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MONTÁŢ OBLOŢENÍ 
Pokyny pro montáţ obkladů na kamna STEFANY FORNO Maiolica 
Kachlové nebo mastkové obloţení kamen STEFANY FORNO musí být umístěno tak, jak je znázorněno na obr. 
1: první z rovných kachlŧ (A) je umístěna na dvou spodních podpěrách, obr. 2 a obr. 3), ujistěte se, ţe podpěry 
kachlŧ jsou upevněny na nosičích. Postupujte stejným zpŧsobem s druhou rovnou kachlí (A), která je zahnutá 
na třetí a čtvrtou závěsnou podpěru od spodku (obrázek 3). Stejně postupujte s montáţí třetí rovné kachle a poté 
jednou ze dvou zaoblených kachlí bez otvoru (B). Pro zablokování je nutno namontovat příslušnou konzoli, která 
musí být upevněna uvnitř zadní strany kamen (obr. 4). Stejné operace se opakují pro montáţ kachlŧ (A-B) na 
druhé straně kamen. Nakonec namontujte horní kachli s otvorem pro kouřovod (C).  
 
Obdobným zpŧsobem postupujte při montáţi mastkového obloţení. 
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MONTÁŢ KACHLOVÉHO OBLOŢENÍ 
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Děkujeme, ţe jste si vybrali naši společnost. Náš produkt je skvělé řešení pro vytápění. Konstrukce je 
vyvinutá z nejmodernějších technologií a materiálů s nejkvalitnějším zpracováním a moderním designem. 
Díky tomu vám kamna umoţní vychutnat si fantastický pocit a efekt krbu, který vám do domova přináší 
teplo z ohně v naprostém bezpečí. 

UPOZORNĚNÍ 
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku: ujistěte se, ţe je stále k dispozici u zařízení, a to i v případě 
převodu/prodeje na jiného vlastníka nebo uţivatele, nebo přesunu na jiné místo. Je-li poškozen nebo ztracen, 
poţádejte o další kopii místní technický servis. Tento výrobek musí být určen pro pouţití, pro které byl vyroben. Je 
vyloučena jakákoliv odpovědnost, smluvní a mimosmluvní, výrobce za škody zpŧsobené na lidech, zvířatech nebo 
věcech v dŧsledku chyb při instalaci, seřízení, údrţbě a nesprávného pouţívání. 
Instalace musí být provedena kvalifikovaným a oprávněným personálem, jenţ přebírá plnou odpovědnost 
za konečnou instalaci a následné správné provozování instalovaného výrobku. Je třeba mít na paměti 
všechny národní, regionální, krajské a obecní právní předpisy země, ve které bylo zařízení nainstalováno, 
jakoţ i pokyny obsaţené v tomto návodu k obsluze. V případě nedodrţení těchto opatření nenese výrobce 
ţádnou odpovědnost. 
Po odstranění obalu zkontrolujte integritu a úplnost obsahu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na 
prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Všechny elektrické komponenty, které tvoří výrobek a zaručují jeho 
správný provoz, musí být nahrazeny originálními náhradními díly výhradně autorizovaným servisním střediskem. 

BEZPEČNOST 

 SPOTŘEBIČ MŦŢE BÝT POUŢÍVÁN DĚTMI MLADŠÍMI 8 LET A OSOBAMI SE SNÍŢENÝMI FYZICKÝMI, 

SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POUZE 

POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO POTÉ, CO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŢÍVÁNÍ 

ZAŘÍZENÍ A POCHOPILY RIZIKA S NÍM SPOJENÁ. 

 DĚTI MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUČENO, ŢE SI NEBUDOU SE SPOTŘEBIČEM 

HRÁT. 

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŢBA, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY UŢIVATELEM, NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DĚTMI 

BEZ DOZORU. 

 NEDOTÝKEJTE SE SPOTŘEBIČE, KDYŢ MÁTE HOLÁ CHODIDLA A MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI 

ČÁSTMI TĚLA. 

 JE ZAKÁZÁNO MĚNIT BEZPEČNOSTNÍ NEBO REGULAČNÍ PRVKY BEZ POVOLENÍ NEBO POKYNŦ 

VÝROBCE. 

 NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUŤTE S ELEKTRICKÝMI KABELY VYCHÁZEJÍCÍMI Z KAMEN, I 

KDYŢ JSOU ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

 DOPORUČUJE SE UMÍSTIT NAPÁJECÍ KABEL TAK, ABY NEPŘIŠEL DO KONTAKTU S HORKÝMI 

ČÁSTMI SPOTŘEBIČE. 

 VYHNĚTE SE UCPÁNÍ NEBO SNÍŢENÍ ROZMĚRŦ OTVORŦ SLOUŢÍCÍCH K VĚTRÁNÍ MÍSTA 

INSTALACE, VĚTRACÍ OTVORY JSOU PODSTATNÉ PRO SPRÁVNÉ SPALOVÁNÍ. 

 NENECHÁVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DĚTÍ NEBO NEZPŦSOBILÝCH OSOB BEZ DOZORU. 

 BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU VÝROBKU MUSÍ ZŦSTAT DVÍŘKA TOPENIŠTĚ ZAVŘENÁ. 

 KDYŢ JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKÝ, ZEJMÉNA VŠECHNY JEHO VNĚJŠÍ 

POVRCHY, PROTO JE POTŘEBA DÁVAT POZOR! 

 PŘED ZAPÁLENÍM SPOTŘEBIČE PO DELŠÍ DOBĚ NEPOUŢÍVÁNÍ ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÉ 

PŘEKÁŢKY VE SPALINOVÉ CESTĚ. 

 ZAŘÍZENÍ BYLO PROJEKTOVÁNO NA PROVOZ V JAKÝCHKOLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH; V 

PŘÍPADĚ ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (SILNÝ VÍTR, MRÁZ) BY MOHLY ZASÁHNOUT 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, KTERÉ ZAŘÍZENÍ VYPNOU. POKUD K TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE 

TECHNICKOU SERVISNÍ PODPORU A V KAŢDÉM PŘÍPADĚ NEVYPÍNEJTE BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉMY. 

 V PŘÍPADĚ POŢÁRU KOUŘOVODU SE VYBAVTE VHODNÝMI SYSTÉMY PRO UHAŠENÍ PLAMENŦ 

NEBO POŢÁDEJTE O ZÁSAH HASIČE. 

 TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŢÍVÁNO JAKO SPALOVNA ODPADŦ 

 NEPOUŢÍVEJTE PRO ZAPÁLENÍ ŢÁDNOU HOŘLAVOU KAPALINU 
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 KACHLE JSOU RUČNĚ VYRÁBĚNÉ PŘEDMĚTY A JAKO TAKOVÉ MOHOU VYKAZOVAT 

MIKROPRASKLINKY, FLÍČKY A VADY STÍNOVÁNÍ. TYTO VLASTNOSTI SVĚDČÍ O JEJICH 

ORIGINALITĚ. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K JEJICH ROZDÍLNÉMU KOEFICIENTU DILATACE, 

VYTVÁŘÍ MIKROTRHLINY (POPRASKÁNÍ), KTERÉ DEMONSTRUJÍ JEJICH SKUTEČNOU 

ORIGINALITU. PRO ČIŠTĚNÍ KACHLÍ SE DOPORUČUJE POUŢÍVAT MĚKKÝ A SUCHÝ HADR; POKUD 

JE POUŢÍVÁN JAKÝKOLIV ČISTICÍ PROSTŘEDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO 

PRASKLIN A ZVÝRAZNIT JE. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

STEFANY FORNO 
BII 

SVEZIA NEW BII 
NORVEGIA NEW 

BII 

Definice podle EN 13240 EN 13240 EN 13240 

Konstrukční systém 1 1 1 

Jmenovitý tepelný výkon (uţitkový) [kW] 10,6 10,6 10,6 

Výhřevnost [m
3
] (30 kcal/h / 1m

3
 )

# 303
# 

303
# 

303
# 

Hodinová spotřeba (dřevo s vlhkostí < 20 %) [kg/h] 2,9 2,9 2,9 

Účinnost [%] 85,1 85,1 85,1 

Průměr hrdla pro odvod spalin [mm]
## 150 150 150 

Poţadovaný podtlak v komíně [Pa] 12 12 12 

CO měřeno při 13% kyslíku [%] 0,1 – 1161 mg/m
3 

0,1 – 1161 mg/m
3 

0,1 – 1161 mg/m
3 

Emise výstupních spalin [g/s] 6,9 6,9 6,9 

Teplota výstupních spalin [°C] 254 254 254 

Ideální délka polen [cm] 25 / 33 25 / 33 25 / 33 

Velikost přikládacího otvoru [mm] 300 x 340 300 x 340 300 x 340 

Velikost topeniště [mm] 377 x 340 x 388 377 x 340 x 388 377 x 340 x 388 

Velikost pečící trouby [mm] 417 x 210 x 275 - - 

Primární / Sekundární / Terciální vzduch Ano / Ano / Ano Ano / Ano / Ano Ano / Ano / Ano 

Výška komínu [m] – rozměry [mm] 
 4 - 200x200; 

Ø200
## 

 4 - 200x200; 

Ø200
## 

 4 - 200x200; 

Ø200
## 

Externí přívod vzduchu Ø [mm] 120 120 120 

Typ roštu Otočný, plochý Otočný, plochý Otočný, plochý 

Výška [mm] 1300 1254 1254 

Šířka [mm] 660 607 599 

Hloubka [mm] 586 554 554 

Hmotnost [kg] 239 / 371 (mastek) 191 / 203 (mastek) 188 

Poţárně bezpečnostní odstupy 
(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 

(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 

(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 
 
(#) Pro budovy jejichţ tepelná izolace neodpovídá předpisŧm pro zateplení, potřebné mnoţství tepla je v případě vhodné budovy  
(30kcal/h x m

3
); v případě méně vhodné budovy (40kcal/h x m

3
); v případě nevhodné budovy (50kcal/h x m

3
). 

V případě tepelné izolace instalované dle norem o sníţení energetické náročnosti je mnoţství potřebného tepla vyšší. Při dočasném  
vytápění nebo v případě přerušení topení delším neţ 8 hodin, se topný výkon sniţuje o cca 25 %. 
DŮLEŢITÉ: Výkon spotřebiče musí být úměrný k výkonu teplonosného média, tj. vody; příliš nízký objem vody neumoţňuje správný 
chod kamen a příliš vysoký objem vede k chybnému vyhřívání radiátorŧ. 
(##) Navrhovaná hodnota je orientační. Instalace musí být v kaţdém případě dimenzována a ověřována podle obecné metody výpočtu 
UNI EN 13384-1 nebo jinou osvědčenou metodou. 
 
Technické údaje byly získány při pouţívání bukové esence třídy „A1“ dle normativu UNI EN ISO 17225-5 při vlhkosti niţší neţ 20%. 
Pouţití jiných paliv by mohlo vést k nutnosti specifických přenastavení a mohlo by vést k získání jiných výkonových parametrů. 
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VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 
Odpovědnost výrobce je omezena na dodávku zboţí. 
Instalace musí být provedena pečlivě podle pokynŧ uvedených v této příručce a podle pravidel odborných profesí. 
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik, který pracuje pod jménem společnosti, která je schopna převzít 
celou odpovědnost za instalaci výrobku. 
Společnost La NORDICA S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za pouţití neoriginálních náhradních dílŧ. 
 
Toto zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně děti) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními 
schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem a poučeny o pouţívání spotřebiče osobou, odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, ţe si 
Se spotřebičem nebudou hrát (EN 60335-2-102 / 7.12). 
Je povinné respektovat národní a evropské normy, místní předpisy týkající se stavebnictví, jakoţ i 
protipoţární předpisy.  

NENÍ MOŢNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V případě nedodrţení těchto opatření nenese 
výrobce La NORDICA S.p.A. ţádnou odpovědnost. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE 
 
Věc: Absence azbestu a kadmia 
Prohlašujeme, ţe veškeré materiály pouţité pro montáţ všech našich zařízení jsou bez azbestových částí nebo 
derivátŧ azbestu a ţe v materiálu pouţívaného pro svařování, není přítomno kadmium, jak je předepsáno v 
příslušné normě. 
 
 
Věc: Nařízení CE 1935/2004. 
Prohlašujeme, ţe veškeré pouţité materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami, jsou vhodné pro 
potravinářské pouţití podle nařízení CE. 

PRAVIDLA PRO INSTALACI 
Instalace výrobku a pomocných zařízení, týkajících se topného systému, musí být v souladu se všemi platnými 
normami a předpisy, a tím, co stanoví zákon. 
Instalace, příslušné připojení zařízení, uvedení do provozu a ověření správné funkčnosti musí být provedeny 
odborně vyškoleným personálem a odborným zpŧsobem v plném souladu s platnými právními předpisy, a to jak na 
vnitrostátní, regionální, provinční a obecní úrovni země, kde je zařízení instalováno, tak v souladu s těmito pokyny. 
Instalace musí být provedena oprávněným personálem, který musí poskytnout kupujícímu prohlášení o shodě 
zařízení, jenţ přebírá plnou odpovědnost za konečnou instalaci a následně za správné provozování instalovaného 
výrobku. Před instalací proveďte následující ověření: 

 Ověřte nosnost podlahy, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti nebo v případě 
hořlavého materiálu na podlaze, zajistěte vhodnou izolaci (ROZMĚRY PODLE REGIONÁLNÍCH 
PŘEDPISŮ). 

 Ujistěte se, ţe v místnosti, kde bude zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání. 

 Vyhněte se instalaci v prostorech s výskytem hromadných větracích potrubí, odsavačŧ par s nebo bez 
extraktoru, plynových spotřebičŧ typu B, tepelných čerpadel nebo přítomnosti spotřebičŧ, jejichţ současny 
provoz mŧţe vytvářet v prostoru podtlak (ref. norma UNI 10683). 

 Ujistěte se, ţe kouřovod a potrubí, kterým bude zařízení připojeno, odpovídá předpisŧm pro tyto účely. 
NENÍ povoleno připojení více zařízení do stejného komína. 

 Prŧměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň prŧměru kouřové trubky vystupující ze 
spotřebiče. Otvor by měl být vybaven stěnovou koncovkou pro napojení kouřovodu a rŧţici. 
 

Před instalaci doporučujeme dŧkladně omýt veškeré potrubí systému, aby se odstranily jakékoliv zbytky, které by 
mohly ohrozit správnou funkci topného zařízení. 
DŮLEŢITÉ: 

a) Je třeba instalovat odvzdušňovací ventil (ruční nebo automatický), k umoţnění odstraněni vzduchu ze 
systému. 
b) Pokud dojde k úniku vody, uzavřete přívod vody a upozorněte technickou asistenční sluţbu; 
c) Provozní tlak v systému a kamnech musí být pravidelně kontrolován. 
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d) Pokud se kotel nepouţívá delší dobu, je vhodné kontaktovat servisního technika alespoň ohledně 
následujících úkonŧ: - zavřete vodovodní kohoutky jak tepelného, tak sanitárního systému; - vyprázdněte 
tepelný a sanitární systém, pokud hrozí nebezpečí mrazu.  

 
 
Společnost La NORDICA S.p.A. nepřebírá ţádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku 
a/nebo u osob způsobené zařízením. Rovněţ neodpovídá za upravený výrobek bez povolení a za 
pouţití neoriginálních náhradních dílů. 

POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 
Při instalaci zařízení musí byt dodrţena následující bezpečnostní opatření: 

a) Aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace, dodrţujte minimální bezpečnostní vzdálenost od zadní stěny a 
obou stran od konstrukčních prvkŧ a předmětŧ, které jsou hořlavé a citlivé na teplo (viz CE PROHLAŠENI - 
obrázek 4 - A). Všechny minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a 
NESMÍ být niţší, neţ jsou stanovené hodnoty; 

b) Před dvířky ohniště, v oblasti jejich sálání, se nesmí nacházet ţádné hořlavé předměty nebo předměty, citlivé na 
teplo nebo stavební materiál ve vzdálenosti méně neţ 120 cm. Tato vzdálenost mŧţe být sníţena na 40 cm v 
případě, ţe je nainstalovaná ochrana, odvětrávaná a odolná proti teplu, před celým komponentem, který má být 
chráněn; 

c) Je-li výrobek instalován na podlaze z hořlavého materiálu, je třeba zajistit ohnivzdorný podklad. Podlahy z 
hořlavého materiálu, jako je koberec, parkety nebo korek, atd., musí být pokryty vrstvou nehořlavého materiálu, 
jako je například keramika, kámen, sklo nebo podkladový plech (rozměry podle regionálních předpisŧ). Podklad 
musí přesahovat kamna nejméně 50 cm vepředu a minimálně 30 cm po stranách, v kromě otevření nakládacích 
dvířek (viz obrázek 4 – B v zadní části návodu). 

d) Nad produktem nesmí být přítomny ţádné hořlavé komponenty (např. nábytek nebo stěnové jednotky - skříňky). 

Výrobek musí být provozován výhradně se zasunutým popelníkem. 
Pevné zbytky ze spalování (popel) musí být shromáţděny ve vzduchotěsné a ohnivzdorné nádobě. Zařízeni nesmí 
být nikdy zapálené v přítomnosti hořlavých plynŧ nebo výparŧ (například lepidlo na linoleum, benzin, atd). 
Nepokládejte hořlavé materiály v blízkosti zařízení. 
Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchŧ, dvířek, skla topeniště, 
rukojeti dvířek či ovládacích prvkŧ, kouřovodu a případně také přední části zařízení. Vyhněte se kontaktu s 
těmito prvky, bez odpovídajícího ochranného oděvu nebo bez nástrojů/příslušenství (tepelně odolné 
rukavice, ovládací zařízení). Ujistěte se, ţe děti jsou si vědomy těchto nebezpečí a drţte je daleko od kamen 
během jejich provozu. Upozorněte děti, ţe zařízení dosahuje velmi vysokých teplot a ţe se jej nesmí 
dotýkat. 
Při pouţívání nesprávného nebo příliš vlhkého paliva se v kouřovodu vytváří usazeniny (kreosot) s rizikem vzniku 
poţáru. 

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
V případě poţáru v komínu nebo kouřovodu: 

a) zavřete přikládací dvířka 
b) zavřete ovladače vzduchu pro spalování (primární a sekundární) 
c) haste pouţitím hasicích přístrojŧ s oxidem uhličitým (CO2 v prášku) 
d) vyţádejte si okamţitý zásah HASIČSKEHO ZACHRANNEHO SBORU. 

 
NEHASTE POŢÁR PROUDEM VODY. Kdyţ oheň v kouřovodu přestane hořet, musí být spalinová cesta 
zkontrolována odborníkem, aby se zjistily případné trhliny a propustné body. 
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TECHNICKÝ POPIS 
Krbová kamna La Nordica jsou vhodná pro vytápění obytných prostor na určitou dobu. Jako palivo se pouţívají 

dřevěná polena nebo dřevěné brikety. Kamna pracují jako spotřebič s přerušovaným chodem (doplněk ke 

stávajícímu vytápění nebo hlavní zdroj v přechodných období).  

Kamna jsou vyrobena z plechŧ z pozinkované a lakované oceli, z litiny (roštu a roštového lŧţka, dvířek, hrdla pro 

napojení spalin) z kachlových desek a skleněných panelŧ. Spodní část topeniště je zcela obloţeno litinovými 

jednotlivými deskami a ţáruvzdorným keramickým materiálem (NORDIKER). Uvnitř je snadno vyjímatelný masivní 

plochý litinový rošt a jeho drţák. Spalovací komora je hermeticky svařená a je opláštěná lakovaným ocelovým 

plechem s kachlovým obkladem. 

Vnitřní deflektor z nerezové oceli a vermikulitu odráţí sálavé teplo zpět na rošt a tím zvyšuje vnitřní teplotu 

spalovací komory. Tento proces optimalizuje spalování, zvyšuje jeho účinnost a sniţuje spotřebu paliva. 

Ve dvířkách kamen je keramické sklo (odolné do 700°C), které umoţňuje nádherný pohled na hořící plameny a 

zajišťuje dokonalý efekt krbu. Dále brání výstupu jisker a kouře z kamen. Pod roštem se nachází výsuvná zásuvka 

na popel (obrázek 8 A). 

 

A - Ovladač PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 
Ovladačem umístěným napravo pod dvířky topeniště (táhlo označené jednou tečkou) se upravuje prŧchod vzduchu 
přes popelník a rošt. Primární vzduch je nezbytný pro fázi zapalování a roztápění kamen. V této fázi otevřete 
prŧchod primárního vzduchu naplno, ovladač je potřeba zcela vytáhnout. Popelník je nutno pravidelně 
vyprazdňovat, aby popel nebránil přívodu primárního vzduchu pro spalování.  
Při spalování dřeva je ovladač primárního vzduchu vţdy otevřený jen na chvíli, pro roztopení kamen a následně se 
plně uzavírá. Jinak dřevo rychle shoří a mŧţe dojít k přetopení krbových kamen (viz kapitola BĚŢNÝ PROVOZ). 

B - Ovladač SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 
Ovladačem umístěným nalevo pod dvířky topeniště (táhlo označené dvěma tečkami) se reguluje prŧchod vzduchu 
před sklo topeniště (oplachování skla) a následně i samotný výkon kamen. Při spalování dřeva musí být tento 
ovladač otevřen vţdy alespoň trochu, aby docházelo k dokonalému spalování uhlíku a prchavé hořlaviny, uvolňující 
se z palivového dřeva. Tím se zvýší účinnost spalování a čištění skla (viz kapitola BĚŢNÝ PROVOZ). Vytahováním 
táhla se sekundární vzduch přivírá. Sekundární vzduch je moţné připojit na vedení externího vzduchu skrze 
flexibilní rouru a litinové hrdlo v zadní části kamen (flexibilní roura není součástí balení výrobku).  
kamen jsou následující: 

 

  

 Hodinová spotřeba 

[kg/h] 
Primární vzduch Sekundární vzduch Terciální vzduch 

STEFANY FORNO 

BII; SVEZIA NEW 

BII; NORVEGIA 

NEW BII 

2,9 ZAVŘENÝ OTEVŘENÝ PŘEDNASTAVENÝ 
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KOUŘOVOD  
Základní poţadavky pro správnou funkci zařízení: 

• vnitřní část musí být pokud moţno kruhová; 

• být tepelně izolovaný a neprodyšný a konstruovaný s vhodnými materiály, které odolávají teplu, produktŧm 
spalování a případným kondenzacím; 

• být bez míst s nedostatečnou propustností a mít svislé uspořádání s odchylkami nepřesahujícími 45°; 

• pokud se jiţ pouţívá, musí být čistý; 

• respektovat technické údaje v návodu k pouţití; 

V případě, ţe kouřovody mají čtvercový nebo obdélníkový prŧřez, musí být vnitřní hrany zaoblené s poloměrem 
nejméně 20 mm. Pro obdélníkový prŧřez musí být maximální poměr mezi stranami ≤ 1,5. Příliš malá část 
zpŧsobuje sníţení tahu. Doporučuje se minimální výška 4 m. Následující materiály jsou zakázané, a tudíţ ohroţují 
správnou funkci zařízení: azbestový cement, pozinkovaná ocel, drsné a porézní vnitřní plochy. Na Obrázku 1 jsou 
uvedeny některé příklady řešení. 

Minimální prŧřez musí být 4 dm2 (například 20x20 cm) pro zařízení, jejichţ prŧměr potrubí je menší neţ 200 mm, 
nebo 6,25 dm2 (například 25x25 cm) pro zařízení s prŧměrem větším neţ 200 mm. 

Odtah vytvořený kouřovodem musí být dostatečný, ale ne příliš velký. 

Příliš velký prŧřez kouřovodu mŧţe vykazovat příliš velký objem pro ohřev a v dŧsledku toho zpŧsobit obtíţe při 
provozu zařízení; aby se tomu zabránilo, proveďte jeho intubaci v celé jeho výšce. Příliš malá část zpŧsobuje 
sníţení tahu. 

 

KOMÍN 

 

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 

 

POZOR: POKUD JDE O REALIZACI PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, POSTUPUJTE 
PODLE USTANOVENÍ NORMY UNI10683. KOUŘOVOD MUSÍ MÍT VHODNÝ ODSTUP OD HOŘLAVÝCH NEBO 
SPALITELNÝCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVÍDAJÍCÍ IZOLACE NEBO VZDUCHOVÉ 
MEZERY. JE ZAKÁZÁNO NECHAT V NĚM PROCHÁZET POTRUBÍ ZAŘÍZENÍ NEBO VZDUCHOVÉ PŘÍVODNÍ KANÁLY. JE 
ROVNĚŢ ZAKÁZÁNO VYTVÁŘET NA POTRUBÍ POHYBLIVÉ NEBO PEVNÉ OTVORY PRO PŘIPOJENÍ DALŠÍCH 
ODLIŠNÝCH ZAŘÍZENÍ (VIZ KAPITOLA PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ). 
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PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ 

 

VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 
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POVOLENÁ A NEPOVOLENÁ PALIVA 

 

ZAPALOVÁNÍ 
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ZAPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI EMISEMI 

 

BĚŢNÝ PROVOZ 
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PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍ 

 

ÚDRŢBA A PÉČE 
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POUŢITÍ TROUBY (JE-LI PŘÍTOMNA) 
Mnoţstvím přiváděného vzduchu pro spalování mŧţe být teplota trouby výrazně ovlivněna. Správný chod pro 
pohodlné pečení mŧţe být ovlivněn i komínovým tahem a čistotou spalinových cest. Při pečení pokrmŧ se mŧţe 
vytvořit v troubě voda v podobě páry s kondenzací na stěnách a dvířkách. Je to fyzický jev. Otevřením dveří na 
krátkou dobu (jednou nebo dvakrát, nebo dokonce častěji v případě delší doby pečení) mŧţete páru z prostoru 
trouby odstranit a výrazně sníţit výskyt kondenzace.  
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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TECHNICKÉ LISTY 
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VÝKRESY S ROZMĚRY 
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Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobkŧ. 

Tento návod k obsluze tedy nemŧţe být povaţován za smlouvu s třetími stranami. 

 
PRO NALEZENÍ NEJBLIŢŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA 

KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE 
NA INTERNETOVÉ STRÁNKY: 

 
WWW.HEDE-KAMNA.CZ 

 
WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM 


