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Srdeènì blahopøejeme a dìkujeme! Stali jste se majiteli kamen znaèky HAAS + SOHN, produktu
vynikající kvality. Pøeètìte si prosím peèlivì tento návod k obsluze, èímž získáte informace o funkci a
zpùsobu správné manipulace s kamny. Vyvarujete se nebezpeèí vzniku škod a prodloužíte jejich
životnost. Kromì toho je možno správným zacházením a topením šetøit palivo a chránit životní
prostøedí. Pøiložená technická dokumentace se specifikacemi konkrétního typu výrobku je souèástí
dodávky.
Záruku na naše výrobky poskytujeme pouze tehdy, jestliže dodržíte pokyny uvádìné v tomto návodu
pro instalaci a obsluhu. Návod a technickou dokumentaci peèlivì uschovejte, budete si tak moci na
poèátku každé topné sezóny opìt osvìžit znalosti potøebné pro správnou obsluhu Vaší krbové vložky.
Tento všeobecný návod k obsluze platí obecnì pro všechny typy krbových vložek
dodávaných firmou HAAS + SOHN. V technické dokumentaci pøiložené k výrobku jsou
uvedeny podrobná technická data k danému typu.
1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Kombinovaná krbová vložka s teplovodním výmìníkem je urèena k vytápìní obytných místností,
rekreaèních zaøízení i pracovních míst, kde je zámìrem zvýšení tepelné pohody, ke které pøispívá i
vjem z pohledu na plamen. Teplovodní systém mùže být otevøený nebo uzavøený a mùže být
proveden s pomocným obìhovým èerpadlem nebo jako samotížný bez obìhového èerpadla. Do
teplovodního okruhu lze zaèlenit napø. zásobníkový ohøívaè užitkové vody. Vhodným øešením je i
zapojení krbové vložky ke stávajícímu topnému systému s plynovým kotlem (elektrokotlem, pøíp. i
jinými topidly). Pro zajištìní bezpeèného provozu krbové vložky a automatické zálohování funkce
obìhového èerpadla pøi výpadku el. energie je vhodné použití záložního zdroje (viz. pøíloha 3).
Krbová vložka by nemìla být jediným zdrojem tepla v budovì (objektu).
1.1. Základní požadavky na montáž krbové vložky
Krbová vložka mùže být již souèástí krbové sestavy, pøípadnì bez vnìjšího obezdìní pro pøípad
vlastního zabudování. Do interiéru se zabudovává dle vlastního pøání zákazníka, nebo podle
výtvarného návrhu architekta s ohledem na konkrétní skladbu vytápìného prostoru. Montáž krbové
vložky a její pøipojení na komínový prùduch je nutné pøedem projednat s odbornou kominickou firmou.
Provedením obkladu a instalaci krbové vložky doporuèujeme povìøit odbornou kamnáøskou firmu.
Informativní schéma zástavby jednoplášové krbové vložky je uvedeno na pøíloze è.1.
Upozornìní: Krbové vložky smìjí být umísovány pouze v místnostech a na místech, u
kterých nehrozí z hlediska polohy, stavebních podmínek a zpùsobu využití žádná rizika. V
místì instalace krbové vložky nesmìjí být ve stìnách a ve stropech žádná elektrická vedení. V
místnosti s umístìnou krbovou vložkou musí být dostateèný pøívod vzduchu pro spalování.
Podkladová plocha pro umístìní krbové vložky musí být konstruována takovým zpùsobem a
musí být tak velká, aby mohlo být topeništì øádnì provozováno.
Zásadnì je tøeba pøed instalací Vaší stavebnice krbu provést ovìøení nosnosti podlahy.
Celková váha kompletní stavebnice krbu (krbová vložka se šamotovým vyložením a také s obložením
z umìlého kamene) mùže èinit – podle varianty – od pøibližnì 430 až do 460 kg. V pøípadì døevìných
nosných konstrukcí (døevìných trámových stropù) se musí bezpodmíneènì vyžádat konzultace se
statikem.
1.2. Princip vytápìní
Krbová vložka je konstruována pro spalování døeva, ekobriket a u nìkterých typù i uhelných briket
odhoøívacím systémem, který zaruèuje velice dobré spalovací podmínky.
Krbová vložka pøedává více než 70% tepelného výkonu prostøednictvím teplovodního výmìníku do
okruhu ústøedního nebo etážového topení. Zbytkovým využitelným teplem je realizován ohøev
vzduchu v prostoru, kde se kamna nacházejí. Ohøevu vzduchu v místnosti a vytvoøení útulného
obytného klimatu (tepelné pohody) je dosaženo pøevážnì konvekèním teplem, èásteènì i teplem
sálavým. Tímto systémem je možno i velmi chladné, dlouho nevytápìné místnosti velmi rychle
vytopit.
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Princip konvekèního vytápìní spoèívá v tom, že vzduch z místnosti vstupuje do kamen ve spodní
èásti a pøi postupu vzhùru se ohøívá v konvekèním prostorutvoøeného dvojitým pláštìm topidla nebo
jeho obkladem, dále pak proudí otvory, které se nacházejí v horní èásti kamen nebo jeho obkladu opìt
do místnosti. Sálavé teplo je získáváno z povrchových ploch kamen (kov, keramika, sklo). Vzhledem
ke konstrukci je pak nejvìtším zdrojem sálavého tepla prosklený prostor dvíøek.
1.3. Konstrukèní provedení
Krbové vložky jsou svaøeny z ocelových plechù o tloušce 2-5 mm. V prostøední èásti vložky je
spalovací komora uzavíratelná pomocí pøikládacích dvíøek, která jsou opatøena samozavíracím
mechanismem. Dvíøka jsou osazena speciálním velkoplošným sklem, které je schopno odolávat
teplotám až 800 C.
Vnitøní prostor spalovací (plnící) komory je vìtšinou vyložen tepelnì a pevnostnì odolnými
tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny žádnou výmazovou hmotou z dùvodu pøedejít jejich poškození
vlivem tepelných dilatací. V horní èásti spalovací komory jsou usmìròovaèe toku spalin (clony) do
odtahového hrdla, které mohou býti jak pevné tak i volnì ložené. Volnì ložený usmìròovaè spalin
(clona) mùže sloužit i jako držák šamotových tvarovek. Ve spodní èásti spalovacího komory je
zpravidla umístìn rošt. Pøed roštem je zpravidla umístìna zábrana proti vypadávání a sesouvání
paliva na dvíøka (èelní sklo). Pod roštem je prostor pro popelníkovou zásuvku. Prostor ve spodní èásti
kamen mùže být využit jako zásobník paliva. U nìkterých typù lze hrdlo kouøovodu podle potøeby
nastavit jak pro horní tak i pro zadní vývod kouøových spalin prostým uvolnìním úchytek a
pootoèením hrdla kouøovodu do požadovaného smìru.
Provedení krbové vložky mùže být v provedení jednoplášovém anebo dvouplášovém.
Dvouplášové provedení pøímo podporuje konvekèní proudìní vzduchu skrze vnìjší konstrukci
tìlesa vložky. Konvekèní otvory ve spodní èásti vložky jsou urèeny pro pøívod vzduchu do
meziprostoru mezi vložkou a obkladem. Ocelová konstrukce vložky je chránìna speciální
žáruvzdornou barvou.
Souèástí krbové vložky je teplovodní výmìník svaøený z ocelových plechù (trubek) tl. 4 - 5 mm.
Výmìník mùže být pevnou souèástí krbové vložky nebo mùže být odnímatelný. Odnímatelný
výmìník je pøišroubován k tìlesu krbové vložky. Lze jej v tìchto pøípadech vyjmout, tím se kamna
upraví na plnì teplovzdušný provoz (ohøev vzduchu).
Vývody topné vody jsou umístìny na zadní nebo boèních stranách výmìníku. Vývod teplé vody je
oznaèen èervenì. Vratná (chladnìjší) voda je oznaèena modøe.
Pokud je vložka vybavena automatickým regulátorem spalovacího vzduchu pak regulátor pracuje na
základì mìnící se teploty vody ve výmìníku. Teplota vody je snímána teplotním èidlem vloženým do
výmìníku. Èidlo je kapilárou spojené s pøevodníkem, které ovládá vzduchovou klapku. Pøi teplotì
vody nad 50°C se klapka zaèíná pøivírat, pøi teplotì vody 90°C je zcela uzavøena.
UPOZORNÌNI: Krbové vložky nemají charakter stáložárného topidla a jsou urèené k
periodickému-pøerušovanému (doèasnému) provozu.
2. SPALOVACÍ PROCES
2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu
Spalování døeva, døevìných a u nìkterých typù i uhelných briket v krbových vložkách je systémem
odhoøívacím, což znamená, že spalování probíhá v celé sázce paliva naráz. Pro zajištìní
optimálních podmínek snadného podpalu a následného rozhoøení je nutné pod hoøící palivo, pøes
rošt, pøivést dostateèné množství vzduchu – oznaèený jako primární, který je vždy regulovatelný.
Se vzrùstající teplotou spalin se zaèínají uvolòovat plynné složky paliva, které by bez dalšího pøívodu
vzduchu nevykonaly žádnou práci v podobì tepelné energie, proto je nutné pøivést další vzduch do
úrovnì výšky plamenù, kde proces spalování tìchto plynných složek mùže dále probíhat, tímto již
vìtšinou zaniká požadavek na potøebu pøívodu vzduchu primárního, naopak vzniká požadavek na
pøívod vzduchu sekundárního, pøípadnì zde mùže být i pøívod vzduchu terciální. Pøívod
sekundárního vzduchu, který je zpravidla regulovatelný, zkvalitòuje jak spalování, tak i napomáhá k
samoèinnému èistìní skla dvíøek. Terciální vzduch je urèen ke zdokonalení celkového procesu
spalování, bývá pevnì dán (nelze jej regulovat).
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Pøi správném množství a pomìru vzduchù pøivedených do správných míst spalovací komory se
úèinnost spalování zvýší a tím se snižuje emise škodlivých plynù do ovzduší. Rozmístìní regulátorù
pøívodù vzduchù je znázornìno na schématu v technické dokumentaci, který je souèástí každé
dodávky krbové vložky.
Dosažený tepelný výkon topidla je závislý na množství spáleného paliva za urèitý èasový úsek, jeho
kvality a úèinnosti spalovacího procesu. Podle tabulky è. 2 výhøevností paliv si mùžete udìlat
pøedstavu o dosažitelném výkonu pøi spálení 1 kg døeva za hodinu pøi jeho 20% vlhkosti. Dále platí, že
se vzrùstající vlhkostí paliva také výraznì klesá jeho výhøevnost.
V podmínkách zkušebny byla odzkoušena regulovatelnost topidla v rozmezí 30 – 100% jmenovitého
výkonu. Regulace výkonu byla provedena pomocí tahu komína a množstvím paliva. V praxi se výkon
vìtšinou reguluje pomocí regulátorù vzduchù, zejména primárním pøívodem vzduchu. Pøesné
nastavení spalovacího procesu pomocí regulátorù nelze jednoznaènì definovat. Je ovlivnìno øadou
faktorù – vlhkostí paliva, druhem paliva, tahem komína, venkovními tlakovými podmínkami atd.
Proto si spalovací proces (intenzitu a kvalitu plamene) musíme doregulovat podle stávajících
podmínek.
Schopnost úèinnì seøídit spalovací proces se zvýší s Vašimi zkušenostmi pøi používání výrobku.
Podrobnìjší tabulka s nastavením regulátorù pro pøívod vzduchu je souèástí technické
dokumentace, kde jsou uvedeny skuteèné hodnoty, které byly odzkoušeny v daných zkušebních
podmínkách ve státní zkušebnì. Níže uvedená tabulka è. 1 slouží jen jako všeobecná informace pro
regulaci pøívodù vzduchu.
Nìkteré krbové vložky s teplovodním výmìníkem jsou vybaveny automatickou regulací spalovacího
vzduchu. V tomto pøípadì se regulace primárního vzduchu provádí ruènì jen v omezeném teplotním
rozsahu-pøi zatápìní.
V rozmezí teploty vody ve výmìníku od 50°C do 90°C probíhá regulace pøívodu vzduchu nezávisle
na ruèním nastavení a je dána konstrukèním nastavením použitého regulátoru.
palivo

množství paliva

døevìná
polena
døevìné
brikety

2 - 3 polena (asi 2 – 3 kg)
2 - 4 ks (asi 2 – 3 kg)

uhelné
brikety

2 - 3 ks (asi 2 – 3 kg)

primární vzduch

sekundární vzduch terciální vzduch

regulovatelný

regulovatelný

neregulovatelný

max. otevøen

pevnì nastaven

uzavøen nebo podle
potøeby otevøen dle
daných spalovacích
podmínek
1 otevøen

pevnì nastaven

Tabulka è.1
Tipy pro spalování døeva:
?
Po každém zátopu v kamnech ponechejte regulátor primárního vzduchu otevøen radìji déle,

docílíte tím lepšího rozhoøení paliva.
?
Pøed pøiložením paliva je vhodné plnì otevøít regulátor primárního vzduchu.
?
Pøi spalování døeva bezpodmíneènì dbejte na to, aby bylo døevo suché s maximální

vlhkostí 20%.
?
Pro optimální využití výkonu výmìníku je nejlépe pøikládat a bìhem hoøení udržovat palivo

na prostoru roštu.
Tipy pro spalování uhelných briket:
?
Pro optimální hoøení pøikládejte brikety pøímo na prùduchy roštu, palivo se tím lépe spálí.
?
Dbejte na to, aby množství paliva odpovídalo požadavkùm na tepelný výkon, který

potøebujete, tzn. že pro udržení žáru postaèí pouze nìkolik briket, jinak budou kamna
tepelnì pøetìžována. Výhøevnost uhelných briket mùže dosahovat až 6 kWh/1kg, tedy
o cca 40% vìtší než døevo!
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2.2. Palivo
V krbové vložce je možné spalovat kusové døevo, brikety z lisovaného døeva a u nìkterých typù i
uhelné brikety. Vlhkost spalovaného døeva by mìla být menší než 20%, optimálnì 10%. Zde platí
pravidlo, èím menší obsah vody v palivu, tím je jeho výhøevnost vyšší. Doporuèená vlhkost døeva se
docílí skladováním po dobu alespoò dvou let ve vìtraném pøístøešku. Obsah vody v briketách musí
být definován výrobcem briket. Brikety je nutno skladovat v suchém prostøedí, jinak hrozí nebezpeèí
rozpadnutí. Doporuèená velikost kusového døeva pro skladování a spalování by mìla být prùmìru 36 cm a délce 20–30 cm. V krbové vložce je zakázáno spalovat uhlí a koks. Jako palivo nikdy
nepoužívejte hoølavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, døevotøískové desky, umìlé hmoty,
napouštìné døevo nebo samotné hobliny, piliny. Spalování takovýchto materiálù škodí nejen
životnímu prostøedí, ale také zkracuje životnost kamen, nadto mùže dojít i k poškození
kamen/komína.
Pozn. Kùru, která se nachází na døevìných polenech, je samozøejmì také možno spalovat.
Výhøevnost nìkterých druhù døeva pøi 20% vlhkosti
Druh døeva

Výhøevnost kWh/plm

Výhøevnost kWh/1 kg

Hmotnost kg/plm

Smrk, jedle

1957

4,0

485

Modøín

2461

4,0

610

Borovice

2280

4,0

565

Dub, buk

2743

3,8

726
plm = plnometr (m3)

Tabulka è.2
3. BEZPEÈNOST PROVOZU

3.1. Všeobecná ustanovení
Pro provozování a instalaci krbové vložky je nutno dodržovat zásady požární ochrany obsažené
v ÈSN 06 1008.
Spotøebiè smí být používán v normálním – vnitøním prostøedí. Pøi zmìnì tohoto prostøedí, kdy by
mohlo vzniknout i pøechodné nebezpeèí požáru nebo výbuchu (napø. pøi lepení lina, PVC, pøi práci
s nátìrovými hmotami apod.) musí být kamna vèas, pøed vznikem nebezpeèí, vyøazena z provozu.
Dále je kamna možné používat až po dùkladném odvìtrání prostoru, nejlépe prùvanem.
3.2. Bezpeèná vzdálenost krbové vložky v prostoru od hoølavých hmot
Pøi instalaci krbové vložky umístìné v prostoru s hoølavými pøedmìty tøídy hoølavosti B, C1 a C2 musí
být dodržena bezpeènostní vzdálenost od èelní strany (pøípadnì od boèních prosklených ploch)
800 mm a v ostatních smìrech 400 mm. V pøípadì, že je vložka instalována v prostoru s hoølavými
pøedmìty tøídy C3 musí být tyto vzdálenosti zdvojnásobeny. Pro názornost nahlédnìte do pøílohy
è. 1 a è. 2. Rozhodující vzdálenosti pro instalaci jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
3.3. Bezpeèná vzdálenost kouøovodu od hoølavých hmot
Bezpeèná vzdálenost od obložení zárubní dveøí a podobnì umístìných stavebních konstrukcí
z hoølavých hmot a od instalací potrubí vèetnì jeho izolací je min. 200 mm. Od ostatních èástí
konstrukcí z hoølavých hmot min. 400 mm (ÈSN 06 1008). Jedná se o stavební hmoty tøídy hoølavosti
B, C1 a C2 podle ÈSN EN 13 501 (viz. tabulka è.3). Pro názornost nahlédnìte do pøílohy è.2.
Skuteèná klasifikace mùže být získána pouze pøi provedení zkoušek požadovaných pro tento
vybraný výrobek.
Dbejte na zvýšenou opatrnost pøi manipulaci s popelníkem a pøi odstraòování horkého popela,
protože hrozí nebezpeèí popálení. Horký popel nesmí pøijít do styku s hoølavými pøedmìty – napø. pøi
sypání do nádob komunálního odpadu.
Krbová vložka smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na vložce není pøípustné
provádìt žádné neoprávnìné úpravy.
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Informace o stupni hoølavosti nìkterých stavebních hmot
Stav hoølavosti stavebních hmot a výrobkù

Stavební hmoty zaøazené do stupnì hoølavosti

A nehoølavé

žula, pískovec, betony tìžké pórovité, cihly,
keramické obkladaèky, speciální omítky

B nesnadno hoølavé

akumín, heraklit, lihnos, itavér

C1 tìžce hoølavé

døevo listnaté, pøekližka, sirkoklit, tvrzený papír,
umakart

C2 støednì hoølavé

døevotøískové desky, solodur, korkové desky, pryž,
podlahoviny

C3 lehce hoølavé

døevovláknité desky, polystyren, polyuretan

Tabulka è. 3
4. INSTALACE KRBOVÉ VLOŽKY A JEJÍ NAPOJENÍ NA KOMÍN
Upozornìní: Pøi montáži krbové vložky musí být dodrženy všechny místní pøedpisy, vèetnì
pøedpisù, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotøebièù.
4.1. Pøipojení krbové vložky ke komínu nebo komínové vložce
Pøipojení krbové vložky na komínový prùduch smí být provedeno pouze se souhlasem
kominického podniku v souladu s ÈSN 73 4201, nebo dle platných pøedpisù pro tento druh
spotøebièù v zemích, kde jsou instalovány. Pro názornost nahlédnìte do pøílohy è.2
Pro zajištìní správné funkce vložky je nutné, aby byl zaruèen správný tah komína v hrdle
kouøovodu. Údaj o minimálním tahu je vždy uveden v technické dokumentaci pro pøíslušný typ
vložky. Nedodržení doporuèeného tahu komína mùže zpùsobit trvalé poškození konstrukce vložky.
Pøi nízkém tahu komína dochází k zaèernání skla, snížení tepelného výkonu topidla, zanášení
kouøových cest. Pøi pøikládání mùže dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto dùvodu doporuèujeme
pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou dle normy ÈSN 73 4201 a pravidelné provádìní
údržby topidla. V pøípadech, kdy je tah komína pøíliš vysoký a pøesáhne 20 Pa je vhodné nainstalovat
vhodnou komínovou klapku (napø. kouøová trubka s klapkou). Pøíliš vysoký tah mùže být zdrojem
potíží pøi provozu napø. pøíliš intenzivním spalováním, vysokou spotøebou paliva a také mùže vést k
trvalému poškození topidla.
Upozornìní: Krbové vložky se zadním vývodem doporuèujeme pøipojit ke komínu pøímým
napojením bez použití kolena. Jakýkoliv jiný zpùsob napojení doporuèujeme konzultovat s
odbornou kominickou firmou.
4.2. Napojení krbové vložky na komínový prùduch
Krbovou vložku doporuèujeme pøipojit na samostatný komínový prùduch. Ke spoleènému
komínovému prùduchu je možné krbovou vložku pøipojit jen pøi dodržení ustanovení
ÈSN 73 4201. Krbovou vložku nelze napojit na spoleèný prùduch s plynovým spotøebièem. Nejmenší
úèinná výška komínového prùduchu je 5 m. V jednotlivých pøípadech je možno pøipojit spotøebiè i do
komínového prùduchu s menší úèinnou výškou než 5 m, pokud se prokáže výpoètem spalinové cesty
(podle kapitoly 5 normy) že je tato výška pro pøipojovaný spotøebiè dostaèující.
Upozornìní (ustanovení ÈSN 73 42 01)
Prùøez prùduchù kouøovodu nesmí být vìtší než prùøez komínového prùduchu a nesmí se smìrem ke
komínu zužovat. Prokáže-li se výpoètem, že prùøez prùduchu kouøovodu a komína mùže být
menší než prùøez spalinového hrdla spotøebièe, zmenší se prùøez kouøovodu bezprostøednì za
spalinovým hrdlem spotøebièe krátkým nábìhem nebo skokem.
4.3. Pokyny pro instalaci a zajištìní kouøovodu
Odtahové hrdlo spojte s komínem nejkratší možnou cestou tak, aby délka kouøových cest dosahovala
maximálnì 1,5 m délky. Zadní odtahová hrdla napojte ideálnì pøímou cestou bez kolen.
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Kouøové roury a koleno mezi sebou tìsnì sesaïte. Spoj kouøovodu u topidla a odtahového hrdla
krbové vložky svrtejte a zajistìte nýtem nebo kolíkem. Otvor vstupu do komína opatøete kovovou
zdìøí odpovídajícího prùmìru. Kouøovod by mìl smìrem k sopouchu stoupat pod úhlem cca 10°.

C
Z 4.4. Instalace (ustavení) krbové vložky do prostoru (místnosti)

Pøed instalací krbové vložky je nutné provést ovìøení nosnosti podlahy (stropu), zda splòuje
podmínky únosnosti pro pøíslušný typ spotøebièe v závislosti na jeho hmotnosti – vèetnì hmotnosti
použitého obložení. Doporuèujeme konzultaci se statikem. Krbová vložka musí být nainstalována na
tepelnì-izolaèní nehoølavé podložce, která pøesahuje pùdorys kamen po stranách a vzadu minimálnì
o 400 mm a vpøedu (smìr pøikládacího otvoru) o 800 mm. Pokud se použije plechová podložka,
musí mít tloušku min. 2 mm.
Bezpeènostní vzdálenosti vnìjších ploch tìlesa vložky a vzdálenosti kouøovodu jsou uvedeny
v odstavcích 3.2 a 3.3.
Upozornìní: Pro možnost èištìní spotøebièe, výmìníku, kouøovodu a komína je pøi zástavbì krbové
vložky nutné ponechat dostateèný prostor ke snadnému pøístupu.
4.5. Pøipojení krbové vložky s výmìníkem k otopné soustavì
Upozornìní: Projekt a montáž teplovodního rozvodu nebo zásobníku teplé užitkové vody vždy svìøte
specializované firmì! Pøi nedodržení pokynù v návodu k obsluze nebude uznán reklamaèní nárok!
Pøi instalaci teplovodního rozvodu je nutné respektovat požadavky na tepelné soustavy v
budovách:
ÈSN 06 0830
Tepelné soustavy – Zabezpeèovací soustavy
ÈSN 06 0310

Tepelné soustavy – Projektování a montáž

ÈSN 06 0320

Pøíprava teplé vody - navrhování a projektování

ÈSN EN 12 828

Navrhování teplovodních otopných soustav

ÈSN EN 13 240

Spotøebièe na pevná paliva k vytápìní obytných prostorù

ÈSN EN 13 229

Vestavné spotøebièe k vytápìní a krbové vložky na pevná paliva

Upozornìní: Podle èl. 3 odst. 2.3 Smìrnice Rady è. 97/23/ES „Tlaková zaøízení“ (odpovídá naøízení
vlády è. 26/2003 Sb. – døíve naøízení vlády è. 182/1999 Sb.) se posuzuje nutnost na vybavení
krbových kamen a krbových vložek s výmìníkem (do kterých se ruènì pøikládá pevné palivo pro
výrobu teplé vody pøi teplotách nepøesahujících 110°C) pojistkou proti pøehøátí. VTam, kde je
možné vychlazovací smyèku (pojistku) použít, jsou kamna vybavena jímkou pro její montáž (smyèka
se dod?v? jako zvl?štní pøíslušenství). U typù kamen, kde musí být vychlazovací smyèka (pojistka)
použita, mùže být smyèka již souèástí dodávky nebo zde bude možnost kamna pojistkou dodateènì
doplnit. Nutnost vybavení kamen vychlazovací smyèkou musí vždy urèit projektant teplovodní
soustavy.
Upozornìní: Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné vody 60°C a návrhového tepelného
spádu otopné soustavy 75-60 °C. Pøi nedodržení min. teploty vratné vody a spádové teploty
otopné soustavy nebude uznán reklamaèní nárok!
Výmìník krbové vložky je nutno s teplovodním rozvodem spojit pomocí závitového spoje. Pro tento
úèel je výmìník kamen opatøen závitovými vývody. Se specializovanou topenáøskou firmou, která
bude provádìt instalaci topného rozvodu, doporuèujeme projednat pøipojení výmìníku krbové vložky,
u kterého musí být zaruèena možnost jeho odpojení nebo výmìny, pomocí tlakových ohebných
pancéøových hadic. Tato úprava umožní snadnìjší montáž (demontáž) výmìníku a snadné odstavení
kamen od komína, sejmutí kouøovodù pøi jejich èištìní a snadný pøístup do horní èásti spalovacího
prostoru.
V pøípadì, že máte požadavek na obèasné pìní pouze místnosti, kde je krbová vložka umístìna, je
nutné výkon výmìníku „pøesmìrovat“ tak, aby nedošlo k jeho pøetopení na jiný spotøebiè tepla (napø.
zásobník vody). Toto lze také provést instalací tìles i do místnosti s krbovou vložkou. Obsluha pak
mùže výkon „pøesmìrovat“ zavøením ventilù jednotlivých tìles nebo celé vìtve soustavy z ostatních
8

místností do tìchto topných tìles.
Zapojení s akumulaèní nádrží doporuèujeme pouze tam, kde bude zaruèen odbìr alespoò 50 %
jmenovitého výkonu kamen jinými tepelnými spotøebièi. (Napø. kombinací akumulaèní nádrže a
vytápìcího tìlesa).
Nucenou topnou soustavu je možné proti pøetopení zabezpeèit napø. použitím otevøené expanzní
nádoby, zapojením dochlazovacího okruhu nebo vychlazovacího výmìníku (smyèky). Pro pøípad
výpadku el. energie je nejvhodnìjší použití záložního zdroje pro obìhové èerpadlo.
Otopná tìlesa doporuèujeme osadit termostatickými hlavicemi (zejména v prostoru, kde jsou
umístìna kamna).
Upozornìní: Vychlazovací výmìník (smyèka) je navržen tak, aby v plném rozsahu ochránil
výmìník proti jeho pøetopení. Pøedpokladem správné funkce a pøipojení, je nutnost pøívodu studené
vody se stálým min. tlakem 2 bar a teplotì do 15°C, tj. zdroj vody musí být nezávislý na výpadku el.
energie (nejlépe vodovodní øád). Chladící voda z vychlazovacího výmìníku se odvádí do odpadní
jímky.
Upozornìní: Pro zvýšení životnosti výmìníku a zlepšení fáze roztápìní a hoøení u nucených soustav
doporuèujeme pro èerpadlo instalovat spínací termostat nebo termoregulaèní ventil.
Upozornìní: V nejnižší èásti otopné soustavy musí být instalován vypouštìcí ventil.
Upozornìní: Krbovou vložku vybavenou výmìníkem nelze používat bez pøipojení
teplovodního rozvodu a naplnìní teplonosným médiem, tzn. vody nebo mrazuvzdorné náplnì
doporuèené k tomuto úèelu. Tyto náplnì mají pro zachování dlouhodobé životnosti sestavy odpovídat
normì ÈSN 07 7401 (Voda a pára pro tepelné a energetické zaøízení).
4.6. Pokyny pro montáž a použití tlakových expanzních nádob
Montáž expanzní nádoby svìøte autorizovanému servisu. Musí být provedena dle ÈSN 06 0830.
Musí umožòovat kontrolu ze všech stran. Štítek nádoby musí být viditelný. Nádoba nesmí být
nainstalována v místì, kde hrozí nebezpeèí zmrznutí.
Tlakové expanzní nádoby patøí mezi vyhrazená technická zaøízení, a proto je tøeba zajistit:
?
Výchozí revizi u novì namontované nádoby pøed jejím uvedením do provozu
?
Provozní revizi pravidelnì 1x roènì. V rámci provozní revize se zkontroluje tlak plynu v nádobì.
?
Vnitøní revizi 1x za 5 let.
?
Tlakovou zkoušku 1x za 9 let.
Upozornìní: Tlak plynu v expanzní nádobì nesmí klesnout pod 1 bar!
Upozornìní: Provedení doporuèených revizí vždy svìøte specializované odborné firmì.
Údržba musí být provádìna autorizovaným servisem – 1x za rok:
?
Prohlídka nádoby na poškození a korozi (malé vymìnit, velké konzultovat se servisem)
?
Krátké odpuštìní dusíkového ventilu (pokud uniká voda nutno vymìnit nádobu nebo membránu)
?
Kontrola plnìní plynu – nádoba musí být prázdná
?
Kontrola plnìní vody v soustavì – voda musí mít teplotu okolí
4.7. Èistìní topidla a komína
Pøi instalaci krbové vložky ke komínovému prùduchu je nutno zabezpeèit možnost èištìní kouøových
cest (trubek) napø. odnímatelnou èástí obkladu v oblasti kouøovodu krbové vložky. Na tento
požadavek doporuèujeme upozornit firmu provádìjící montáž vložky a jejího obkladu. Dále je nutné
zabezpeèit možnost èištìní komína a výmìníku.
Pravidelným èištìním kouøových trubek, spalovacího prostoru vložky a výmìníku zvýšíte užitné
vlastnosti topidla a zabezpeèíte bezporuchový provoz. Pravidelným èištìním komína zabráníte
pøípadnému vznícení tuhých èástic zplodin usazených na stìnách komína.
4.8. Požár komína
V pøípadì vzniku požáru v komínì je nutné oheò v krbové vložce okamžitì uhasit, vybráním hoøících
zbytkù paliva pomocí lopatky do vhodné nehoølavé nádoby a ihned volat hasièe (linka 150) nebo linku
112 integrovaného záchranného systému.
4.9. Vnìjší pøívod spalovacího vzduchu
Pro proces spalování musí být zajištìn pøívod dostateèného množství èerstvého vzduchu. Pøi
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spalování døeva spotøebují kamna až 15 m3 èerstvého vzduchu na 1 kg paliva za hodinu. U
novodobých staveb mùže být jejich izolovanost (malý souèinitel prùvzdušnosti) od vnìjšího prostøedí
(plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou zpùsobit odsavaèe vzduchu nebo jiná
tepelná zaøízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s kamny. Pøívod vzduchu se doporuèuje
kontrolovat výpoètem napø. postupem dle TPG 704 01 „Odbìrná plynová zaøízení a spotøebièe na
plynná paliva v budovách“.
Výraznì se tím snižuje kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením
kouøových cest a také mùže dojít pøi pøikládání ke kouøení do místnosti. Dostateèný pøívod vzduchu
zabezpeète otevøenými okny nebo dveømi do vedlejší, lépe vìtrané místnosti. Vhodnìjší je však
souèasnì s instalací topidla zajistit vìtrací otvor pro pøívod vzduchu opatøený regulaèní vìtrací
møížkou, která musí být zabezpeèena proti ucpání.
4.10. Externí pøívod vzduchu
Moderní krbové vložky jsou vybaveny externím pøívodem spalovacího vzduchu. Tato úprava zajišuje
dostateèný pøívod vzduchu nutného pro dokonalé spalování, hlavnì u staveb s malým souèinitelem
prùvzdušnosti od vnìjšího prostøedí použitím stavebních prvkù, které omezují pøirozené vìtrání
(plastových oken, dveøí apod.). Pøipojení externího pøisávání vzduchu je nejvhodnìjší napojením na
systémový komín, jehož souèástí je vìtrací prùduch. Toto provedení nabízí napø. komínový systém
SCHIDEL. Další možností je propojení s prostorem zabezpeèující dostateèný pøívod vzduchu –
napøíklad prùchodem pøes zeï do venkovního prostoru. Optimální provedení pro konkrétní zástavbu
je nutné projednat s kominickou firmou nebo kamnáøem provádìjícím montáž krbové vložky.
5. NÁVOD K OBSLUZE
5.1. První uvedení krbové vložky do provozu
Postup pøi dodávce samostatné krbové vložky bez vnìjšího obkladu
Pøed prvním uvedením do provozu je tøeba odstranit pøípadné nálepky ze skla, díly pøíslušenství z
popelníku, resp. z ohništì, toto platí i pro pøípadné pøepravní pojistky. Podle obrázku z technické
dokumentace zkontrolujte, zda jsou správnì usazeny volnì ložené clony pro smìrování tahu,
tvárnice vyzdívky topeništì èi zábrana (je možné, že bìhem transportu nebo pøi instalaci na místo
sklouzly ze správné polohy). Pokud zjistíte nìkterou závadu v usazení, proveïte její nápravu, jinak
bude ohrožena správná funkce topidla.
Po usazení krbové vložky, pøipojení na komín a pøipojení výmìníku k teplovodní soustavì zatopte a
zvolna topte po dobu pøibližnì jedné hodiny.
Po vychladnutí je možné pøistoupit k montáži vnìjšího obkladu vložky.
Postup pøi dodávce kompletní krbové sestavy (pokud se dodává)
Podle dodaného návodu proveïte usazení a pøipojení krbové vložky ke komínu (vèetnì montáže
stínících plechù budou-li použity a izolace kouøové trubky). Následnì proveïte montáž vlastního
obkladu ke krbové vložce podle dodaného návodu s obrazovou pøílohou. Po dokonèené montáži
obkladu instalujte obložení do topeništì krbové vložky. Pøi prvním zatopení topte zvolna s menším
množstvím paliva nejménì jednu hodinu.
Na povrchovou úpravu krbové vložky je použita žáruvzdorná barva, která se pøi prvním zátopu, po
pøechodném zmìknutí, vytvrzuje. Pøi fázi zmìknutí dejte pozor na zvýšené nebezpeèí poškození
povrchu laku rukou nebo nìjakým pøedmìtem. Pøi prvním zátopu musí být kamna „zahoøena“
malým plamenem, spalováním menšího množství paliva, pøi nižší teplotì. Všechny materiály si
musí zvyknout na tepelnou zátìž. Opatrným roztopením zabráníte vzniku trhlin v šamotových
cihlách, poškození laku a deformaci materiálù konstrukce vložky. Pøípadný zápach pøi vytvrzování
barvy brzy zmizí – doporuèujeme intenzivní odvìtrání prostoru. Pokud jsou v tomto prostoru
domácí zvíøata nebo ptáci, pøemístìte je na pøechodnou dobu jinam.
U typù krbových vložek, kde je v pøikládacích dvíøkách použité dìlené sklo ze tøí èástí, zkontrolujte,
zda-li nedošlo bìhem transportu nebo bìhem používání kamen k rozestupu jednotlivých dílù skla.
Odstranìní mezer mezi skly pøikládacích dvíøek s dìleným sklem: èásteènì uvolnìte matice
šroubù u držákù skla. Jednotlivé èásti skel opatrnì pøisuòte tak, aby se hrany skel navzájem dotýkaly.
Držáky skel znovu citlivì maticemi dotáhnìte.
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5.2. Zapálení a topení
Pro snadnìjší rozhoøení nejdøíve položte na dno ohništì, resp. na rošt 2 až 3 menší døevìná polena,
na nì papír nebo schválené podpalovaèe, poté chrastí nebo døevìné tøísky, drobné døevo a nakonec
silnìjší polínka. Paliva naložte vìtší množství (cca. do 2/3 výšky vyzdívky topeništì).
Naložením vìtšího množství paliva zajistíte dostateènou dobu hoøení pro zahøátí komínového tìlesa
a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevøete na maximum. Nìkdy je pro lepší
zapálení paliva vhodné zredukovat i pøívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvíøka
ohništì uzavøena. Jakmile se palivo øádnì rozhoøí pomocí regulátorù pøívodu vzduchu, nastavte
klidné, spíše tlumené spalování. Pro seøízení plamene a hoøení mùžete použít ustanovení z
technické dokumentace nebo z tabulky è.1.
Roštování se provádí dle potøeby ruènì pomocí pohrabáèe, nebo pomocí roštovací páky pokud je
topidlo vybaveno pohyblivým roštem.
Upozornìní: Dvíøka ohništì (spalovací komory) a dvíøka popelníku (jsou-li použity) musí být
vždy uzavøeny, vyjma uvádìní do provozu, doplòování paliva a odstraòování popela.
Upozornìní: Po každém delším pøerušení provozu krbové vložky je nutno pøed opakovaným
zapálením provést kontrolu prùchodnosti a èistoty kouøovodù, komína a spalovacího prostoru.
5.3. Pøikládání paliva
Pro zabránìní úniku kouøových plynù do místnosti pøi pøikládání doporuèujeme: Pøibližnì 5 až 10
vteøin pøed otevøením dvíøek ohništì plnì otevøete primární regulátor vzduchu, pak pøikládací dvíøka
nejprve mírnì pootevøete, vyèkejte nìkolik vteøin na odsátí kouøových zplodin do komína a teprve
potom dvíøka pomalu otevøete naplno. Po otevøení pøikládacích dvíøek je vždy nutné zvýšit pozornost,
hrozí vypadnutí žhavých oharkù. Po pøiložení paliva dvíøka ohništì opìt uzavøete. Po rozhoøení paliva
(bez èadivého plamene) regulátor znovu vrate do pùvodní polohy (popø. uzavøete). Pøi pøikládání
dbejte na to, aby palivo nepøesahovalo nad úroveò vyzdívky spalovacího prostoru. Množství
pøikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotøebì pro dané topidlo (viz. technická
dokumentace). Pøi pøetápìní mùže dojít k trvalému poškození konstrukce vložky.
Upozornìní: Nadmìrnému unikání spalin do místnosti pøi pøikládání, zabráníte doplòováním
paliva po jeho vyhoøení na žhavý základ.
5.4. Èistota skla
Na zachování èistoty prùhledného okénka má vliv vedle používání vhodného paliva, dostateèného
pøívodu spalovacího vzduchu (zejména sekundárního) a odpovídajícího komínového tahu také
zpùsob, jak je krbová vložka obsluhována. V této souvislosti doporuèujeme pøikládat pouze jednu
vrstvu paliva a to tak, aby bylo palivo co nejrovnomìrnìji rozprostøeno po topeništi a aby bylo co
nejdále od skla. Toto platí i pro brikety (vzdálenost mezi nimi 5 až 10 mm). V pøípadì zneèištìní skla pøi
topení doporuèujeme zvýšit intenzitu hoøení otevøením primárního regulátoru vzduchu, èímž se
vìtšinou sklo samovolnì vyèistí.
5.5. Provoz bìhem pøechodného období a pøi zhoršených klimatických podmínkách
V pøechodném období, resp. pøi vyšších venkovních teplotách nad 15oC, pøi deštivých a vlhkých
dnech, pøi prudkém nárazovém vìtru mùže podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu
(odtahu spalin z krbové vložky), takže spaliny nejsou plnì odvádìny. Proto musí být krbová vložka v
tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo možno otevøením pøívodù
vzduchu zlepšit hoøení a tím i tah komína.
5.6. Úprava funkce krbové vložky
Krbová vložka s teplovodním výmìníkem mùže být upravena provedením demontáže výmìníku.
Vložka se pak používá jako normální lokální topidlo.
Upozornìní: Krbovou vložku, která je vybavena výmìníkem nelze provozovat bez pøipojení k
teplovodní soustavì a bez vodní náplnì (pøíp. nemrznoucí smìsí).
Upozornìní: Po montáži krb. vložky s výmìníkem a pøipojení k topné soustavì je nutno pøed prvním
zatopením zkontrolovat tìsnost teplovodního systému tlakovou zkouškou. Teprve potom je také
možné provedení montáže vnìjšího obkladu.
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5.7. Vyprazdòování popela
Podle délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáèe (nebo roštovacího zaøízení pokud je topidlo
vybaveno pohyblivým roštem) sklepávat popel pøes rošt do popelníku. Dbejte na to, aby nebyl
popelník pøeplòován, mohlo by dojít k zabránìní pøívodu vzduchu pod rošt a následným
problémùm se zápalem nebo hoøením paliva.
Vyprazdòování popelníku od popela je nejlépe provádìt ve stavu studeném, nejlépe pøi pøípravì na
další zátop. Popel ze spáleného døeva je možné použít do kompostù nebo jako hnojivo.
Upozornìní: Pøed vyprazdòováním popelníku zkontrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky
paliva, které by mohly zpùsobit požár v odpadní nádobì.
Upozornìní: U nìkterých typù krb. vložek je popelník usazen v jímce pod roštem bez možnosti
boèního vyjmutí. Popelník je nutno vyjímat pouze za neèinnosti topidla ve studeném stavu. Pøístup k
popelníku je umožnìn po vyjmutí roštu.
6. ÈIŠTÌNÍ A ÚDRŽBA
6.1. Èištìní topidla
Krbovou vložku ve studeném stavu je nutné nejménì jednou roènì (po topné sezónì), pøípadnì i
èastìji, vyèistit. Pøi èištìní je tøeba odstranit usazeniny v kouøovodech, spalovacím prostoru a na
clonách pro smìrování tahu. Opravit, nejlépe výmìnou, vypadlé èásti vyzdívky topeništì. Úplnost
vyzdívky topeništì je nutné sledovat i bìhem topné sezóny. Mezery mezi jednotlivými tvárnicemi
slouží jako tepelná dilatace zamezující popraskání tvárnic a není vhodné mezery jakkoli vyplòovat
napø. výmazovou hmotou, tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva.
Popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkènost, pokud zcela nevypadávají! Popraskané
tvárnice pøi èištìní vyndávejte pouze v pøípadì, že budou nahrazeny novými.
Pøi èištìní doporuèujeme z topidla vyjmout volnì ložené clony pro smìrování tahu pokud jsou u vložky
použity (tím je usnadnìn pøístup do prostoru nad nimi). Na vyèištìní skla lze použít bìžné pøípravky
na èištìní sporákù a peèících trub, suchý mìkký hadr nebo i noviny, pøípadnì speciální pøípravek na
èištìní skel krbových vložek, napø. pøípravek MEFISTO-speciál. Sklo se musí zásadnì èistit pouze v
chladném stavu. Na èištìní lakovaných èástí povrchu topidla nikdy nepoužívejte vodu, vhodné je
použít molitanovou houbu nebo mìkký flanelový hadr.
Upozornìní: U nìkterých typù krbových vložek je na svislé strany spalovacího prostoru použit
materiál VERMICULITE. Z tohoto materiálu jsou také vyrábìny i nìkteré usmìròovaèe tahu.
Materiály nelze nijak opravovat. V nutných pøípadech se musí vymìnit. Uvedený materiál má vysoké
tepelnì-izolaèní vlastnosti a dobrou odolnost proti popraskání. Je ménì odolný proti odìru, proto
doporuèujeme šetrnìjší zacházení pøi pøikládání a èištìní.
6.2. Èistìní teplovodního výmìníku
Prùduchy výmìníku je potøeba èistit dle potøeby pøiloženým èistícím kartáèem. Minimálnì 1x za
topnou sezónu. Stupeò zneèištìní je ovlivnìn pøedevším vlhkostí paliva a zpùsobem obsluhy (napø.
provozem v úsporném režimu – regulátory vzduchu uzavøeny) a nedodržením min. teploty vratné
vody 60 °C a návrhového tepelného spádu otopné soustavy 75-60 °C.
Pøístup k prùduchùm výmìníku je z prostoru spalovací komory, pøípadnì po sejmutí kouøové trubky.
U krbové vložky, kde jsou použity clony pro usmìròování tahu, je nutné tyto clony vyjmout.
6.3. Tìsnící šòùry a pásky
K tìsnìní dosedacích ploch dvíøek a skel (popø. jiných èástí krbové vložky) je použita speciální sklokeramická tìsnící šòùra (pásek), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav tìsnìní
doporuèujeme prùbìžnì kontrolovat, a pøi ztrátì jeho funkènosti nahradit novým.
Nové tìsnìní se po urèitém èase používání slehne, a proto doporuèujeme, aby se pøibližnì po 3
mìsících používání kamen zkontrolovala tìsnost dotažení skla na konstrukci dveøí a pøípadné
uvolnìní odstranilo citlivým dotažením držákù skla. Tìsnìní musí být i na držácích (pøíchytkách skla)
6.4. Náhradní díly
V pøípadì nutnosti používejte pouze originální náhradní díly doporuèené výrobcem viz. odstavec 10.2
vytypované náhradní díly. Identifikaci náhradního dílu proveïte pomocí technické dokumentace,
který je souèástí dodávky krbové vložky.
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7. CO DÌLAT KDYŽ …. „poradíte si sami?“

Krbová vložka
dává pøíliš
velký topný
výkon.

Prostor není dostateènì
vytápìn.

Krbová vložka nelze
dostateènì rychle
roztopit.

Krbová vložka špatnì hoøí (netáhnou) anebo bìhem pøikládání nebo
v prùbìhu topení kouøí.

Problém

Pøíèina

Náprava

Komín nebo kouøovod
Nechat provìøit komín (napø. utìsnit komínová dvíøka).
špatnì tìsní (je pøisáván Øádnì sesadit kouøové trubky èi poškozené vymìnit.
falešný vzduch).
Špatný tah komína.
S kominíkem (kamnáøem) objasnit pøíèinu a pøijmout opatøení
napø. vyèistit komín, odstranit redukce kouøovodu, zvýšit
komín, pøivést dostatek vzduchu do místnosti.
Dvíøka jiného topeništì, Zavøete dvíøka jiného topeništì.
napojeného na komín,
jsou otevøeny.
Èistící otvory komína
Zavøete tyto èistící otvory.
jsou otevøeny.
Zaøízení, kouøovody jsou Viz. kapitola 6.1. Èištìní topidla
zneèištìny, resp.
ucpány.
Nedostateèný pøívod
Viz. kapitola 4.9. Vnìjší pøívod spalovacího vzduchu
èerstvého vzduchu.
Zhoršené venkovní
Viz. kapitola 5.5. Provoz bìhem pøechodného období
klimatické podmínky.
K topení bylo použito
Použijte správné palivo, viz kapitola 2.2. Palivo
špatné palivo.
Ucpané spalinové cesty Vyèistìte teplovodní výmìník, viz kapitola 6.3. Èistìní
teplovodního výmìníku. teplovodního výmìníku.
Zajistìte min. teplotu 60 °C vratné vody!
Špatnì naložené palivo. Pro øádné podpálení a následné hoøení založte palivo
Pøíliš málo paliva pro
øádné podpálení.
Zavøený pøívod
Otevøete regulátor primárního vzduchu pøíp. pøivøete regulátor
primárního vzduchu.
sekundárního vzduchu.
Výmìník pøíliš dlouho
Na výstup z výmìníku instalujte spínací termostat obìhového
ochlazuje topeništì.
èerpadla nastavený vždy na teplotu min. 75 °C. Odstavte
nìkteré spotøebièe (radiátory). Teplovodní soustavu doplòte
termoregulaèním ventilem napø. ESBE
Požadavek na teplo je
Poradit se s topenáøem (kamnáøem). Snížit tepelné ztráty
velký, resp. kamna mají prostoru (napø. zateplením).
malý výkon.
Kouøovody a kamna jsou Viz kapitola 6.1. Èištìní topidla
zneèištìna.
Tah komínu je pøíliš
Viz kapitola 4. INSTALACE KRBOVÉ VLOŽKY A JEJÍ
malý.
NAPOJENÍ NA KOMÍN
Kamna nejsou správnì
Seøízení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap.
provozována
2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu
Kamna nejsou správnì
Nastavení topidla (tepelného výkonu) není optimální viz. kap.
provozována
2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu
Dvíøka popelníku nejsou Dvíøka popelníku zcela uzavøete.
zcela uzavøena.
Tìsnìní dvíøek,
Vymìòte tìsnìní dvíøek.
popelníku je poškozené.
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7. CO DÌLAT KDYŽ …. „poradíte si sami?“

Prùhledné okénko se zanáší.

Krbová vložka
zapáchá a
èadí.

Problém Pøíèina
Tah komínu je pøíliš velký.

Náprava
Viz kap. 4. INSTALACE KRBOVÉ
VLOŽKY A JEJÍ NAPOJENÍ NA KOMÍN
Viz kap. 4. INSTALACE KRBOVÉ
Tah komína je pøíliš malý.
VLOŽKY A JEJÍ NAPOJENÍ NA KOMÍN
Jde o vypalování ochranného laku, Vypalování barvy dokonèit (kouø a zápach)
resp.
kamna
jsou
ušpinìna, brzy pomine, resp. kamna zvenèí ve
zaprášena.
studeném stavu vyèistit.
Pøíèinu nelze vždy 100% urèit, ale
vìtšinou to je:
nevhodné palivo,
špatnì nastavené spalování, špatný
nebo doèasnì zhoršený tah komína,
uvolnìné tìsnìní dvíøek.
Tah komína je pøíliš malý.
Do topeništì bylo vloženo pøíliš
mnoho paliva.

Výkon výmìníku není
dostateèný.

Bylo použito vlhké palivo.

Otopná
soustava se
pøehøívá.

C
Z

Teplosmìnné plochy výmìníku jsou
zanesené.
Kamna nejsou provozována na
dostateèný výkon, je nastaven
úsporný režim (regulátory vzduchu
jsou pøivøeny).
V systému není dostateèný tlak vody
(dostatek vody)
Topný systém nemá dostateèný
odbìr tepelného výkonu.

Zásada: Podle zpùsobu topení a použitého
paliva je nutno sklo dvíøek obèas vyèistit,
viz kap. 5.4. Èistota skla. Pøi topení
uhelnými briketami se sklo dvíøek mùže
zanášet èastìji, než pøi topení døevem.
Viz. kap. 4. INSTALACE KRBOVÉ
VLOŽKY A JEJÍ NAPOJENÍ NA KOMÍN
Pøikládejte správné množství paliva, viz
kapitola 2.1. Množství paliva a nastavení
spalovacího procesu a 5.3. Pøikládání
paliva
Používejte pouze suché palivo viz. kapitola
2.2. Palivo
Teplosmìnné plochy oèistìte pøiloženým
kartáèem.
Zvyšte výkon kamen otevøením regulátorù
vzduchu.

Zkontrolujte tlak vody (množství vody) a
systém natlakujte (doplòte vodou).
Zkontrolujte spotøebièe (zda jsou otevøené
radiátory, …), pøíp. funkci èerpadla.
Popøípadì se obrate na odbornou firmu.

8. NEJÈASTÌJŠÍ ZÁVADY A DOTAZY NA NÌ
8.1. Prasklá (vypadlá) tvárnice ve spalovacím prostoru
Nejprve je tøeba zdùraznit, že popraskané tvárnice neztrácejí svojí funkènost, pokud zcela
nevypadnou, tudíž je není nutno ihned vymìòovat! V pøípadì výmìny tyto dílce mùžete pøímo
objednat u Vašeho prodejce nebo na adrese výrobce tak, že udáte typ a sériové výrobní èíslo
kamen, dále z technické dokumentace (souèást dodávky kamen) urèíte èíslo cihly, které
potøebujete vymìnit.
Postup výmìny: Výmìnu boèních tvárnic je nutné provést tak, že se sejme vrchní clona, pokud
je použita, popø. sejmou držáky šamotu a vyjme poškozená tvárnice. Nìkdy je tøeba vyjmout i rošt
s tvárnicemi na dnì. Zpìtná montáž se provede opaèným zpùsobem, nezapomeòte vše složit do
pùvodní správné polohy, k èemuž vám poslouží i vyobrazení v technické dokumentaci.
Upozornìní: Netopte v kamnech v pøípadì, že i jen èást obložení spalovacího prostoru vypadne.
Hrozí nebezpeèí propálení konstrukce kamen.
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8.2. Rozbité sklo
Sklo dvíøek je vyrobeno ze speciální sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolností.
Bìžné tabulové sklo nelze použít!
Postup výmìny: Pøi výmìnì skla není nutné celá dvíøka odmontovat, postaèí pouze odšroubovat
držáky skla a sklo vyjmout. Pøi zpìtné montáži musí sklo stejnomìrnì dosednout po celém obvodì na
plochu dvíøek. Styková plocha mezi sklem a dvíøky musí být osazena tìsnící šòùrou. Tìsnící šòùru,
pokud není poškozena, lze použít znovu. Držáky pøi zpìtné montáži dotahujte citlivì a rovnomìrnì,
tak aby nedošlo k prasknutí nového skla pøílišným dotažením.
Upozornìní: Nìkteré typy krbových vložek nemají na dosedací ploše mezi sklem a dvíøky tìsnící
šòùru po celém obvodu!
Netopte s prasklým sklem! Hrozí nebezpeèí požáru.
8.3. Clony pro smìrování tahu
Pro èištìní krbové vložky èi výmìnu vyzdívky topeništì vyjmìte volnì ložené clony usmìròovaèù
tahu (pokud jsou použity, viz. Technická dokumentace), které zabraòují v pøístupu k èištìní nebo
výmìnì tvárnic. Pøi vyjímání clon je nutné vzít zøetel na to, že u nìkterých typù clony slouží i jako držák
tvárnic proti vypadnutí. V tomto pøípadì dejte pozor na jejich možné sklopení èi vypadnutí a následné
poškození. Dbejte na správné ustavení clony pøi zpìtné montáži.
Demontáž: Volnì loženou clonu usmìròovaèe tahu na jedné stranì nadzvednìte, tím se druhá
strana sklopí dolù a posuòte ji do strany tak, aby šla z kamen vyjmout.
Montáž: Zpìtnou montáž provedete podobnì. Clonu šikmo zasuòte k požadovanému místu a usaïte
na místo, vždy zkontrolujte správnost polohy podle technické dokumentace!
9. ZÁRUKA A SERVIS
9.1. Všeobecnì
Pøi dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ruèí
výrobce (dodavatel), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 mìsícù od doby pøevzetí uživatelem za to,
že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto
návodem a údaji na výrobním štítku.
9.2. Záruèní podmínky
Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu krbové vložky, respektive reklamovaných dílù èi èástí, které
vznikly pøíèinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování.
9.3. Záruèní a pozáruèní servis
Záruèní a pozáruèní servis v Èeské republice zajišuje výrobce firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o
pomocí svého servisního oddìlení se sídlem na adrese uvedené v záruèním listu.
9.4. Skuteènosti pro neuznání reklamaèního nároku
HAAS + SOHN Rukov s.r.o. nepøebírá záruku za škody a vady zaøízení, nebo jeho èástí, které byly
zpùsobeny:
?
vnìjším chemickým nebo fyzikálním pùsobením pøi dopravì, nevhodným skladováním,
špatnou instalací a provozováním zaøízení (napø. ochlazením vodou, zneèištìním od
vykypìlých jídel, vodního kondenzátu)
?
špatnou volbou výkonu krbové vložky pro daný prostor (pøetápìní nebo nedotápìní
prostoru)
?
nedodržením pøíslušných platných stavebnì právních pøedpisù
?
chybnou instalací a napojením zaøízení
?
nedostateèným nebo pøíliš silným tahem komína (pøipojení musí být dle platných norem)
?
provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodateènými zmìnami ohništì nebo odvodu
spalin
?
pøi zásahu anebo zmìnách na zaøízení, zpùsobených osobami, které k tomuto nejsou
výrobcem zmocnìny
?
nedodržením pokynù v návodu k obsluze
15
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?
pøi dodateèném zabudování náhradních dílù a doplòkù, které nejsou výrobkem firmy

HAAS + SOHN Rukov s.r.o.
C ?použitím
nevhodných paliv
?
špatnou obsluhou, pøetížením zaøízení (napø. otevøená pøikládací dvíøka) a následným
Z
poškozením konstrukce topidla (napø. propálení clon usmìròovaèù tahu, deformace
konstrukce krbové vložky)
?
neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením
?
nedostateènou péèí èi použitím nevhodných èisticích prostøedkù
?
neodvratnou událostí (povodnì atd.)

Podle § 2167/b nového obè. zák. è. 89/2012 Sb. práva z vad, které se vyskytnou na výrobku v
dobì dvaceti ètyø mìsícù od pøevzetí, nelze uplatnit u vad vzniklých opotøebením
zpùsobeným jeho obvyklým užíváním. K takovému opotøebení dochází zejména napø. u
šamotù, vermiculitových desek, clon, tìsnìní, roštù, barvy, skla a to v závislosti na èastosti a
intenzitì topení.
Výskyt drobných vlasových trhlin v glazuøe (HARIS) je pøípustný a není považován za vadu. Pokud
jsou pro obklad kamen použity silnostìnné kachle, tak drobné nepøesnosti ve velikosti, pravoúhlosti a
rovinnosti ploch, rozdíly v odstínu a efektech glazury jsou nedílnou souèástí tohoto keramického
výrobku.
Kámen použitý pro obklady kamen je èistì pøírodní. Jako stoprocentní pøírodnina mùže vykazovat
odchylky a nestálost jak v barvì, tak v kresbì struktury. Je zøejmé, že z hlediska kresby a barvy je
každý kus originál. U obkladù z pískovce nelze oèekávat pøesnost a ostrost hran, tak jako je tomu u
tvrdých minerálù, napøíklad žuly nebo mramoru. Díky výše uvedeným skuteènostem nelze na tyto
odchylky uplatòovat reklamaèní nárok.
9.5. Jak reklamovat?
Reklamace uplatòujte u Vašeho odborného prodejce nebo pøímo u výrobce a pøitom uvádìjte typ
krbové vložky, rok výroby a sériové výrobní èíslo výrobku. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na
zadní stranì topidla a v záruèním listu na poslední stranì tohoto všeobecného návodu.
Pøi reklamaci je nutno udat svou pøesnou adresu, telefonní èíslo a popsat závadu. Pøi nákupu si ve
vlastním zájmu vyžádejte èitelné vyplnìní záruèního listu. O zpùsobu a místì opravy bude po
posouzení závady rozhodnuto v servisním oddìlení a dále budou navržená opatøení konzultována s
majitelem krbové vložky. Pro výmìnu krbové vložky nebo zrušení kupní smlouvy platí pøíslušné
ustanovení Obèanského zákoníku a reklamaèního øádu.
Pro zjednodušení a urychlení reklamace se doporuèuje pøedložení potvrzeného záruèního
listu, nebo prodejního paragonu. Pokud je to možné, je vhodné pøedložení foto závady.
9.6. Pokyny pro objednávání náhradních dílù
Pøi objednávání náhradních dílù uvádìjte typ krbové vložky, rok výroby a sériové výrobní èíslo
výrobku. Identifikaci náhradního dílu proveïte pomocí technické dokumentace, uveïte název dílu,
pøípadnì jeho èíslo nebo pozici dle schématu. Objednávku posílejte písemnì na adresu sídla firmy
HAAS+SOHN Rukov, e-mailem na reklamace@haassohn.com nebo je možné objednat náhradní
díly pøes náš E-SHOP na stránkách www.haassohn-rukov.cz. Náhradní díly a pøíslušenství lze
objednat u prodejce nebo pøímo u výrobce dle technické dokumentace pro pøíslušný typ krbové
vložky.
10. OSTATNÍ
10.1. Pøíslušenství dodávané s kamny
Souèástí každé dodávky je ochranná rukavice pro manipulaci s ovládacími prvky krbové vložky,
popelníková zásuvka, Všeobecný návod k obsluze, montáží a údržbì, Záruèní list, Technická
dokumentace, Návod k instalaci krbové sestavy (je-li souèástí dodávky), ocelový kartáè na èištìní
teplovodního výmìníku.

16

10.2. Vytypované náhradní díly
Nìkteré náhradní díly, které lze objednat:
1. Vyzdívka topeništì
2. Popelníková zásuvka
3. Sklo pøikládacích dvíøek
4. Rošt
5. Tìsnící šòùry
6. Opravný sprej s barvou
7. Lepidlo na tìsnící šòùru (LUKOPREN S9780)
8. Ozdobné prvky (tyèky, klièky, regulátory)
9. Ocelový kartáè na èištìní výmìníku
10. Teplovodní výmìník (bez vychlazovací smyèky)
10.3. Balení krbové vložky a likvidace odpadu
Krbová vložka a sestava obkladu je dodávána na døevìné transportní podlážce a opatøena
ochranným latìním. Vložka a sestava obkladu je proti povìtrnostním vlivùm chránìna PE folií.
Stabilizace a soudržnost celého obalu pro skladování a pro dopravu je zaruèena použitím kovové,
pøíp. plastové pásky.
Likvidace obalu: Døevìné latìní a podlážku použijte k topení. Ocelovou pásku odevzdejte do sbìrny
kovových odpadù. PE povlak pøedejte k recyklaci.
Likvidace tìlesa vložky a kamenného obkladu: V pøípadì likvidace krbové vložky odložte šamot,
desky vermiculite, sklo a tìsnící šòùry do tuhého komunálního odpadu a plechový korpus popø.
ostatní kovové èásti odevzdejte do sbìrny kovových odpadù.
10.4. Prohlášení o vlastnostech
Dle naøízení EU è. 305/2011 výrobce vydává prohlášení o vlastnostech ke každému výrobku,
který uvádí na trh.
Za podmínek obvyklého, výrobcem urèeného použití, je výrobek bezpeèný.
Výrobce pøijal opatøení, kterým zabezpeèuje shodu všech výrobkù uvedených na trh s technickou
dokumentací a se shodnými požadavky.
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1. Technická dokumentace pøíslušného typu krbové vložky a záruèní list
2. Pøíloha è.1
Schéma provedení zástavby jednoplášové krbové vložky
3. Pøíloha è.2
Pøíklad umístìní ochranné clony palivového spotøebièe a kouøovodu
Prostup kouøovodu stìnou z hoølavých materiálù
Odstupové bezpeènostní vzdálenosti vložky v prostoru
Pøíklady správného a nesprávného pøipojení kouøovodu do otvoru v komínové vložce
(komínu)
4. Pøíloha è.3
Informativní schéma otopné soustavy1 - Zabezpeèení proti pøehøátí pøi výpadku
elektrické energie s použitím
vychlazovacího výmìníku (smyèky).
5. Pøíloha è.4
Informativní schéma otopné soustavy 2 - Kombinovaná otopná soustava Elektrokotel
+ Krbová vložka s rozdìlením na otopné
vìtve A a B a použitím záložního zdroje.
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Pøíloha 1
1
2
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Chránìný strop z hoølavých stavebních materiálù
nebo nosný stavební prvek
Izolovaný prostor napojení kouøovodu na komín
Kouøové trubky z ocelového plechu
Tepelnì izolaèní vrstva
Obezdívka
Chránìná stìna z hoølavého stavebního
materiálu nebo nosný prvek z betonu nebo
železobetonu.
Pøívod spalovacího vzduchu
Klapka vnìjšího pøívodu vzduchu
Tepelná izolaèní vrstva
Nosná deska
Chránìná základová deska z hoølavého materiálu
nebo nosný stavební prvek.
Clonící ochrana podlahy z nehoølavého materiálu
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14

Vstup konvekèního vzduchu (cirkulující vzduch)

15
16
17
18
19

Pláš obezdívky vložky
Krbová vložka
Nosný rám
Okrasný trám
Škrtící klapka

21
22
23
24
25

Møížka výstupu ohøátého vzduchu
Nosný prvek
Tepelnì izolaèní vrstva
80 cm oblast sálání
Oplechování komory konvekèního vzduchu
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PROSTUP KOUØOVODU STÌNOU
Z HOØLAVÝCH MATERIÁLÙ

PØÍKLAD UMÍSTÌNÍ OCHRANNÉ CLONY
PALIVOVÉHO SPOTØEBIÈE
A KOUØOVODU

(rozmìry v mm)

(rozmìry v mm)

1 – ochranná clona palivového spotøebièe
a kouøovodu chránící okolní hoølavé stavební
konstrukce pøed jejich tepelnými úèinky
1 – stìna

2 – pøikládací a popelníkový otvor

2 – kouøovod

PØIPOJENÍ KOUØOVODU DO OTVORU
V KOMÍNOVÉ VLOŽCE

3 – krycí deska (nehoølavá, nekovová)
4 – rùžice
5 – ochranná roura (nehoølavá, nekovová
6 – izolaèní výplò I (nehoølavá, napø. skelné
vlákno)
7 – izolaèní výplò II (nehoølavá, napø.
kamnáøská hlína)
ÈSN 06 1008
ODSTUPOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ
VZDÁLENOSTI VLOŽKY V PROSTORU

1 – keramická (kovová) vložka
2 – kovová komínová vložka
3 – komínový pláš
4 – kovový kouøovod
5 – otvor v komínové vložce
6 – pøitmelená odboèka ke komínové vložce
7 – kovová pøíložka upevnìná k vložce
kovovými pásky
8 – dilataèní mezera mezi tvarovkou
a pláštìm komína

Minimální vzdálenosti

SPRÁVNÌ – viz. c, d

A>=800 mm

ŠPATNÌ – viz. a, b
Pøíloha è. 2

Komentáø k ÈSN 73 4201
20

B>=400 mm
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Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné vody
60°C a návrhového tepelného spádu otopné
soustavy 75-60 °C. Pro zabezpeèení tohoto
režimu je nutné:
Osadit termoregulaèní ventil napø. ESBE TV25
s otevírací teplotou 60 °C. Pøi teplotì 60 °C se
termoregulaèní ventil otevøe a do okruhu krbových
kamen se vpustí kapalina z okruhu otopné
soustavy. Pøívody termoregulaèního ventilu jsou
stále otevøeny, tímto zpùsobem je zajištìna
minimální teplota vratné vody do výmìníku.
A – Výstup topné vody
B – Vstup vratné vody
C – Vstup chladící vody do chladícho výmìníku
(smyèky)
D – Výstup chladící vody do odpadu
Chladící výmìník (smyèka) proti pøetopení
(13) nesmí být použita k jiným úèelùm než je
ochrana proti pøetopení!

Informativní schéma otopné soustavy 1
Zabezpeèení proti pøehøátí pøi výpadku elektrické
energie s použitím vychlazovacího výmìníku
(smyèky).

Pøíloha 3

Pøívodní a vratné potrubí TÚV
Potrubí vychlazovacího výmìníku
Kabel CYKY 3Cx1,5
Smìr toku média
LEGENDA:
1. Teplovodní výmìník
2. Obìhové èerpadlo
3. Expanzní nádoba
4. Otopné tìleso
5. Vypouštìcí ventil
6. Pojistný ventil
7. Termostatický ventil napø. ESBE TV 25 (60 °C)
8. Kulový kohout
9. Filtr uzavírací BALL
10. Tlakomìr
11. Odvzdušòovací ventil
12. Odpad
13. Chladící výmìník (smyèka)
14. Pojistný teplotní ventil
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Informativní schéma otopné soustavy 2
Kombinovaná otopná soustava Elektrokotel + Krbová
kamna s rozdìlením na otopné vìtve A a B a použitím
záložního zdroje.
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Pøíloha 4

Topný okru A: Celkový otopný okruh.
Vhodný pro souèasný provoz obou
spotøebièù
Topný okru B: Èást otopného okruhu.
Vhodný pouze pro krbová kamna.
Oddìlovací ventily otopných okruhù I-II:
Slouží k oddìlení otopných okruhù A a B.

Výrobce ukládá dodržení min. teploty vratné
vody 60°C a návrhového tepelného spádu
otopné soustavy 75-60 °C. Pro zabezpeèení
tohoto režimu je nutné:
Osadit termoregulaèní ventil napø. ESBE
TV25 s otevírací teplotou 60 °C. Pøi teplotì
60 °C se termoregulaèní ventil otevøe a do
okruhu krbových kamen (3-1) se vpustí
kapalina z okruhu otopné soustavy B popø.
A+B. Pøívody termoregulaèního ventilu 1 a 3
jsou stále otevøeny, tímto zpùsobem
je zajištìna minimální teplota vratné vody
do výmìníku.

Vratné potrubí TUV
Pøívodní potrubí TUV
LEGENDA:
1. Krbová kamna s výmìníkem
2. Obìhové èerpadlo
3. Expanzní nádoba
4. Termoregulaèní ventil napø. ESBE TV 25
(60 °C)
5. Pojistný ventil
6. Filtr uzavírací
7. Kulový kohout
8. Tlakomìr
9. Elektrokotel
10. Odvzdušòovací ventil
11. Pøíložný termostat
12. Záložní zdroj
A – Pøípojka k celkové otopné soustavì
B – Pøípojka k èásti otopné soustavy
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Poznámky:

Poznámky:

OBSAH
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.1.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Základné požiadavky na montáž krbovej vložky
Princíp vykurovania
Konštrukèné vyhotovenie
SPA¼OVACÍ PROCES
Množstvo paliva a nastavenie spa¾ovacieho procesu
Palivo
BEZPEÈNOS PREVÁDZKY
Všeobecné ustanovenia
Bezpeèná vzdialenos kachlí v priestore od hor¾avých hmôt
Bezpeèná vzdialenos dymovodu od hor¾avých hmôt
Pokyny pre bezpeènú prevádzku
INŠTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN
Pripojenie kachlí ku komínu alebo komínovej vložke
Napojenie kachlí na komínový prieduch
Pokyny pre inštaláciu a zaistenie dymovodu
Inštalácia (umiestnenie) kachlí do priestoru (miestnosti)
Pripojenie kachlí s výmenníkom k vykurovacej sústave
Pokyny pre montáž a použitie tlakových expanzných nádob
Èistenie piecky a komínu
Požiar v komíne
Vonkajší prívod spa¾ovacieho vzduchu
NÁVOD NA OBSLUHU
Prvé uvedenie krbových kachlí do prevádzky
Zapálenie a kúrenie
Prikladanie paliva
Èistota skla
Prevádzka poèas prechodného obdobia a pri zhoršených klim. podmienkach
Zámena teplovodného výmenníka za zakonèovací èlen
Vyprázdòovanie popola
ÈISTENIE A ÚDRŽBA
Èistenie piecky
Èistenie skla
Èistenie keramiky a prírodného kameòa
Èistenie teplovodného výmenníka
Tesniace šnúry a pásky
Náhradné diely
ÈO ROBI KEÏ ….„PORADÍTE SI SAMI?“
NAJÈASTEJŠIE PORUCHY A OTÁZKY NA NE
Prasknutá (vypadnutá) vymurovka v spa¾ovacom priestore
Rozbité sklo
Clony pre smerovanie ahu
Prasknutá boèná dlaždica
Vymenite¾ný výmenník (iba niektoré typy)
ZÁRUKA A SERVIS
Všeobecne
Záruèné podmienky
Záruèný a pozáruèný servis
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Srdeène blahoželáme a ïakujeme! Stali ste sa majite¾mi kachlí znaèky HAAS + SOHN, produktu
vynikajúcej kvality. Preèítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu, èím získate informácie o
funkcii a spôsobe správnej manipulácie s kach¾ami. Vyhnete sa nebezpeèenstvu vzniku škôd a
predåžite ich životnos. Okrem toho je možné správnym zaobchádzaním a kúrením šetri palivo a
chráni životné prostredie. Priložená technická dokumentácia so špecifikáciami konkrétneho typu
výrobku je súèasou dodávky.
Záruku na naše výrobky poskytujeme iba vtedy, ak dodržíte pokyny uvádzané v tomto návode na
inštaláciu a obsluhu. Návod a technickú dokumentáciu starostlivo uschovajte, budete si tak môc na
zaèiatku každej vykurovacej sezóny opä osvieži znalosti potrebné pre správnu obsluhu vašej
krbovej vložky.
Tento všeobecný návod na obsluhu platí všeobecne pre všetky typy krbových vložiek
dodávaných firmou HAAS + SOHN. V technickej dokumentácii priložené k výrobku sú
uvedené podrobné technické údaje k danému typu.
1. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Kombinovaná krbová vložka s teplovodným výmenníkom je urèená na vykurovanie obytných
miestností, rekreaèných zariadení i pracovných miest, kde je zámerom zvýšenie tepelnej pohody, ku
ktorej prispieva i vnem z poh¾adu na plameò. Teplovodný systém môže by otvorený alebo
uzatvorený a môže by vyhotovený s pomocným obehovým èerpadlom alebo ako samotiažový bez
obehového èerpadla. Do teplovodného okruhu je možné zaèleni napr. zásobníkový ohrievaè
úžitkovej vody. Vhodným riešením je i zapojenie krbovej vložky k existujúcemu vykurovaciemu
systému s plynovým kotlom (elektrokotlom, príp. i inými vykurovacími jednotkami). Pre zaistenie
bezpeènej prevádzky krbovej vložky a automatické zálohovanie funkcie obehového èerpadla pri
výpadku el. energie je vhodné použitie záložného zdroja (pozrite prílohu 3). Krbová vložka by nemala
by jediným zdrojom tepla v budove (objekte).
1.1. Základné požiadavky na montáž krbovej vložky
Krbová vložka môže by už súèasou krbovej zostavy, prípadne bez vonkajšieho omurovania pre
prípad vlastného zabudovania. Do interiéru sa zabudovává pod¾a vlastného priania zákazníka, alebo
pod¾a výtvarného návrhu architekta s oh¾adom na konkrétnu skladbu vykurovaného priestoru.
Montáž krbovej vložky a jej pripojenie na komínový prieduch je nutné dopredu prediskutova s
odbornou kominárskou firmou. Obkladom a inštaláciou krbovej vložky odporúèame poveri odbornú
peciarsku firmu. Informatívna schéma zabudovania jednoplášovej krbovej vložky je uvedená na
prílohe è. 1.
Upozornenie: Krbové vložky smú by umiestòované iba v miestnostiach a na miestach, kde
nehrozia z h¾adiska polohy, stavebných podmienok a spôsobu využitia žiadne riziká. V mieste
inštalácie krbovej vložky nesmú by v stenách a v stropoch žiadne elektrické vedenia. V
miestnosti s umiestnenou krbovou vložkou musí by dostatoèný prívod vzduchu na
spa¾ovanie. Podkladová plocha na umiestnenie krbovej vložky musí by konštruovaná takým
spôsobom a musí by taká ve¾ká, aby mohlo by kúrenisko riadne prevádzkované.
Zásadne je potrebné pred inštaláciou vašej stavebnice krbu vykona overenie nosnosti
podlahy. Celková váha kompletnej stavebnice krbu (krbová vložka s tepelne a pevnostne odolnými
tvarovkami a tiež s obložením z umelého kameòa) môže by – pod¾a variantu – od približne 430 až do
460 kg.V prípade drevených nosných konštrukcií (drevených trámových stropov) sa musí
bezpodmieneène vyžiada konzultácia so statikom.
1.2. Princíp vykurovania
Krbová vložka je konštruovaná na spa¾ovanie dreva, ekobrikiet a pri niektorých typoch i uho¾ných
brikiet prehorievacím systémom, ktorý zaruèuje ve¾mi dobré spa¾ovacie podmienky. Krbová vložka
odovzdáva viac než 70 % tepelného výkonu prostredníctvom teplovodného výmenníka do okruhu
ústredného alebo etážového kúrenia. Zvyškovým využite¾ným teplom je realizovaný ohrev vzduchu v
priestore, kde sa kachle nachádzajú. Ohrev vzduchu v miestnosti a vytvorenie útulnej obytnej klímy
(tepelnej pohody) sa dosahuje prevažne konvekèným teplom, èiastoène aj teplom sálavým. Týmto
systémom je možné aj ve¾mi chladné, dlho nevykurované miestnosti ve¾mi rýchlo vykúri.
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Princíp konvekèného vykurovania spoèíva v tom, že vzduch z miestnosti vstupuje do kachlí v spodnej
èasti a pri postupe hore sa ohrieva v konvekènom priestore tvorenom dvojitým plášom vykurovacej
jednotky alebo jej obkladom, ïalej potom prúdi otvormi, ktoré sa nachádzajú v hornej èasti kachlí
alebo jej obklade opä do miestnosti. Sálavé teplo je získavané z povrchových plôch kachlí (kov,
keramika, sklo). Vzh¾adom na konštrukciu je najväèším zdrojom sálavého tepla presklený priestor
dvierok.
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1.3. Konštrukèné vyhotovenie
Krbové vložky sú zvarené z oce¾ových plechov hrúbky 2 – 5 mm. V prostrednej èasti vložky je
spa¾ovacia komora uzatvárate¾ná pomocou prikladacích dvierok, ktoré sú vybavené
samozatváracím mechanizmom. Dvierka sú osadené špeciálnym ve¾koplošným sklom, ktoré je
schopné odoláva teplotám až 800 C.
Vnútorný priestor spa¾ovacej (plniacej) komory je väèšinou tepelne a pevnostne odolnými
tvarovkami. Tvarovky nie sú spojené žiadnou výmazovou hmotou z dôvodu predchádzania ich
poškodeniu vplyvom tepelných dilatácií. V hornej èasti spa¾ovacej komory sú usmeròovaèe toku
spalín (clony) do odahového hrdla, ktoré môžu by ako pevné, tak aj vo¾ne položené. Vo¾ne položený
usmeròovaè spalín (clona) môže slúži aj ako držiak tvaroviek. V spodnej èasti spa¾ovacej komory je
spravidla umiestnený rošt. Pred roštom je spravidla umiestnená zábrana proti vypadávaniu a
zosúvaniu paliva na dvierka (èelné sklo). Pod roštom je priestor na popolníkovú zásuvku. Priestor v
spodnej èasti kachlí môže by využitý ako zásobník paliva. Na niektorých typoch je možné hrdlo
dymovodu pod¾a potreby nastavi ako pre horný, tak aj pre zadný vývod dymových spalín
jednoduchým uvo¾nením príchytiek a pootoèením hrdla dymovodu do požadovaného smeru.
Vyhotovenie krbovej vložky môže by vo verzii jednoplášovej alebo dvojplášovej. Dvojplášové
vyhotovenie priamo podporuje konvekèné prúdenie vzduchu cez vonkajšiu konštrukciu telesa vložky.
Konvekèné otvory v spodnej èasti vložky sú urèené na prívod vzduchu do medzipriestoru medzi
vložkou a obkladom. Oce¾ová konštrukcia vložky je chránená špeciálnou žiaruvzdornou farbou.
Súèasou krbovej vložky je teplovodný výmenník zvarený z oce¾ových plechov (rúrok) hr. 4 – 5 mm.
Výmenník môže by pevnou súèasou krbovej vložky alebo môže by odnímate¾ný. Odnímate¾ný
výmenník je priskrutkovaný k telesu krbovej vložky. Je možné ho v týchto prípadoch vybra, tým sa
kachle upravia na plne teplovzdušnú prevádzku (ohrev vzduchu).
Vývody vykurovacej vody sú umiestnené na zadnej alebo boèných stranách výmenníka. Vývod teplej
vody je oznaèený èerveno. Vratná (chladnejšia) voda je oznaèená modro.
Pokia¾ je vložka vybavená automatickým regulátorom spa¾ovacieho vzduchu, potom regulátor
pracuje na základe meniacej sa teploty vody vo výmenníku. Teplota vody je snímaná teplotným
snímaèom vloženým do výmenníka. Snímaè je kapilárou spojený s prevodníkom, ktorý ovláda
vzduchovú klapku. Pri teplote vody nad 50 °C sa klapka zaèína priviera, pri teplote vody 90 °C je
celkom uzatvorená.
UPOZORNENIE: Krbové vložky nemajú charakter stáložiarovej vykurovacej jednotky a sú
urèené na periodickú – prerušovanú (doèasnú) prevádzku.
2. SPA¼OVACÍ PROCES
2.1. Množstvo paliva a nastavenie spa¾ovacieho procesu
Spa¾ovanie dreva, drevených a pri niektorých typoch aj uho¾ných brikiet v krbových vložkách je
systémom prehorievacím, èo znamená, že spa¾ovanie prebieha v celej sádzke paliva naraz. Pre
zaistenie optimálnych podmienok jednoduchého podpálenia a následného rozhorenia je nutné pod
horiace palivo, cez rošt, privies dostatoèné množstvo vzduchu – oznaèeného ako primárny, ktorý je
vždy regulovate¾ný. So vzrastajúcou teplotou spalín sa zaèínajú uvo¾òova plynné zložky paliva,
ktoré by bez ïalšieho prívodu vzduchu nevykonali žiadnu prácu v podobe tepelnej energie, preto je
nutné privies ïalší vzduch do úrovne výšky plameòov, kde proces spa¾ovania týchto plynných
zložiek môže ïalej prebieha, týmto už väèšinou zaniká požiadavka na potrebu prívodu vzduchu
primárneho, naopak vzniká požiadavka na prívod vzduchu sekundárneho, prípadne tu môže by aj
prívod vzduchu terciárny. Prívod sekundárneho vzduchu, ktorý je spravidla regulovate¾ný,
skvalitòuje ako spa¾ovanie, tak aj napomáha k samoèinnému èisteniu skla dvierok. Terciárny
vzduch je urèený na zdokonalenie celkového procesu spa¾ovania, býva pevne daný (nie je možné ho
regulova).
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Pri správnom množstve a pomere vzduchov privedených do správnych miest spa¾ovacej komory sa
úèinnos spa¾ovania zvýši a tým sa znižuje emisia škodlivých plynov do ovzdušia. Rozmiestnenie
regulátorov prívodov vzduchov je znázornené na schéme v technické dokumentácii, ktorý je
súèasou každej dodávky krbovej vložky.
Dosiahnutý tepelný výkon vykurovacej jednotky je závislý od množstva spáleného paliva za urèitý
èasový úsek, jeho kvality a úèinnosti spa¾ovacieho procesu. Pod¾a tabu¾ky è. 2 výhrevností palív si
môžete urobi predstavu o dosiahnute¾nom výkone pri spálení 1 kg dreva za hodinu pri jeho 20 %
vlhkosti. Ïalej platí, že so vzrastajúcou vlhkosou paliva taktiež výrazne klesá jeho výhrevnos.
V podmienkach skúšobne bola odskúšaná regulovate¾nos vykurovacej jednotky v rozmedzí 30 –
100 % menovitého výkonu. Regulácia výkonu bola vykonaná pomocou ahu komína a množstvom
paliva. V praxi sa výkon väèšinou reguluje pomocou regulátorov vzduchov, najmä primárnym
prívodom vzduchu. Presné nastavenie spa¾ovacieho procesu pomocou regulátorov nie je možné
jednoznaène definova. Je ovplyvnené radom faktorov – vlhkosou paliva, druhom paliva, ahom
komína, vonkajšími tlakovými podmienkami atï. Preto si spa¾ovací proces (intenzitu a kvalitu
plameòa) musíme doregulova pod¾a aktuálnych podmienok.
Schopnos úèinne nastavi spa¾ovací proces sa zvýši s vašimi skúsenosami pri používaní výrobku.
Podrobnejšia tabu¾ka s nastavením regulátorov pre prívod vzduchu je súèasou technické
dokumentácie, kde sú uvedené skutoèné hodnoty, ktoré boli odskúšané v daných skúšobných
podmienkach v štátnej skúšobni. Nižšie uvedená tabu¾ka è. 1 slúži len ako všeobecná informácia pre
reguláciu prívodov vzduchu.
Niektoré krbové vložky s teplovodným výmenníkom sú vybavené automatickou reguláciou
spa¾ovacieho vzduchu. V tomto prípade sa regulácia primárneho vzduchu vykonáva ruène len v
obmedzenom teplotnom rozsahu – pri rozkurovaní.
V rozmedzí teploty vody vo výmenníku od 50 °C do 90 °C prebieha regulácia prívodu vzduchu
nezávisle od ruèného nastavenia a je daná konštrukèným nastavením použitého regulátora.
palivo

množstvo paliva

drevené
polená
drevené
brikety

2 - 3 polená (asi 2 – 3 kg)
2 - 4 ks (asi 2 – 3 kg)

uho¾né
brikety

2 - 3 ks (asi 2 – 3 kg)

primárny vzduch

sekundárny vzduch

terciárny vzduch

regulovate¾ný

regulovate¾ný

neregulovate¾ný

uzatvorený alebo
pod¾a potreby
otvorený pod¾a
daných spa¾ovacích
podmienok

max. otvorený

pevne nastavený

1 otvorený

pevne nastavený

Tabulka è.1
Tipy pre spa¾ovanie dreva:
?
Po každom rozkúrení v kachliach ponechajte regulátor primárneho vzduchu otvorený

radšej dlhšie, docielite tým lepšie rozhorenie paliva.
?
Pred priložením paliva je vhodné plne otvori regulátor primárneho vzduchu.
?
Pri spa¾ovaní dreva bezpodmieneène dbajte na to, aby bolo drevo suché s maximálnou

vlhkosou 20 %.
?
Pre optimálne využitie výkonu výmenníka je najlepšie priklada a poèas horenia udržiava

palivo na priestore roštu.
Tipy pre spa¾ovanie uho¾ných brikiet:
?
Pre optimálne horenie prikladajte brikety priamo na prieduchy roštu, palivo sa tým lepšie

spáli.
?
Dbajte na to, aby množstvo paliva zodpovedalo požiadavkám na tepelný výkon, ktorý

potrebujete, tzn. že pre udržanie žiaru postaèí iba nieko¾ko brikiet, inak budú kachle tepelne
preažované. Výhrevnos uho¾ných brikiet môže dosahova až 6 kWh/kg, teda o cca
40 % väèšiu než drevo!
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2.2. Palivo
V krbovej vložke je možné spa¾ova kusové drevo, brikety z lisovaného dreva a v niektorých typoch i
uho¾né brikety. Vlhkos spa¾ovaného dreva by mala by menšia než 20 %, optimálne 10 %. Tu platí
pravidlo, èím menší obsah vody v palive, tým je jeho výhrevnos vyššia. Odporúèaná vlhkos dreva sa
docieli skladovaním poèas aspoò dvoch rokov vo vetranom prístrešku. Obsah vody v briketách musí
by definovaný výrobcom brikiet. Brikety je nutné skladova v suchom prostredí, inak hrozí
nebezpeèenstvo rozpadnutia. Odporúèaná ve¾kos kusového dreva pre skladovanie a spa¾ovanie by
mala by priemeru 3 - 6 cm a dåžky 20 – 30 cm. V krbovej vložke je zakázané spa¾ova uhlie a koks.
Ako palivo nikdy nepoužívajte hor¾avé kvapaliny alebo odpady typu: tapety, drevotrieskové dosky,
umelé hmoty, napúšané drevo alebo samotné hobliny, piliny. Spa¾ovanie takýchto materiálov škodí
nielen životnému prostrediu, ale taktiež skracuje životnos kachlí, navyše môže dôjs aj k poškodeniu
kachlí/komína.
Pozn. Kôru, ktorá sa nachádza na drevených polenách, je samozrejme taktiež možné spa¾ova.
Výhrevnos niektorých druhov dreva pri 20% vlhkosti
Druh dreva

Výhrevnos kWh/plm

Výhrevnos kWh/1 kg

Hmotnos kg/plm

Smrek, jed¾a

1957

4,0

485

Smrekovec

2461

4,0

610

Borovica

2280

4,0

565

Dub, buk

2743

3,8

726

Tabu¾ka è.2

plm = plnometer (m3)

3. BEZPEÈNOS PREVÁDZKY
3.1. Všeobecné ustanovenia
Pre prevádzkovanie a inštaláciu krbovej vložky je nutné dodržiava zásady požiarnej ochrany
obsiahnuté v ÈSN 06 1008.
Spotrebiè smie by používaný v normálnom prostredí pod¾a ÈSN 33 2000-3. Pri zmene tohto
prostredia, kedy by mohlo vzniknú aj prechodné nebezpeèenstvo požiaru alebo výbuchu (napr. pri
lepenie linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami a pod.) musia by kachle vèas, pred vznikom
nebezpeèenstva, vyradené z prevádzky. Ïalej je kachle možné používa až po dôkladnom vyvetraní
priestoru, najlepšie prievanom.
3.2. Bezpeèná vzdialenos kachlí v priestore od hor¾avých hmôt
Pri inštalácii krbovej vložky umiestnenej v priestore s hor¾avými predmetmi triedy hor¾avosti B, C1 a
C2 musí by dodržaná bezpeènostná vzdialenos od èelnej strany (prípadne od boèných presklených
plôch) 800 mm a v ostatných smeroch 400 mm. V prípade, že je vložka inštalovaná v priestore s
hor¾avými predmetmi triedy C3, musia by tieto vzdialenosti zdvojnásobené. Pre názornos
nahliadnite do prílohy è. 1 a è. 2. Rozhodujúce vzdialenosti pre inštaláciu sú uvedené na výrobnom
štítku výrobku.
3.3. Bezpeèná vzdialenos dymovodu od hor¾avých hmôt
Bezpeèná vzdialenos od obloženia zárubní dverí a podobne umiestnených stavebných konštrukcií z
hor¾avých hmôt a od inštalácií potrubia vrátane jeho izolácií je min. 200 mm. Od ostatných èastí
konštrukcií z hor¾avých hmôt min. 400 mm (ÈSN 06 1008). Ide o stavebné hmoty triedy hor¾avosti B,
C1 a C2 pod¾a ÈSN EN 13501-1 (pozri tabu¾ku è. 3). Pre názornos nahliadnite do prílohy è. 2.
Skutoèná klasifikácia môže by získaná iba pri vykonaní skúšok požadovaných pre tento
vybraný výrobok.
3.4. Pokyny pre bezpeènú prevádzku
Na podkurovanie a kúrenie sa nesmú používa žiadne hor¾avé kvapaliny! Ïalej je zakázané spa¾ova
akéko¾vek plasty, drevené materiály s rôznymi chemickými spojivami (drevotriesky atï.) a taktiež
domový netriedený odpad so zvyškami plastov a i.
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Krbovú vložku musia obsluhova iba dospelé osoby! Ponecha deti pri kachliach bez dozoru
dospelých je neprípustné. Povrch krbovej vložky je prehriaty, najmä presklené plochy,
dotykom si môžete spôsobi ažké popáleniny. Prevádzka krbovej vložky vyžaduje obèasnú
obsluhu a dozor. Na bezpeèné ovládanie regulátorov a na manipuláciu s uzávermi dvierok slúžia
ochranná rukavica, ktorá je súèasou každej dodávky.
Na krbovú vložku je zakázané poèas prevádzky a pokým je teplá, odklada akéko¾vek predmety z
hor¾avých hmôt, ktoré by mohli spôsobi požiar.
Dbajte na zvýšenú opatrnos pri manipulácii s popolníkom a pri odstraòovaní horúceho popola,
pretože hrozí nebezpeèenstvo popálenia. Horúci popol nesmie prís do styku s hor¾avými predmetmi
– napr. pri sypaní do nádob komunálneho odpadu.
Krbová vložka smie by prevádzkovaná iba pod¾a tohto návodu. Na vložke nie je prípustné
vykonáva žiadne neoprávnené úpravy.
Informácie o stupni hor¾avosti niektorých stavebných hmôt (pod¾a ÈSN 73 0823)
Stav hor¾avosti stavebných hmôt a výrobkov

Stavebné hmoty zaradené do stupòa hor¾avosti

A nehor¾avé

žula, pieskovec, betóny ažké pórovité, tehly,
keramické obkladaèky, špeciálne omietky

B ne¾ahko hor¾avé
C1 ažko hor¾avé

akumín, heraklit, lihnos, itavér
drevo listnaté, preglejka, sirkoklit, tvrdený papier,
umakart
drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma,
podlahoviny
drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán

C2 stredne hor¾avé
C3 ¾ahko hor¾avé
Tabu¾ka è. 3

4. INŠTALÁCIA KRBOVEJ VLOŽKY A JEJ NAPOJENIE NA KOMÍN
Upozornenie: Pri montáži krbovej vložky musia by dodržané všetky miestne predpisy,
vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem pre tento druh
spotrebièov.
4.1. Pripojenie krbovej vložky ku komínu alebo komínovej vložke
Pripojenie krbovej vložky na komínový prieduch smie by vykonané iba so súhlasom kominárskeho
podniku v súlade s ÈSN 73 4201, alebo pod¾a platných predpisov pre tento druh spotrebièov v
krajinách, kde sú inštalované. Pre názornos nahliadnite do prílohy è. 2.
Pre zaistenie správnej funkcie vložky je nutné, aby bol zaruèený správny ah komína v hrdle
dymovodu. Údaj o minimálnom ahu je vždy uvedený v technické dokumentácii pre príslušný typ
vložky. Nedodržanie odporúèaného ahu komína môže spôsobi trvalé poškodenie konštrukcie
vložky. Pri nízkom ahu komína dochádza k sèerneniu skla, zníženiu tepelného výkonu vykurovacej
jednotky, zanášaniu dymových ciest. Pri prikladaní môže dôjs k úniku spalín do miestnosti. Z tohto
dôvodu odporúèame pravidelnú kontrolu komína kominárskou firmou pod¾a normy ÈSN 73 4201 a
pravidelné vykonávanie údržby vykurovacej jednotky. V prípadoch, kedy je ah komína príliš vysoký a
presiahne 20 Pa, je vhodné nainštalova vhodnú komínovú klapku (napr. dymová rúra s klapkou),
regulátor ahu. Príliš vysoký ah môže by zdrojom ažkostí pri prevádzke napr. príliš intenzívnym
spa¾ovaním, vysokou spotrebou paliva a taktiež môže vies k trvalému poškodeniu vykurovacej
jednotky.
Upozornenie: Krbové vložky so zadným vývodom odporúèame pripoji ku komínu priamym
napojením bez použitia kolena. Akýko¾vek iný spôsob napojenia odporúèame konzultova s
odbornou kominárskou firmou.
4.2. Napojenie krbovej vložky na komínový prieduch
Krbovú vložku odporúèame pripoji na samostatný komínový prieduch. K spoloènému komínovému
prieduchu je možné krbovú vložku pripoji len pri dodržaní ustanovení ÈSN 73 4201. Krbovú vložku
nie je možné napoji na spoloèný prieduch s plynovým spotrebièom.Najmenšia úèinná výška
komínového prieduchu je 5 m. V jednotlivých prípadoch je možné pripoji spotrebiè aj do komínového
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prieduchu s menšou úèinnou výškou než 5 m, ak sa preukáže výpoètom spalinovej cesty (pod¾a
kapitoly 5 normy), že je táto výška pre pripájaný spotrebiè dostaèujúca.
Upozornenie (ustanovenie ÈSN 73 42 01)
Prierez prieduchov dymovodu nesmie by väèší než prierez komínového prieduchu a nesmie sa
smerom ku komínu zužova. Ak sa preukáže výpoètom, že prierez prieduchu dymovodu a
komína môže by menší než prierez spalinového hrdla spotrebièa, zmenší sa prierez dymovodu
bezprostredne za spalinovým hrdlom spotrebièa krátkym nábehom alebo skokom.

S 4.3. Pokyny pre inštaláciu a zaistenie dymovodu
K Odahové hrdlo spojte s komínom najkratšou možnou cestou tak, aby dåžka dymových ciest bola dlhá

maximálne 1,5 m. Dymové rúry a koleno medzi sebou tesne spojte s presahom min. 60 mm a dbajte
na to, aby boli spoje zostavené vždy súhlasne s prúdením spalín. Spoj dymovodu a odahového hrdla
krbovej vložky prevàtajte a zaistite nitom alebo kolíkom, to isté urobte i s dymovými rúrami a kolenom.
Otvor vstupu do komína opatrite kovovou obruèou zodpovedajúceho priemeru. Dymovod má
smerom k sopúchu stúpa pod uhlom cca 10°.

4.4. Inštalácia (umiestnenie) krbovej vložky do priestoru (miestnosti)
Pred inštaláciou krbovej vložky je nutné overi nosnos podlahy (stropu), èi spåòa podmienky nosnosti
pre príslušný typ spotrebièa v závislosti od jeho hmotnosti – vrátane hmotnosti použitého obloženia.
Odporúèame konzultáciu so statikom. Krbová vložka musí by nainštalovaná na tepelno-izolaènej
nehor¾avej podložke, ktorá presahuje pôdorys kachlí po bokoch a vzadu minimálne o 400 mm a
vpredu (smer prikladacieho otvoru) o 800 mm. Ak sa použije plechová podložka, musí ma hrúbku
min. 2 mm.
Bezpeènostné vzdialenosti vonkajších plôch telesa vložky a vzdialenosti dymovodu sú
uvedené v odsekoch 3.2 a 3.3.
Upozornenie: Pre možnos èistenia spotrebièa, výmenníka, dymovodu a komína je pri zabudovaní
krbovej vložky nutné ponecha dostatoèný priestor na ¾ahký prístup.
4.5. Pripojenie krbovej vložky s výmenníkom k vykurovacej sústave
Upozornenie: Projekt a montáž teplovodného rozvodu alebo zásobníka teplej úžitkovej vody vždy
zverte špecializovanej firme! Pri nedodržaní pokynov v návode na obsluhu nebude uznaný
reklamaèný nárok!
Pri inštalácii teplovodného rozvodu je nutné rešpektova požiadavky na tepelné sústavy v
budovách:
ÈSN 06 0830

Tepelné sústavy – Zabezpeèovacie sústavy

ÈSN 06 0310

Tepelné sústavy – Projektovanie a montáž

ÈSN 06 0320

Príprava teplej vody – navrhovanie a projektovanie

ÈSN EN 12 828

Navrhovanie teplovodných vykurovacích sústav

ÈSN EN 13 240

Spotrebièe na pevné palivá na vykurovanie obytných priestorov

ÈSN EN 13 229

Zabudované spotrebièe na vykurovanie a krbové vložky na pevné palivá

Upozornenie: Pod¾a èl. 3 ods. 2.3 Smernice Rady è. 97/23/ES „Tlakové zariadenia“ (zodpovedá
nariadeniu vlády è. 26/2003 Zb. – predtým nariadenie vlády è. 182/1999 Zb.) sa posudzuje nutnos
na vybavenie krbových kachlí a krbových vložiek s výmenníkom (do ktorých sa ruène prikladá pevné
palivo na výrobu teplej vody pri teplotách nepresahujúcich 110°C) poistkou proti prehriatiu. V
prípade, že krbové kachle s výmenníkom alebo krbová vložka s výmenníkom nie sú vybavené
touto poistkou, nie je toto zariadenie na výrobku nariadené!
Upozornenie: Výrobca ukladá dodrža min. teplotu vratnej vody 60 °C a návrhového tepelného
spádu vykurovacej sústavy 75-60 °C. Pri nedodržaní min. teploty vratnej vody a spádovej
teploty vykurovacej sústavy nebude uznaný reklamaèný nárok!
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Výmenník krbovej vložky je nutné s teplovodným rozvodom spoji pomocou závitového spoja. Pre
tento úèel je výmenník kachlí vybavený závitovými vývodmi. So špecializovanou kúrenárskou firmou,
ktorá bude vykonáva inštaláciu vykurovacieho rozvodu, odporúèame prerokova pripojenie
výmenníka krbovej vložky, pri ktorom musí by zaruèená možnos jeho odpojenia alebo výmeny,
pomocou tlakových ohybných pancierových hadíc. Táto úprava umožní jednoduchšiu montáž
(demontáž) výmenníka a jednoduché odstavenie kachlí od komína, odòatie dymovodov pri ich èistení
a jednoduchý prístup do hornej èasti spa¾ovacieho priestoru.
V prípade, že máte požiadavku na obèasné kúrenie iba v miestnosti, kde je krbová vložka
umiestnená, je nutné výkon výmenníka „presmerova“ tak, aby nedošlo k jeho prekúreniu, na iný
spotrebiè tepla (napr. zásobník vody). Toto je možné tiež vykona inštaláciou telies i do miestnosti s
krbovou vložkou. Obsluha potom môže výkon „presmerova“ zatvorením ventilov jednotlivých telies
alebo celej vetvy sústavy z ostatných miestností do týchto vykurovacích telies.
Zapojenie s akumulaènou nádržou odporúèame iba tam, kde bude zaruèený odber aspoò 50 %
menovitého výkonu kachlí inými tepelnými spotrebièmi. (Napr. kombináciou akumulaènej nádrže a
vykurovacieho telesa).
Nútenú vykurovaciu sústavu je možné proti prekúrenie zabezpeèi napr. použitím otvorenej
expanznej nádoby, zapojením dochladzovacieho okruhu alebo vychladzovacieho výmenníka
(sluèky). Pre prípad výpadku el. energie je najvhodnejšie použitie záložného zdroja pre obehové
èerpadlo.
Vykurovacie telesá odporúèame osadi termostatickými hlavicami (najmä v priestore, kde sú
umiestnené kachle).
Upozornenie: Vychladzovací výmenník (sluèka) je navrhnutý tak, aby v plnom rozsahu ochránil
výmenník proti jeho prekúreniu. Predpokladom správnej funkcie a pripojenia je nutnos prívodu
studenej vody so stálym min. tlakom 2 bar a teplotou do 15 °C, t. j. zdroj vody musí by nezávislý od
výpadku el. energie (najlepšie vodovodný potrubný systém). Chladiaca voda z vychladzovacieho
výmenníka sa odvádza do odpadovej nádržky.
Upozornenie: Pre zvýšenie životnosti výmenníka a zlepšenie fázy rozkurovania a horenia pri
nútených sústavách odporúèame pre èerpadlo inštalova spínací termostat alebo termoregulaèný
ventil.
Upozornenie: V najnižšej èasti vykurovacej sústavy musí by inštalovaný vypúšací ventil.
Upozornenie: Krbovú vložku vybavenú výmenníkom nie je možné používa bez pripojenia
teplovodného rozvodu a naplnenia teplonosným médiom, tzn. vody alebo mrazuvzdornej náplne
odporúèanej na tento úèel. Tieto náplne majú pre zachovanie dlhodobej životnosti zostavy
zodpoveda norme ÈSN 07 7401 (Voda a para pre tepelné a energetické zariadenie).
4.6. Pokyny pre montáž a použitie tlakových expanzných nádob
Montáž expanznej nádoby zverte autorizovanému servisu. Musí by vykonaná pod¾a ÈSN 06 0830.
Musí umožòova kontrolu zo všetkých strán. Štítok nádoby musí by vidite¾ný. Nádoba nesmie by
nainštalovaná v mieste, kde hrozí nebezpeèenstvo zamrznutia.
Tlakové expanzné nádoby patria medzi vyhradené technické zariadenia a preto je potrebné
zaisti:
?
Východiskovú revíziu pre nanovo namontované nádoby pred ich uvedením do prevádzky.
?
Prevádzkovú revíziu pravidelne 1x roène. V rámci prevádzkovej revízie sa skontroluje tlak
plynu v nádobe.
?
Vnútornú revíziu 1× za 5 rokov.
?
Tlakovú skúšku 1× za 9 rokov.
Upozornenie: Tlak plynu v expanznej nádobe nesmie klesnú pod 1 bar!
Upozornenie: Vykonanie odporúèaných revízií vždy zverte špecializovanej odbornej firme.
Údržba musí by vykonávaná autorizovaným servisom – 1× za rok:
?
Prehliadka nádoby na poškodenia a koróziu (malé vymeni, ve¾ké konzultova so servisom).
?
Krátke odpustenie dusíkového ventilu (ak uniká voda, je nutné vymeni nádobu alebo
membránu).
?
Kontrola plnenia plynu – nádoba musí by prázdna.
?
Kontrola plnenia vody v sústave – voda musí ma teplotu okolia.
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4.7. Èistenie vykurovacej jednotky a komína
Pri inštalácii krbovej vložky ku komínovému prieduchu je nutné zabezpeèi možnos èistenia
dymových ciest (rúr) napr. odnímate¾nou èasou obkladu v oblasti dymovodu krbovej vložky. Na túto
požiadavku odporúèame upozorni firmu vykonávajúcu montáž vložky a jej obkladu. Ïalej je nutné
zabezpeèi možnos èistenia komína a výmenníka.
Pravidelným èistením dymových rúrok, spa¾ovacieho priestoru vložky a výmenníka zvýšite úžitkové
vlastnosti vykurovacej jednotky a zabezpeèíte bezporuchovú prevádzku. Pravidelným èistením
komína zabránite prípadnému vznieteniu tuhých èastíc splodín usadených na stenách komína.

S
4.8. Požiar komína
K V prípade vzniku požiaru v komíne je nutné oheò v krbovej vložke okamžite uhasi, vybratím horiacich

zvyškov paliva pomocou lopatky do vhodnej nehor¾avej nádoby a ihneï vola hasièov (linka 150)
alebo linku 112 integrovaného záchranného systému.
4.9. Vonkajší prívod spa¾ovacieho vzduchu
Pre proces spa¾ovania musí by zaistený prívod dostatoèného množstva èerstvého vzduchu. Pri
3
spa¾ovaní dreva spotrebujú kachle až 15 m èerstvého vzduchu na 1 kg paliva za hodinu. Pri
novodobých stavbách môže by ich izolovanos (malý súèinite¾ prievzdušnosti) od vonkajšieho
prostredia (plastové okná a pod.) ve¾mi vysoká. Ïalšie problémy môžu spôsobi odsávaèe vzduchu
alebo iné tepelné zariadenia, ktoré pracujú v miestnosti alebo v priestore s kach¾ami. Prívod vzduchu
sa odporúèa kontrolova výpoètom napr. postupom pod¾a TPG 704 01 „Odberné plynové
zariadenia a spotrebièe na plynné palivá v budovách“.
Výrazne sa tým znižuje kvalita procesu spa¾ovania sprevádzaného dechtovaním a zanášaním
dymových ciest a taktiež môže dôjs pri prikladaní k dymeniu do miestnosti. Dostatoèný prívod
vzduchu zabezpeète otvorenými oknami alebo dverami do ved¾ajšej, lepšie vetranej miestnosti.
Vhodnejšie je však súèasne s inštaláciou vykurovacej jednotky zaisti vetrací otvor pre prívod
vzduchu vybavený regulaènou vetracou mriežkou, ktorá musí by zabezpeèená proti zapchaniu.
4.10. Externý prívod vzduchu
Moderné krbové vložky sú vybavené externým prívodom spa¾ovacieho vzduchu. Táto úprava
zaisuje dostatoèný prívod vzduchu nutného pre dokonalé spa¾ovanie, hlavne pri stavbách s malým
súèinite¾om prievzdušnosti od vonkajšieho prostredia použitím stavebných prvkov, ktoré obmedzujú
prirodzené vetranie (plastových okien, dverí a pod.). Pripojenie externého prisávania vzduchu je
najvhodnejšie napojením na systémový komín, ktorého súèasou je vetrací prieduch. Toto
vyhotovenie ponúka napr. komínový systém SCHIDEL. Ïalšou možnosou je prepojenie s
priestorom zabezpeèujúcim dostatoèný prívod vzduchu – napríklad prechodom cez stenu do
vonkajšieho priestoru. Optimálne vyhotovenie pre konkrétne zabudovanie je nutné prerokova s
kominárskou firmou alebo kachliarom vykonávajúcim montáž krbovej vložky.
5. NÁVOD NA OBSLUHU
5.1. Prvé uvedenie krbovej vložky do prevádzky
Postup pri dodávke samostatnej krbovej vložky bez vonkajšieho obkladu
Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné odstráni prípadné nálepky zo skla, diely
príslušenstva z popolníka, resp. z ohniska, toto platí aj pre prípadné prepravné poistky. Pod¾a
obrázka z technickej dokumentácie skontrolujte, èi sú správne usadené vo¾ne položené clony pre
smerovanie ahu, tvárnice èi zábrana (je možné, že poèas transportu alebo pri inštalácii na miesto
skåzli zo správnej polohy). Ak zistíte niektorú poruchu v usadení, vykonajte jej nápravu, inak bude
ohrozená správna funkcia vykurovacej jednotky.
Po usadení krbovej vložky, pripojení na komín a pripojení výmenníka k teplovodnej sústave zakúrte a
zvo¾na kúrte poèas približne jednej hodiny.
Po vychladnutí je možné pristúpi k montáži vonkajšieho obkladu vložky.
Postup pri dodávke kompletnej krbovej zostavy (pokia¾ sa dodáva)
Pod¾a dodaného návodu usaïte a pripojte krbovú vložku ku komínu (vrátane montáže tieniacich
plechov, ak budú použité, a izolácie dymovej rúry).
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Následne namontujte vlastný obklad ku krbovej vložke pod¾a dodaného návodu s obrazovou
prílohou. Po dokonèenej montáži obkladu inštalujte tepelne a pevnostne obloženie do kúreniska
krbovej vložky. Pri prvom zakúrení kúrte zvo¾na s menším množstvom paliva najmenej jednu hodinu.
Na povrchovú úpravu krbovej vložky je použitá žiaruvzdorná farba, ktorá sa pri prvom zakúrení, po
prechodnom zmäknutí, vytvrdzuje. Pri fáze zmäknutia dajte pozor na zvýšené nebezpeèenstvo
poškodenia povrchu laku rukou alebo nejakým predmetom. Pri prvom zakúrení musia by kachle
„zahorené“ malým plameòom, spa¾ovaním menšieho množstva paliva, pri nižšej teplote. Všetky
materiály si musia zvyknú na tepelnú záaž. Opatrným rozkúrením zabránite vzniku trhlín v tehlách,
poškodeniu laku a deformácii materiálov konštrukcie vložky. Prípadný zápach pri vytvrdzovaní
farby èoskoro zmizne – odporúèame intenzívne vyvetranie priestoru. Ak sú v tomto priestore
domáce zvieratá alebo vtáci, premiestnite ich prechodne inam.
Pri typoch krbových vložiek, kde je v prikladacích dvierkach použité delené sklo z troch èastí,
skontrolujte, èi nedošlo poèas transportu alebo poèas používania kachlí k rozstupu jednotlivých
dielov skla.
Odstránenie medzier medzi sklami prikladacích dvierok s deleným sklom: èiastoène uvo¾nite
matice skrutiek na držiakoch skla. Jednotlivé èasti skiel opatrne prisuòte tak, aby sa hrany skiel
navzájom dotýkali. Držiaky skiel znovu citlivo maticami dotiahnite.
5.2. Zapálenie a kúrenie
Pre jednoduchšie rozhorenie najskôr položte na dno ohniska, resp. na rošt 2 až 3 menšie drevené
polená, na ne papier alebo schválené podpa¾ovaèe, potom chrastie alebo drevené triesky, drobné
drevo a nakoniec hrubšie polienka. Paliva naložte väèšie množstvo (cca do 2/3 výšky výmurovky
kúreniska. Naložením väèšieho množstva paliva zaistíte dostatoèný èas horenia pre zahriatie
komínového telesa a tým aj jeho správnu funkciu. Regulátor primárneho vzduchu otvorte na
maximum. Niekedy je pre lepšie zapálenie paliva vhodné zredukova aj prívod sekundárneho
vzduchu. Po zapálení musia by dvierka ohniska uzatvorené. Ihneï ako sa palivo riadne rozhorí
pomocou regulátorov prívodu vzduchu, nastavte pokojné, skôr tlmené spa¾ovanie. Pre nastavenie
plameòa a horenie môžete použi ustanovenia z technickej dokumentácie alebo z tabu¾ky è. 1.
Roštovanie sa vykonáva pod¾a potreby ruène pomocou kutáèa alebo pomocou roštovacej páky, ak je
vykurovacia jednotka vybavená pohyblivým roštom.
Upozornenie: Dvierka ohniska (spa¾ovacej komory) a dvierka popolníka (ak sú použité) musia
by vždy uzatvorené, okrem uvádzania do prevádzky, doplòovania paliva a odstraòovania popola.
Upozornenie: Po každom dlhšom prerušení prevádzky krbovej vložky je nutné pred
opakovaným zapálením vykona kontrolu priechodnosti a èistoty dymovodov, komína a
spa¾ovacieho priestoru.
5.3. Prikladanie paliva
Pre zabránenie úniku dymových plynov do miestnosti pri prikladaní odporúèame: Približne 5 až 10
sekúnd pred otvorením dvierok ohniska plne otvorte primárny regulátor vzduchu, potom prikladacie
dvierka najprv mierne pootvorte, vyèkajte nieko¾ko sekúnd na odsatie dymových splodín do komína a
až potom dvierka pomaly otvorte naplno. Po otvorení prikladacích dvierok je vždy nutné zvýši
pozornos, hrozí vypadnutie žeravých ohorkov. Po priložení paliva dvierka ohniska opä uzavrite. Po
rozhorení paliva (bez èadivého plameòa) regulátor znovu vráte do pôvodnej polohy (príp. uzavrite).
Pri prikladaní dbajte na to, aby palivo nepresahovalo nad úroveò výmurovky spa¾ovacieho priestoru.
Množstvo prikladaného paliva má zodpoveda hodinovej informatívnej spotrebe pre danú
vykurovaciu jednotku (pozrite technickú dokumentáciu). Pri prekurovaní môže dôjs k trvalému
poškodeniu konštrukcie vložky.
Upozornenie: Nadmernému unikaniu spalín do miestnosti pri prikladaní zabránite
doplòovaním paliva po jeho vyhorení na žeravý základ.
5.4. Èistota skla
Na zachovanie èistoty prieh¾adného okienka má vplyv okrem používania vhodného paliva,
dostatoèného prívodu spa¾ovacieho vzduchu (najmä sekundárneho) a zodpovedajúceho
komínového ahu taktiež spôsob, ako je krbová vložka obsluhovaná. V tejto súvislosti odporúèame
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priklada iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo èo najrovnomernejšie rozprestreté po
kúrenisku a aby bolo èo najïalej od skla. Toto platí aj pre brikety (vzdialenos medzi nimi 5 až 10 mm).
V prípade zneèistenia skla pri kúrení odporúèame zvýši intenzitu horenia otvorením primárneho
regulátora vzduchu, èím sa väèšinou sklo samovo¾ne vyèistí.
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5.5. Prevádzka poèas prechodného obdobia a pri zhoršených klimatických podmienkach
V prechodnom období, resp. pri vyšších vonkajších teplotách nad 15° C, pri daždivých a vlhkých
dòoch, pri prudkom nárazovom vetre, môže pod¾a okolností dôjs k zhoršeniu komínového ahu
(odahu spalín z krbovej vložky), takže spaliny nie sú plne odvádzané. Preto musí by krbová vložka v
tomto období prevádzkovaná s èo najmenším množstvom paliva, aby bolo možné otvorením
prívodov vzduchu zlepši horenie a tým aj ah komína.
5.6. Úprava funkcie krbovej vložky
Krbová vložka s teplovodným výmenníkom môže by upravená vykonaním demontáže výmenníka.
Vložka sa potom používa ako normálna lokálna vykurovacia jednotka.
Upozornenie: Krbovú vložku, ktorá je vybavená výmenníkom, nie je možné prevádzkova bez
pripojenia k teplovodnej sústave a bez vodnej náplne (príp. nemrznúcej zmesi).
Upozornenie: Po montáži krb. vložky s výmenníkom a pripojení k vykurovacej sústave je nutné pred
prvým zakúrením skontrolova tesnos teplovodného systému tlakovou skúškou. Až potom je tiež
možné vykonanie montáže vonkajšieho obkladu.
5.7. Vyprázdòovanie popola
Pod¾a dåžky a intenzity kúrenia je nutné pomocou kutáèa (alebo roštovacieho zariadenia, pokia¾ je
vykurovacia jednotka vybavená pohyblivým roštom) sklepáva popol cez rošt do popolníka. Dbajte
na to, aby nebol popolník preplòovaný, mohlo by dôjs k zabráneniu prívodu vzduchu pod
rošt a následným problémom so zapálením alebo horením paliva .
Vyprázdòovanie popolníka od popola je najlepšie vykonáva v stave studenom, najlepšie pri príprave
na ïalšie zakúrenie. Popol zo spáleného dreva je možné použi do kompostov alebo ako hnojivo.
Upozornenie: Pred vyprázdòovaním popolníka skontrolujte, èi neobsahuje tlejúce zvyšky
paliva, ktoré by mohli spôsobi požiar v odpadovej nádobe.
Upozornenie: Pri niektorých typoch krb. vložiek je popolník usadený v zásobníku pod roštom bez
možnosti boèného vybratia. Popolník je nutné vybera iba pri neèinnosti vykurovacej jednotky v
studenom stave. Prístup k popolníku je umožnený po vybratí roštu.
6. ÈISTENIE A ÚDRŽBA
6.1. Èistenie vykurovacej jednotky
Krbovú vložku v studenom stave je nutné najmenej raz roène (po vykurovacej sezóne), prípadne aj
èastejšie, vyèisti. Pri èistení je potrebné odstráni usadeniny v dymovodoch, spa¾ovacom priestore a
na clonách pre smerovanie ahu. Opravi, najlepšie výmenou, vypadnuté èasti šamotovej výmurovky.
Úplnos šamotovej výmurovky je nutné sledova aj poèas vykurovacej sezóny. Medzery medzi
jednotlivými šamotovými tvárnicami slúžia ako tepelná dilatácia zamedzujúca popraskaniu tvárnic a
nie je vhodné medzery akoko¾vek vyplòova napr. výmazovou hmotou, tak ako bolo zvykom pri
starších vykurovacích jednotkách na pevné palivá.
Popraskané šamotové tvárnice nestrácajú svoju funkènos, pokia¾ celkom nevypadnú!
Popraskané tvárnice pri èistení vyberajte iba v prípade, že sa nahradia novými.
Pri èistení odporúèame z vykurovacej jednotky vybra vo¾ne ložené clony pre smerovanie ahu,
pokia¾ sú pri vložke použité (tým je u¾ahèený prístup do priestoru nad nimi). Na vyèistenie skla je
možné použi bežné prípravky na èistenie sporákov a rúr na peèenie, suchú mäkkú handru alebo i
noviny, prípadne špeciálny prípravok na èistenie skiel krbových vložiek, napr. prípravok MEFISTO
špeciál. Sklo sa musí zásadne èisti iba v chladnom stave. Na èistenie lakovaných èastí povrchu
vykurovacej jednotky nikdy nepoužívajte vodu, vhodné je použitie suché molitanovej huby alebo
suché handrièky.
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Upozornenie: Pri niektorých typoch krbových vložiek je na zvislé strany spa¾ovacieho priestoru
použitý materiál VERMIKULIT. Z tohto materiálu sú taktiež vyrábané aj niektoré usmeròovaèe ahu.
Materiály nie je možné nijak opravova. V nutných prípadoch sa musia vymeni. Uvedený materiál má
vysoké vysoké tepelno-izolaèné vlastnosti a dobrú odolnos proti popraskaniu. Je menej odolný proti
oderu, preto odporúèame šetrnejšie zaobchádzanie pri prikladaní a èistení.
6.2. Èistenie teplovodného výmenníka
Prieduchy výmenníka je potrebné èisti pod¾a potreby priloženou èistiacou kefou. Minimálne 1× za
vykurovaciu sezónu. Stupeò zneèistenia je ovplyvnený predovšetkým vlhkosou paliva a spôsobom
obsluhy (napr. prevádzkou v úspornom režime – regulátory vzduchu uzatvorené) alebo aj
nedodržanie min. teploty vratnej vody 60 °C a návrhového tepelného spádu vykurovacej sústavy 7560 °C.
Prístup k prieduchom výmenníka je z priestoru spa¾ovacej komory, prípadne po odòatí dymovej rúry.
Pri krbovej vložke, kde sú použité clony pre usmeròovanie ahu, je nutné tieto clony vybra.
6.3. Tesniace šnúry a pásky
Na tesnenie dosadacích plôch dvierok a skiel (príp. iných èastí krbovej vložky) je použitá špeciálna
sklo-keramická tesniaca šnúra (páska), ktorá je schopná odoláva vysokým teplotám. Stav tesnenia
odporúèame priebežne kontrolova a pri strate jeho funkènosti nahradi novým.
Nové tesnenie sa po urèitom èase používania z¾ahne a preto odporúèame, aby sa približne po 3
mesiacoch používania kachlí skontrolovala tesnos dotiahnutia skla na konštrukciu dverí a prípadné
uvo¾nenie odstránilo citlivým dotiahnutím držiakov skla. Tesnenie musí by i na držiakoch
(príchytkách skla)
6.4. Náhradné diely
V prípade nutnosti používajte iba originálne náhradné diely odporúèané výrobcom, pozri odsek 10.3
vytypované náhradné diely. Identifikáciu náhradného dielu vykonajte pomocou technickej
dokumentácie, ktorý je súèasou dodávky krbovej vložky.

Krbová vložka zle horí (neahá) alebo poèas prikladania
alebo v priebehu kúrenia dymí.

7. ÈO ROBI KEÏ …. „poradíte si sami?“
Problém
Príèina

Náprava

Komín alebo dymovod zle tesní (je
prisávaný falošný vzduch).

Necha preveri komín (napr. utesni komínové
dvierka). Riadne zostavi dymové rúry èi
poškodené vymeni.

Zlý ah komína.

S kominárom (peciarom) objasni príèinu a prija
opatrenia napr. vyèisti komín, odstráni redukcie
dymovodu, zvýši komín, privies dostatok
vzduchu do miestnosti.

Dvierka iného kúreniska,
napojeného na komín, sú otvorené.

Zatvorte dvierka iného kúreniska.

Èistiace otvory komína sú
otvorené.

Zatvorte tieto èistiace otvory.

Zariadenie, dymovody sú
zneèistené, resp. zapchané.

Pozrite kapitolu 6.1. Èistenie vykurovacej
jednotky

Nedostatoèný prívod èerstvého
vzduchu.

Pozrite kapitolu 4.9. Vonkajší prívod
spa¾ovacieho vzduchu

Zhoršené vonkajšie klimatické
podmienky.

Pozrite kapitolu 5.5. Prevádzka poèas
prechodného obdobia a pri zhoršených
klimatických podmienkach

Na kúrenie bolo použité zlé palivo.

Použite správne palivo, pozrite kapitolu 2.2.
Palivo
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Priestor nie je dostatoène
vykurovaný.
Krbová vložka dáva príliš ve¾ký
vykurovací výkon.
Krbová vložka
zapácha a èmudí.
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Krbovú vložku nie je možné
dostatoène rýchlo rozkúri.

Problém

Príèina

Náprava

Zle naložené palivo. Príliš Pre riadne podpálenie a následné horenie
málo paliva pre riadne založte palivo.
podpálenie.
Zatvorený
prívod Otvorte regulátor primárneho vzduchu príp.
primárneho vzduchu.
privrite regulátor sekundárneho vzduchu.
Výmenník
príliš
dlho Na výstup z výmenníka inštalujte spínací
ochladzuje kúrenisko.
termostat obehového èerpadla nastavený vždy
na teplotu min. 75 °C. Odstavte niektoré
spotrebièe (radiátory). Teplovodnú sústavu
doplòte termoregulaèným ventilom napr. ESBE
Požiadavka na teplo je Poradi sa s kúrenárom (peciarom). Zníži
ve¾ká, resp. kachle majú tepelné straty priestoru (napr. zateplením).
malý výkon.
Dymovody a kachle sú Pozrite kapitolu 6.1. Èistenie vykurovacej
jednotky
zneèistené.
ah komína je príliš malý.

Pozrite kapitolu 4. INŠTALÁCIA KRBOVEJ
VLOŽKY A JEJ NAPOJENIE NA KOMÍN

Kachle nie sú správne

Nastavenie vykurovacej jednotky (tepelného
výkonu) nie je optimálne, pozrite kap. 2.1.
Množstvo paliva a nastavenie spa¾ovacieho
procesu

prevádzkované

Kachle nie sú správne
prevádzkované

Nastavenie ohrievaèa (tepelného výkonu) nie je
optimálne, pozrite kap. 2.1. Množstvo paliva a
nastavenie spa¾ovacieho procesu

Dvierka popolníka nie sú Dvierka popolníka celkom uzavrite.
celkom uzatvorené.
Tesnenie dvierok
popolníka

Vymeòte tesnenie dvierok.

je poškodené.
ah komína je príliš ve¾ký.

Pozrite kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVEJ
VLOŽKY A JEJ NAPOJENIE NA KOMÍN

ah komína je príliš malý.

Pozrite kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVEJ
VLOŽKY A JEJ NAPOJENIE NA KOMÍN

Ide o vypa¾ovanie
ochranného laku, resp.
kachle sú špinavé,
zaprášené.

Vypa¾ovanie farby dokonèi (dym a zápach)
èoskoro pominie, resp. kachle zvonku v
studenom stave vyèisti.

36

Prieh¾adné okienko sa zanáša.

Príèinu nie je možné vždy
100 % urèi, ale väèšinou
to je: nevhodné palivo, zle
nastavené spa¾ovanie, zlý
alebo doèasne zhoršený
ah komína, uvo¾nené
tesnenie dvierok.

Zásada: Pod¾a spôsobu kúrenia a použitého
paliva je nutné sklo dvierok obèas vyèisti,
pozrite kap. 5.4. Èistota skla. Pri kúrení
uho¾nými briketami sa sklo dvierok môže
zanáša èastejšie, než pri kúrení drevom.

ah komína je príliš malý.

Pozrite kap. 4. INŠTALÁCIA KRBOVEJ
VLOŽKY A JEJ NAPOJENIE NA KOMÍN

Do
kúreniska
vloženého
príliš
paliva.

bolo Prikladajte správne množstvo paliva, pozrite
ve¾a kapitolu 2.1. Množstvo paliva a nastavenie
spa¾ovacieho procesu a 5.3. Prikladanie
paliva

Vykurovacia
sústava sa
prehrieva.

Výkon výmenníka nie je
dostatoèný.

Bolo použité vlhké palivo.

Používajte iba suché palivo pozrite kapitolu 2.2.
Palivo

Teplovýmenné
plochy Teplovýmenné plochy oèistite priloženou kefou.
výmenníka sú zanesené.
Kachle
nie
sú Zvýšte výkon kachlí otvorením regulátorov
prevádzkované
na vzduchu.
dostatoèný
výkon,
je
nastavený úsporný režim
(regulátory vzduchu sú
privreté).
V
systéme
nie
je Skontrolujte tlak vody (množstvo vody) a
dostatoèný
tlak
vody systém natlakujte (doplòte vodou).
(dostatok vody)
Vykurovací systém nemá Skontrolujte spotrebièe (èi sú otvorené
dostatoèný
odber radiátory, …), príp. funkciu èerpadla.. Prípadne
tepelného výkonu.
sa obráte na odbornú firmu.

8. NAJÈASTEJŠIE PORUCHY A OTÁZKY NA NE
8.1. Prasknutá (vypadnutá) vymurovka v spa¾ovacom priestore
Najprv je potrebné zdôrazni, že popraskané tvárnice nestrácajú svoju funkènos, pokia¾ celkom
nevypadnú, teda ich nie je nutné ihneï vymieòa! V prípade výmeny tieto dielce môžete priamo
objedna u Vášho predajcu alebo na adrese výrobcu tak, že udáte typ a sériové výrobné èíslo kachlí,
ïalej z technickej dokumentácie (súèas dodávky kachlí) urèíte èíslo tehly, ktoré potrebujete vymeni.
Postup výmeny: Výmenu boèných tvárnic je nutné vykona tak, že sa zloží vrchná clona, popr. zložia
držiaky šamotu (ak sú použité) a vyberie poškodená tvárnica. Niekedy je potrebné vybra aj rošt s
tvárnicami na dne. Spätná montáž sa vykoná opaèným spôsobom, nezabudnite všetko zloži do
pôvodnej správnej polohy, na èo vám poslúži aj vyobrazenie na technickej dokumentácii.
Upozornenie: Nekúrte v kachliach v prípade, že hoci len èas obloženia spa¾ovacieho priestoru
vypadne. Hrozí nebezpeèenstvo prepálenia konštrukcie kachlí.
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8.2. Rozbité sklo
Sklo dvierok je vyrobené zo špeciálnej sklokeramickej hmoty s vysokou tepelnou odolnosou. Bežné
tabu¾ové sklo nie je možné použi!
Postup výmeny: Pri výmene skla nie je nutné celé dvierka odmontova, postaèí iba odskrutkova
držiaky skla a sklo vybra. Pri spätnej montáži musí sklo rovnomerne dosadnú po celom obvode na
plochu dvierok. Styková plocha medzi sklom, dvierkami a prípadne držiakmi skla musí by osadená
tesniacou šnúrou. Tesniacu šnúru, ak nie je poškodená, je možné použi znovu. Držiaky pri spätnej
montáži doahujte citlivo a rovnomerne tak, aby nedošlo k prasknutiu nového skla prílišným
dotiahnutím.
Upozornenie: Niektoré typy krbových vložiek nemajú na dosadacej ploche medzi sklom a dvierkami
tesniacu šnúru po celom obvode! Nekúrte s prasknutým sklom! Hrozí nebezpeèenstvo požiaru.
8.3. Clony pre smerovanie ahu
Pre èistenie kachlí èi výmenu tvárnic vyberte vo¾ne položené clony usmeròovaèov ahu (ak sú
použité, pozri Technickou dokumentáciu), ktoré zabraòujú v prístupe k èisteniu alebo výmene
tvárnic. Pri vyberaní clôn je nutné vzia zrete¾ na to, že pri niektorých typoch clony slúžia aj ako držiak
šamotových tvárnic proti vypadnutiu. V tomto prípade dajte pozor na ich možné sklopenie èi
vypadnutie a následné poškodenie. Dbajte na správne umiestnenie clony pri spätnej montáži.
Demontáž: Vo¾ne položenú clonu usmeròovaèa ahu na jednej strane naddvihnite, tým sa druhá
strana sklopí dole a posuòte ju nabok tak, aby sa dala z kachlí vybra.
Montáž: Spätnú montáž vykonáte podobne. Clonu šikmo zasuòte k požadovanému miestu a usaïte
na miesto, vždy skontrolujte správnos polohy pod¾a technickej dokumentácie!
9. ZÁRUKA A SERVIS
9.1. Všeobecne
Pri dodržaní všetkých pravidiel inštalácie, obsluhy a údržby uvedených v tomto návode na obsluhu
ruèí výrobca (dodávate¾), firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o., 24 mesiacov od prevzatia používate¾om
za to, že výrobok bude ma po celý èas záruky vlastnosti stanovené technickými normami, týmto
návodom a údajmi na výrobnom štítku.
9.2. Záruèné podmienky
Záruka sa vzahuje na bezplatnú opravu krbovej vložky, respektíve reklamovaných dielov èi èastí,
ktoré vznikli príèinou chybného materiálu alebo chybou v dielenskom spracovaní.
9.3. Záruèný a pozáruèný servis
Záruèný a pozáruèný servis zaisuje výrobca, firma HAAS + SOHN Rukov s.r.o. pomocou svojho
servisného oddelenia so sídlom na adrese uvedenej v záruènom liste.
9.4. Skutoènosti pre neuznanie reklamaèného nároku
HAAS + SOHN Rukov s.r.o. nepreberá záruku za škody a chyby zariadenia alebo jeho èastí, ktoré boli
spôsobené:vonkajším chemickým alebo fyzikálnym pôsobením pri doprave, nevhodným
skladovaním, zlou inštaláciou a prevádzkovaním zariadenia (napr. ochladením vodou, zneèistením
od vykypených jedál, vodného kondenzátu)
?
zlou vo¾bou výkonu krbovej vložky pre daný priestor (prekurovanie alebo nedokurovanie
priestoru)
?
nedodržaním príslušných platných stavebno-právnych predpisov
?
chybnou inštaláciou a napojením zariadenia
?
nedostatoèným alebo príliš silným ahom komína (pripojenie musí by pod¾a platných noriem)
?
vykonanými úpravami alebo inými, najmä dodatoènými zmenami ohniska alebo odvodu spalín
?
pri zásahu alebo zmenách na zariadení spôsobených osobami, ktoré na toto nie sú výrobcom
zmocnené
?
nedodržaním pokynov v návode na obsluhu
?
pri dodatoènom zabudovaní náhradných dielov a doplnkov, ktoré nie sú výrobkom firmy HAAS +
SOHN Rukov s. r. o.
?
použitím nevhodných palív
?
zlou obsluhou, preažením zariadenia (napr. otvorené dvierka popolníka) a následným
poškodením konštrukcie vykurovacej jednotky (napr. prepálenie clôn usmeròovaèov ahu,
deformácia konštrukcie krbovej vložky)
?
neodbornou manipuláciou, násilným mechanickým poškodením
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?
nedostatoènou starostlivosou èi použitím nevhodných èistiacich prostriedkov
?
neodvratnou udalosou (povodne atï.)

Záruku nie je možné uplatni u vád vzniknutých opotrebovaním spôsobeným jeho obvyklým
používaním. Diely podliehajúce opotrebovaniu sú napr. šamot, vermiculitové dosky, clony,
tesnení, rošty, farba, skla a to v závislosti od frekvencie a intenzity kúrenia.
Ak sú na obklad pece použité hrubostenné kachle, tak drobné nepresnosti vo ve¾kosti,
pravouhlosti a rovinnosti plôch, rozdiely v odtieni a efektoch glazúry sú neoddelite¾nou
súèasou tohto keramického výrobku. Výskyt drobných vlasových trhlín (HARIS) v glazúre je
prípustný a nie je považovaný za chybu!
Kameò použitý pre obklady kachlí je èisto prírodný. Ako stopercentná prírodnina môže
vykazova odchýlky a nestálos ako vo farbe, tak v kresbe štruktúry. Je zrejmé, že z h¾adiska
kresby a farby je každý kus jedineèný. U obkladov z pieskovca nemožno oèakáva presnos a
ostros hrán, tak ako je to pri tvrdých mineráloch, napríklad žuly alebo mramoru. Vïaka
vyššie uvedeným skutoènostiam nemožno na tieto odchýlky uplatni reklamaèný nárok.
9.5. Ako reklamova?
Reklamácie uplatòujte u Vášho odborného predajcu alebo priamo u výrobcu a pritom uvádzajte typ
kachlí, rok výroby a sériové výrobné èíslo výrobku. Tieto údaje nájdete na typovom štítku na zadnej
strane piecky a v záruènom liste na poslednej strane tohto návodu.
Pri reklamácii je nutné uvies svoju presnú adresu, telefónne èíslo a popísa poruchu. Pri nákupe si vo
vlastnom záujme vyžiadajte èitate¾ne vyplnený záruèný list. O spôsobe a mieste opravy bude po
posúdení poruchy rozhodnuté v servisnom oddelení a ïalej budú navrhnuté opatrenia konzultované
s majite¾om kachlí. Pre výmenu kachlí alebo zrušenie kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia
zákona.
Na zjednodušenie a urýchlenie reklamácie sa odporúèa predloženie potvrdeného záruèného
listu alebo predajného paragónu. Ak je to možné, je vhodné predloženie fotografie poruchy.
9.6. Pokyny pre objednávanie náhradných dielov
Pri objednávaní náhradných dielov uvádzajte typ krbovej vložky, rok výroby a sériové výrobné èíslo
výrobku. Identifikáciu náhradného dielu vykonajte pomocou technickej dokumentácie, uveïte názov
dielu, prípadne jeho èíslo alebo pozíciu pod¾a schémy. Objednávku posielajte písomne alebo je
možné objedna náhradné diely e-mailom. Náhradné diely a príslušenstvo je možné objedna u
predajcu alebo priamo u výrobcu pod¾a technickej dokumentácie pre príslušný typ krbovej vložky.
10. OSTATNÉ
10.1. Príslušenstvo dodávané s kach¾ami
Súèasou každej dodávky je ochranná rukavica pre manipuláciu s ovládacími prvkami krbovej vložky
návod na obsluhu so záruèným listom, technická dokumentácia, Návod na inštaláciu krbovej zostavy
(ak je súèasou dodávky) a potrebné príslušenstvo pre daný typ pece (pozrite - Technická
dokumentácia).
10.2. Vytypované náhradné diely
Niektoré náhradné diely, ktoré je možné objedna:
1.
Vymurovka v spa¾ovacom priestore
2.
Popolníková zásuvka
3.
Sklo prikladacích dvierok
4.
Rošt
5.
Tesniace šnúry
6.
Opravný sprej s farbou
7.
Lepidlo na tesniacu šnúru (LUKOPREN S9780)
8.
Ozdobné prvky (tyèky, k¾uèky, regulátory)
9.
Oce¾ová kefa na èistenie výmenníka
10. Teplovodný výmenník (bez vychladzovacej sluèky)
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10.3. Balenie krbových kachlí a likvidácia odpadu
Krbová vložka a zostava obkladu je dodávaná na drevenej transportnej podložke a vybavená
ochranným latovaním. Vložka a zostava obkladu sú proti poveternostným vplyvom chránené PE
fóliou. Stabilizácia a súdržnos celého obalu pre skladovanie a pre dopravu je zaruèená použitím
kovovej, príp. plastovej pásky.
Likvidácia obalu: Drevené latovanie a podložku použite na kúrenie. Oce¾ovú pásku odovzdajte do
zberne kovových odpadov. PE povlak odovzdajte na recykláciu.
Likvidácia telesa vložky a kamenného obkladu: V prípade likvidácie krbovej vložky odložte šamot,
vermikulitové dosky, sklo a tesniacu šnúru do tuhého komunálneho odpadu a plechový korpus, príp.
ostatné kovové èasti, odovzdajte do zberne kovových odpadov.
10.4. Vyhlásenie o vlastnostiach
Pod¾a nariadenia EÚ è. 305/2011 výrobca vydáva vyhlásenie o vlastnostiach ku každému výrobku,
ktorý uvádza na trh. Za podmienok obvyklého, výrobcom urèeného použitia, je výrobok bezpeèný.
Výrobca prijal opatrenie, ktorým zabezpeèuje zhodu všetkých výrobkov uvedených na trh
s technickou dokumentáciou a so zhodnými požiadavkami.
11. Prílohy
1.

Technický list príslušného typu krbových kachlí a záruèný list

2.

Príloha è.1

?
Schéma zabudovania jednoplášovej krbovej vložky

3.

Príloha è.2

?
Príklad umiestnenia ochrannej clony palivového spotrebièa a dymovodu
?
Prestup dymovodu stenou z hor¾avých materiálov
?
Odstupové bezpeènostné vzdialenosti vložky v priestore
?
Príklady správneho a nesprávneho pripojenia dymovodu do otvoru v komínovej vložke (komíne)

4.

Príloha è.3

?
Informatívna schéma vykurovacej sústavy 1 – Zabezpeèenie proti prehriatiu pri výpadku

elektrickej energie s použitím
vychladzovacieho výmenníka (sluèky).
5.

Príloha è.4

?
Informatívna schéma vykurovacej sústavy 2 – Kombinovaná vykurovacia sústava

Elektrokotol + Krbová vložka s rozdelením na
vykurovacie vetvy A a B a použitím záložného
zdroja.
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Príloha 1
1
2
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Chránený strop z hor¾avých stavebných
materiálov alebo nosný stavebný prvok
Izolovaný priestor napojenie dymovodu na komín
Dymové rúry z oce¾ového plechu
Tepelnoizolaèná vrstva
Obmurovka
Chránená stena z hor¾avého stavebného
materiálu alebo nosný prvok z betónu alebo
železobetónu .
Prívod spa¾ovacieho vzduchu
Klapka vonkajšieho prívodu vzduchu
Tepelná izolaèná vrstva
Nosná doska
Chránená základová doska z hor¾avého
materiálu alebo nosný stavebný prvok.
Cloniace ochrana podlahy z nehor¾avého
materiálu
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14

Vstup konvekèného vzduchu (cirkulujúci vzduch)

15
16
17
18
19

Pláš obmurovky vložky
Krbová vložka
Nosný rám
Okrasný trám
Škrtiaca klapka

21
22
23
24
25

Mriežka výstupu ohriateho vzduchu
Nosný prvok
Tepelná izolaèná vrstva
80 cm oblas sálanie
Oplechovanie komory konvekèného vzduchu

PRÍKLAD UMIESTNENIA
OCHRANNEJ CLONY
PALIVOVÉHO SPOTREBIÈA A DYMOVODU

PRESTUP DYMOVODU STENOU
Z HOR¼AVÝCH MATERIÁLOV
(rozmery v mm)

(rozmery v mm)

S
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1 – ochranná clona palivového spotrebièa a
dymovodu chrániaca okolité hor¾avé stavebné
konštrukcie pred ich tepelnými úèinkami
1 – stena

2 – prikladací a popolníkový otvor

2 – dymovod
PRIPOJENIE DYMOVODU DO OTVORU
V KOMÍNOVEJ VLOŽKE

3 – krycia doska (nehor¾avá, nekovová)
4 – ružica
5 – ochranná rúra (nehor¾avá, nekovová)
6 – izolaèná výplò I (nehor¾avá, napr. sklené
vlákno)
7 – izolaèná výplò II (nehor¾avá, napr.
peciarska hlina)
ÈSN 06 1008
ODSTUPOVÉ BEZPEÈNOSTNÉ
VZDIALENOSTI V PRIETORE

1 – keramická (kovová) vložka
2 – kovová komínová vložka
3 – komínový pláš
4 – kovový dymovod
5 – otvor v komínovej vložke
6 – pritmelená odboèka ku komínovej vložke
7 – kovová príložka upevnená k vložke
kovovými páskami
8 – dilataèná medzera medzi tvarovkou
a plášom komína

Minimálné vzdialenosti
A>=800 mm

SPRÁVNE – pozri c, d NESPRÁVNE – pozri a, b

B>=400 mm

Príloha è. 2

Komentár k ÈSN 73 4201
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Výrobca ukladá dodrža min. teplotu vratnej
vody 60 °C a návrhového tepelného spádu
vykurovacej sústavy 75-60 °C. Pre
zabezpeèenie tohto režimu je nutné:
Osadi termoregulaèný ventil napr. ESBE Tv2
s otváracou teplotou 60 °C. Pri teplote 60 °C
sa termoregulaèný ventil otvorí a do okruhu
krbových kachlí sa vpustí kvapalina z okruhu
vykurovacej sústavy. Prívody
termoregulaèného ventilu sú stále otvorené,
týmto spôsobom je zaistená minimálna teplota
vratnej vody do výmenníka.
A – Výstup vykurovacej vody
B – Vstup vratnej vody
C – Vstup chladiacej vody do chladiaceho
výmenníka (sluèky)
D – Výstup chladiacej vody do odpadu
Chladiaci výmenník (sluèka) proti
prekúreniu (13) nesmie by použitý na
iné úèely než je ochrana proti
prekúreniu!

Informatívna schéma vykurovacej sústavy 1
Zabezpeèenie proti prehriatiu pri výpadku
elektrickej energie s použitím vychladzovacieho
výmenníka (sluèky).

Príloha 3

Prívodné a vratné potrubie TÚV
Potrubie vychladzovacieho výmenníka
Kábel CYKY 3Cx1,5
Smer toku média
LEGENDA:
1. Teplovodný výmenník
2. Obehové èerpadlo
3. Expanzná nádoba
4. Vykurovacie teleso
5. Vypúšací ventil
6. Poistný ventil
7. Termostatický ventil napr. ESBE TV 25 (60 °C)
8. Gu¾ový kohútik
9. Filter uzatvárací BALL
10. Tlakomer
11. Odvzdušòovací ventil
12. Odpad
13. Chladiaci výmenník (sluèka)
14. Poistný teplotný ventil
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Príloha 4

Vykurovací okruh A: Celkový vykurovací
okruh.
Vhodný pre súèasnú prevádzku oboch
spotrebièov spotøebièù.
Vykurovací okruh B: Èas vykurovacieho
okruhu.
Vhodný iba pre krbové kachle.
Odde¾ovacie ventily vykurovacích okruhov
I-II:
Slúžia na oddelenie vykurovacích okruhov A a B.

Výrobca ukladá dodrža min. teplotu vratnej
vody 60 ° C a návrhového tepelného spádu
vykurovacej sústavy 75-60 °C. Pre
zabezpeèenie tohto režimu je nutné:
Osadi termoregulaèný ventil napr. ESBE TV2
s otváracou teplotou 60 °C.
Pri teplote 60 °C sa termoregulaèný ventil
otvorí a do okruhu krbových kachlí (3-1) sa
vpustí kvapalina
z okruhu vykurovacej
sústavy B popr. A+B.Prívody
termoregulaèného ventilu 1 a 3 sú stále
otvorené, týmto spôsobom je zaistená
minimálna teplota vratnej vody do výmenníka.

5. Poistný ventil
6. Filter uzatvárací
7. Gu¾ový kohútik
8. Tlakomer
9. Elektrokotol
10. Odvzdušòovací ventil
11. Príložný termostat
12. Záložný zdroj
A – Prípojka k celkovej vykurovacej sústave
B – Prípojka k èasti vykurovacej sústavy

Prívodné potrubie TÚV
Informatívna schéma vykurovacej sústavy 2
LEGENDA:
Kombinovaná vykurovacie sústava Elektrokotol + Krbová 1. Krbové kachle s výmenníkom
2. Obehové èerpadlo
vložka s rozdelením na vykurovacie vetvy A a B a použitím 3. Expanzná nádoba
4. Termoregulaèný ventil napr. ESBE TV 25 (60
záložného zdroja.
°C)

Vratné potrubie TÚV
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Poznámky:

Poznámky:

ZÁRUÈNÍ LIST / ZÁRUÈNÝ LIST
Pøi dodržení zpùsobu používání, obsluhy a údržby výrobku uvedeném v návodu k obsluze, ruèíme 24 mìsícù od
doby pøevzetí spotøebitelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené pøíslušnými
technickými normami a podmínkami – zák. è.89/2012 Sb v platném znìní, zák. 634/92 Sb v platném znìní, (nebo
dle platných pøedpisù pro tento druh spotøebièù v zemích, kde jsou instalovány).
Pri dodržaní spôsobu používania, obsluhy a údržby výrobku uvedeného v návode na obsluhu ruèíme 24 mesiacov
od prevzatia spotrebite¾om za to, že výrobok bude ma po celý èas záruky vlastnosti stanovené príslušnými
technickými normami a podmienkami.
Vyskytne-li se na výrobku v záruèní dobì vada, která nebyla zpùsobena spotøebitelem (uživatelem), neodvratnou
událostí (napø. živelná pohroma), neoprávnìnými úpravami èi opravami, popø. užíváním výrobku v rozporu
s návodem k obsluze, bude výrobek spotøebiteli bezplatnì opraven. Pro urychlení pøípadné reklamace výrobku
doporuèujeme zaslání vyplnìné a potvrzené kopie záruèního listu nebo prodejního paragonu (pøípadnì faktury).
Záruka se nevztahuje na opotøebení zpùsobené obvyklým užíváním.
Ak sa vyskytne na výrobku v záruènej lehote chyba, ktorá nebola spôsobená spotrebite¾om (používate¾om),
neodvratnou udalosou (napr. živelná pohroma), neoprávnenými úpravami èi opravami, popr. používaním výrobku
v rozpore s návodom na obsluhu, bude výrobok spotrebite¾ovi bezplatne opravený.
Na urýchlenie prípadnej reklamácie výrobku odporúèame zaslanie vyplnenej a potvrdenej kópie záruèného listu
alebo predajného paragónu (prípadne faktúry). Záruka sa nevzahuje na opotrebovanie spôsobené obvyklým
používaním.
Reklamace uplatòujte u Vašeho odborného prodejce nebo pøímo u výrobce.
Reklamácie uplatòujte u Vášho odborného predajcu alebo priamo u výrobcu.
Záruèní a pozáruèní opravy v Èeské republice
zajišuje firma:
Servisní oddìlení
HAAS+SOHN Rukov s.r.o.
Hašlerova 2247
Varnsdorf
407 47
Èeská republika
tel.:
+420 412 379 999
tel:
+420 412 379 998
e-mail:
reklamace@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz
Pracovní doba:
Pondìlí – pátek 7.00 – 15.00 hod.

Záruèné a pozáruèné opravy na Slovensku
zaišuje firma:
Servisné oddelenie
KZP s.r.o.
Považské Podhradie 417
Považská Bystrica
017 04
Slovenská republika
tel.:
+421 424 320 535
fax:
+421 424 320 530
mob.:
+421 908 762 018
e-mail:
kzp@kzp.eu
reklamacie: reklamacie@kzp.eu

Záruèní doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravì. Pro výmìnu výrobku nebo zrušení kupní
smlouvy platí pøíslušná ustanovení obèanského zákoníku zák. è. 89/2012 Sb v platném znìní, (nebo dle platných
pøedpisù pro tento druh spotøebièù v zemích, kde jsou instalovány).
Záruèná lehota sa predlžuje o obdobie, poèas ktorého bol výrobok v oprave. Pre výmenu výrobku alebo zrušenie
kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia zákona.
Dvíøka
Dvierka
Klika (madlo)
K¾uèka (držadlo)
Obklady
Obklady
Vyzdívka (šamot)
Vymurovka (šamot)
Vyzdívka (vermiculite)
Vymurovka (vermiculite)
Datum prodeje / Dátum predaja

Volnì ložené clony
Vo¾ne položené clony
Výmìník
Výmenník
Popelník
Popolník
Víko
Veko
Povrchová úprava (tìleso)
Povrchová úprava (teleso)

Povrchová úprava (dvíøka)
Povrchová úprava (dvierka)
Povrchová úprava (obklady)
Povrchová úprava (obklady)
Pøíslušenství
Príslušenstvo

Razítko prodejny / Peèiatka predajne

Podpis / Podpis

Výrobní štítek / výrobný štítok

Datum / Dátum

Datum
nahlášení
závady
Dátum
nahlásenia
poruchy

Znaèka výstupní kontroly / Znaèka výstupnej kontroly

Datum
opravy
Dátum
opravy

Èíslo
protokolu
o opravì
Èíslo protokolu
o oprave

Podpis
servisního
technika
Podpis
servisného
technika

Podpis / Podpis

Závada – Zpùsob odstranìní
Porucha – Spôsob odstránenia

Výrobce: / Výrobca:

NÁDRAŽNÍ 260, 407 56 JIØETÍN POD JEDLOVOU, ÈESKÁ REPUBLIKA
IÈ: 62740989 DIÈ: CZ62740989

