvorte dvierka. Po správnom spaľovaní sa požadovaný tepelný výkon
dosiahne reguláciou spaľovacieho vzduchu.
Ak je potrebné trvalé vykurovanie, dodatočné množstvo paliva sa pridá do spotrebiča, ale len po vypálení prchavých materiálov a
dosiahnutí základného ohňa.
Zásobník na popol sa vyberie na čistenie iba po ochladení.
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
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 správnu funkciu krbu je dôležitý ťah komína, ktorý sa mení výškou a teplotou okolia. Teploty nad 14°C a a niektoré
atmosferické poruchy môžu nepriaznivo pôsobiť na spaľovanie. V tom prípade otvorte vetracie klapky a nechajte oheň horieť
väčším plameňom.
Dôležité požiarno – bezpečnostné zásady












Prístroj 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 sa sledujú a
naučia sa pracovať s týmto typom ohrievača niekoho, kto je zodpovedný za svoju vlastnú bezpečnosť.
Dvere schránky by mali byť vždy pevne zatvorené aj vtedy, keď spotrebič nefunguje.
Zariadenie by sa malo inštalovať iba na nehorľavú podlahu.
Prístroj a rúry na odťah komína 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 spotrebiča by sa malo vykonávať iba na bezpečných miestach a pri vychladnutí
spotrebiča.
Je zakázané umiestňovať horľavé materiály a predmety na spotrebič alebo v jeho bezprostrednej blízkosti.
Počas prevádzky spotrebiča dbajte na to, aby boli deti mimo dosahu, pretože je príliš horúci. Ohrozenie
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nebezpečenstvom!
V prípade požiaru komína odporúčame nasledujúce 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 na prípadné poškodenie.
Ak bol spotrebič prepracovaný na obmedzený tepelný výkon alebo na dlhší čas a tiež pri používaní iných palív, ako je
odporúčané výrobcom, nemôžeme zaručiť spoľahlivú prácu s prístrojom.
Čistenie
Správna údržba a čistenie spotrebiča zaručuje jeho spoľahlivú prácu a zachovanie dobrého vzhľadu.
Trubky na odvádzanie dymovodu a vnútorný priestor spotrebiča by sa mali čistiť najmenej raz za rok.
Namaľované povrchy je potrebné čistiť suchou a mäkkou kefou alebo suchou a mäkkou uterákom.
Sklo by sa malo po ochladení vyčistiť umývaním mydlovým roztokom a následne by sa malo vysušiť.
Pri čistení nepoužívajte ostré predmety alebo abrazívne materiály!
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.
Výrobca nezodpovedá za zmeny vykonané používateľom na zariadení.
Vyžiadajte posudok kominára.
Uvedenie do prevádzky a prevádzkovanie krbov s vodným obalom
Tieto výrobky umožňujú popri estetike plameňa aj vykurovanie radiátorov. Môžu byť napojené na otvorené systémy „B“, resp. na
tlakové „BO“. Množstvo odoberanej energie systému sa musí zhodovať s výkonom výmenníka krbu.Preto je potrebné
vyhotovenie projektu a výber vhodného typu krbu. Projekt je aj nutnou podmienkou pre možné uplatnenie záruky na zariadenie.
Taktiež podmienkou je, aby sa krb dal vypustiť bez vypustenia vody zo systému.
Dôležité !
Krby s vodným obalom musia byť počas prevádzky vždy naplnené vodou.
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Príloha 2.
Inštrukcia
na montáž a prevádzku krbových vložiek a krbových kachlí spaľované tuhým palivom s teplovodným výmenníkom

Upozornenie!
Konštrukciu a pripojenie vykurovacieho zariadenia by mala byť povinná od oprávnenej organizácie. Inštalácia by mala
zodpovedať všetkým štandardným dokumentom, ktoré sú v platnosti (v súvislosti s prevádzkou a bezpečnosťou).
Nakúpený spotrebič s integrovaným kotlom poskytuje veľkú možnosť vykurovania okolitých priestorov s radiátormi.
Maximálna prípustná teplota vody v kotle by mala byť 85 ° C.
V spaľovacej komore spotrebiča je zabudovaný kotol s tepelným výkonom podľa prílohy 1.
Pri pripájaní vykurovacieho systému dodržujte nasledujúce pravidlá a odporúčania:
Pred pripojením inštalácie je vhodné v konkrétnom prípade vypočítať tepelné straty. V prípade pripojenia bremien s vyšším
tepelným výkonom, ako je uvedené v referenčnom dodatku, dochádza k ochladzovaniu vykurovacích plôch integrovaného kotla,
čo vedie k kondenzácii a nakloneniu.
Pri otvorenom systéme typu B by mala byť inštalácia pripojená k atmosfére pomocou otvoreného expanzného kontajnera.
Nepripájajte žiadne blokujúce súčasti medzi spotrebič a expanznú nádobu. Tento systém pracuje pod tlakom 1 bar.
Pri uzavretom systéme typu BO by mali byť do zariadenia zabudované bezpečné ochranné súčasti, ktoré neumožňujú
prekročenie pracovného tlaku v zariadení nad 2 bar.
Odvzdušňovanie v každej vetve a súčasti zariadenia by malo byť zabezpečené v každom okamihu jeho prevádzky a tiež v
zariadení.
Pri inštalácii, tesne pri integrovanom kotle, v najnižšom bode, musí byť odtokový kanál najmenej ½ ".
Všetky súčasti zariadenia by mali byť zabezpečené pred zamrznutím, najmä ak je expanzná nádoba alebo jej iné časti
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 kotla.
Cirkulačná voda by sa nemala utopiť počas inštalácie počas vykurovacej sezóny.
Pri zariadeniach s integrovaným kotlom je lepšie čistiť povrchy kotla pred sadzi a živicovými látkami aspoň raz za mesiac.
Vložením vhodných izolačných materiálov medzi stenu a radiátory dosiahnete žiarenie so schválenými výhodami.
Tento ohrievač vody poskytuje ďalšiu príležitosť - inštaláciu cievky do kotla pre teplú sanitárnu vodu.
Výrobca nemôže zaručiť prácu vykurovacieho zariadenia okrem zariadenia. Konštrukciu a montáž vykurovacieho
zariadenia by mala vykonávať autorizovaná a právnická organizácia!
V prípade nesprávneho pripojenia spôsobeného zvýšeným tlakom dochádza k nafukovaniu integrovaného kotla a
pretrhnutiu zvárania. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto chyby.
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SCHÉMA INŠTALÁCIE
na pripojenie krbových vložiek a krbových kachlí spaľované tuhým palivom s teplovodným výmenníkom typu "B"
(otvorený vykurovací systém)

1. Ventil
2. odvzdušňovač
3. Radiator
4. Spotrebič
5. Dymovod
6. Teplomer

7. Teplotný regulátor čerpadla
8. Otvorená expanzná nádoba
9. Prečerpanie odpadu
10. Manometer
11. Rúry na horúcu vodu
12. Rúry na studenú vodu

13. Čerpadlo
14. Filter
15. Otočte kohútik pre plnenie a odvodnenie systému

SCHÉMA INŠTALÁCIE
na pripojenie krbových vložiek a krbových kachlí spaľované tuhým palivom s teplovodným výmenníkom typu "BO"
(zatvorený vykurovací systém)

1. Spotrebič
6. Bezpečnostný spätný ventil
11. Regulátor teploty
2. Otočný ventil
7. Expanzná nádoba
12. chladič
3.Otočný kohútik na plnenie a vypúšťanie systému 8. Kanalizácia odpadových vôd 13. Tepelný kohútik na vypustenie studenej vody do
chladiča
4. Hlavný termo ventil
9. Bezpečnostný ventil
14. Vstup (z vodovodu)
5. Čerpadlo
10. Automatické odvzdušňovanie
15. Radiator
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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.
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.
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E-mail: obchod@fabrikask.sk

IČO: 46 698 221
IČ DPH: SK2023540431
Číslo účtu: 2920876936/1100
IBAN: SK 5311000000002920876936
SWIFT CODE: TATR SK BX

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

Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778
97901 Rimavská
Sobota
SLOVAKIA

Organizácia (podpis,
pečiatka)

Tel.: +421 908 429 960
E-mail: obchod@fabrikask.sk

Podpis zákazníka

IČO: 46 698 221
IČ DPH: SK2023540431
Číslo účtu: 2920876936/1100
IBAN: SK 5311000000002920876936
SWIFT CODE: TATR SK BX

