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INSTALACE.

PŘED INSTALACÍ PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OVĚŘENÍ.
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ČEŠTINA

      pOzOr
            pOVrCHy MOHOU BÝT VELMI HOrKÉ! 

VŽDy pOUŽíVEJTE OCHrANNÉ rUKAVICE!

Během spalování je uvolněna tepelná energie, která přispívá k výraznému ohřátí povrchů, dvířek, rukojetí, ovládacích prvků, skel, 
kouřovodu a případně také přední části zařízení. Vyhněte se kontaktu s těmito prvky bez příslušného ochranného oděvu (ochranné 
rukavice, které jsou součástí dodávky).
Ujistěte se, že si děti jsou vědomy těchto nebezpečí a držte je daleko od kamen během jejich provozu.

čEŠTINA - CONTENTS
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ČEŠTINA

Upozornění
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku: ujistěte se, že je vždy při-
pojen k zařízení, a to i v případě převodu na jiného majitele nebo uživatele 
nebo na jiné místo. Pokud je poškozený nebo ztracený, vyžádejte si další kopii 
od místního technického oddělení. Tento výrobek musí být určen pro použití, 
pro které byl výslovně realizován. Jakákoli smluvní nebo mimosmluvní odpo-
vědnost výrobce za škody způsobené osobám, zvířatům nebo na věcech, chy-
bami při instalaci, seřizování, údržbě a nesprávným použitím je vyloučena.
Instalaci musí provést kvalifikovaný a oprávněný personál, který přebí-
rá veškerou odpovědnost za konečnou instalaci a následnou správnou 
funkčnost instalovaného výrobku. Je třeba vzít v úvahu všechny národní, 
regionální, provinční a obecní zákony a předpisy v zemi, kde bylo zařízení 
instalováno, jakož i pokyny obsažené v tomto návodu.
používání zařízení musí odpovídat všem místním, regionálním, národním 
a evropským předpisům.
V případě nedodržení těchto opatření nenese výrobce žádnou odpověd-
nost.
Po vyjmutí z obalu zkontrolujte, zda je obsah kompletní a nepoškozený. V přípa-
dě, že něco nesouhlasí, kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.
Všechny elektrické komponenty (je-li přítomno), které tvoří výrobek, a zajišťují 
jejich správnou funkci, musí být nahrazeny originálními díly výhradně autorizo-
vaným servisním střediskem.

Bezpečnost

 � ZaříZení mohou používat děti ve věku 8 let a mladší, a 
osoby se sníženými fyZickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatečnými Zkušenostmi nebo 
neZbytnými Znalostmi, Za předpokladu, že jsou pod 
dohledem nebo pokud obdržely instrukce týkající se 
beZpečného používání ZaříZení a pochopení s ním spojených 
nebeZpečí. 

 � děti musí být pod doZorem, aby se Zajistilo, že si se 
ZaříZením nebudou hrát.

Děkujeme, že jste si vybrali naši společnost; náš výrobek je skvělým řešením vytápění, které vychází z 
nejmodernější technologie s velmi kvalitním zpracováním a nadčasovým designem, jež Vám umožní užít si v 
naprostém bezpečí fantastický pocit z tepla plamene.
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ČEŠTINA

 � čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmějí 
provádět děti beZ doZoru.

 � nedotýkejte se generátoru, pokud jste naboso nebo 
když máte části těla mokré nebo vlhké.

 � je ZakáZáno provádět na ZaříZení jakékoli úpravy.
 � netahejte, neodpojujte, nekruťte elektrické kabely (je-

li přítomno) vycháZející Z výrobku, i když je odpojen od 
elektrické sítě.

 � doporučujeme umístit napájecí kabel (je-li přítomno) 
tak, aby se nedostal do styku s horkými částmi ZaříZení.

 � Zástrčka musí být po instalaci přístupná.
 � Zabraňte blokování nebo roZměrovému Zmenšení 

větracích otvorů v instalační místnosti; větrací otvory 
jsou neZbytné pro správné spalování.

 � nenechávejte obalové prvky v dosahu dětí nebo 
Zdravotně postižených osob beZ dohledu.

 � během normálního provoZu musí být dveře ohniště 
vždy Zavřené.

 � když je ZaříZení v provoZu, je horké na dotek, Zejména 
na všech vnějších plochách, proto se doporučuje dávat 
poZor.

 � před Zapnutím ZaříZení po dlouhém nepoužívání 
Zkontrolujte, Zda nejsou přítomné žádné překážky.

 � v případě požáru komínů použijte odpovídající systémy 
k udušení plamenů nebo k Zásahu hasičského sboru.

 � toto ZaříZení nesmí být používáno jako spalovna 
odpadu.

 � k Zapálení nepoužívejte žádnou hořlavou kapalinu.
 � majoliky (je-li přítomno) jsou výrobky s vysokou 

řemeslnou Zručností a jako takové mohou představovat 
malé dolíčky, praskliny či barevné nedokonalosti. 
tyto vlastnosti svědčí o jejich cenném původu. 
smalt a majolika, díky svému roZdílnému koeficientu 
roZtažnosti, produkují mikrotrhliny (praskání), které 
dokaZují jejich pravost.
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ČEŠTINA

pro čištění majoliky doporučujeme použít měkký a suchý 
hadřík; pokud se použije jakýkoliv čistící prostředek 
nebo kapalina, může proniknout dovnitř prasklin a 
ZvýraZnit je.
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ČEŠTINA

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
Odpovědnost La NORDICA S.p.A. je omezena na dodávku zařízení. 
Vaše zařízení je zhotoVeno V souladu s profesionálními standardy, podle požadaVků těchto pokynů a profesních praVidel, 
kValifikoVanými pracoVníky, kteří jednají jménem společností, které přebírají plnou odpoVědnost za celé zařízení.
La NORDICA S.p.A. NEODPOVÍDÁ ZA VýROBEk UPRAVENý BEZ POVOLENÍ A tÍm méNĚ ZA POUžItÍ NEORIgINÁLNÍCh NÁhRADNÍCh DÍLů.

toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními schopnostmi, pokud nejsou pod 
dohledem a poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si 
s přístrojem nebudou hrát (en 60335-2-102 / 7.12).

JE POVINNé RESPEktOVAt NÁRODNÍ A EVROPSké NORmy, mÍStNÍ PřEDPISy týkAJÍCÍ SE StAVEBNICtVÍ, JAkOž I PROtIPOžÁRNÍ 
PřEDPISy.

NENÍ mOžNé PROVÁDĚt ZmĚNy NA ZAřÍZENÍ. V případě nedodržení těchto opatření nenese výrobce  La NORDICA S.p.A. 
žádnou odpovědnost.

PROhLÁŠENÍ VýROBCE O ShODĚ
Věc: NEPřÍtOmNOSt AZBEStU A kADmIA
prohlašuje se, že Všechna zařízení jsou sestaVena s materiály, které neobsahují části azbestu nebo jeho deriVátů, a že 
Ve plnicím materiálu použitém pro sVaření není přítomno/použito V jakékoliV formě, kadmium, jak Vyžaduje referenční 
norma.

Věc: NAřÍZENÍ (ES) č. 1935/2004
prohlašuje se, že u Všech zařízení, která Vyrábíme, jsou materiály určené pro styk s potraVinami Vhodné k použití s 
potraVinami V souladu s uVedeným nařízením es.

PRAVIDLA PRO INStALACI
instalace Výrobku a pomocných zařízení, týkajících se topného systému, musí být V souladu se Všemi platnými normami 
a předpisy, a tím, co stanoVí zákon. 
instalace, příslušné připojení zařízení, uVedení do proVozu a oVěření spráVné funkčnosti musí být proVedeny odborně 
Vyškoleným personálem odborným způsobem V plném souladu s platnými práVními předpisy, a to jak na Vnitrostátní, 
regionální, proVinční a obecní úroVni země, kde je zařízení instaloVáno, tak V souladu s těmito pokyny.
instalace musí být proVedena opráVněným personálem, který musí poskytnout kupujícímu prohlášení o shodě 
zařízení, jenž přebírá plnou odpoVědnost za konečnou instalaci a následné spráVné proVozoVání instaloVaného 
Výrobku.
před instalací proveďte následující ověření:
•	 kanalizace horkého vzduchu ( viz kapitola kanalizace).
•	 ověřte nosnost struktury, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti je třeba přijmout vhodná opatření, odpovědnost 

la nordica s.p.a. je omezena na dodávku zařízení (viz kapitola technické údaje).
•	 ujistěte se, že podlaha unese váhu zařízení a zajistěte vhodnou izolaci, pokud je vyrobena z hořlavého materiálu (ROZMĚRY PODLE 

REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ).
•	 ujistěte se, že v místnosti, kde bude instalováno, je zajištěno dostatečné větrání.
•	 Vyhněte se instalaci V prostorech s Výskytem hromadných Větracích potrubí, odsaVačů par s nebo bez extraktoru, 

plynoVých spotřebičů typu b, tepelných čerpadel nebo přítomnosti spotřebičů, jejichž současný proVoz může uVést 
prostor do podtlaku (ref. norma UNI 10683).

•	 ujistěte se, že kouřovod a potrubí, ke kterým bude zařízení připojeno, jsou odpovídající, NENÍ povoleno připojení více zařízení do 
stejného komína.

•	 průměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň průměru kouřové trubky. otvor by měl být vybaven připojením na stěnu 
pro vložení vypouštěcího potrubí a růžicí. 

•	 Vždy ponechte minimální vzduchovou mezeru mezi výrobkem a stěnami, z boku i zezadu (viz prohlášení o Výkonu).
•	 určete typ větrání (přirozené nebo nucené) viz kapitola Ventilace, odsáVač nebo přilehlý prostor.
•	 pomocí nastavitelných noh a vodováhy se ujistěte, že je zařízení dokonale vyrovnané tak, aby byl možný správný posuvný pohyb dveří.

 PO NĚkOLIkA DNECh PROVOZU (DOBA NEZBytNÁ kE StANOVENÍ, žE ZAřÍZENÍ fUNgUJE SPRÁVNĚ), můžEtE 
PřIStOUPIt kE kONStRUkCI EStEtICkéhO OBLOžENÍ. UPOZORNĚNÍ: - při konstrukci obložení musí být 
pamatoVáno na Všechny možné, a následující, údržboVé úkony instaloVaných elektrických orgánů (např. 
Ventilátory, teplotní sondy, atd.) a tam, kde je přítomen hydraulický systém, na zařízení připojená k Výrobku.

UPOZORNĚNÍ - V PřÍPADĚ INStALACE VLOžEk mUSÍ Být ZNEmOžNĚN PřÍStUP k VNItřNÍm čÁStEm ZAřÍZENÍ, A BĚhEm 
EXtRAkCE NESmÍ Být mOžNý PřÍStUP k čÁStEm POD NAPĚtÍm. VEŠkERé kABELOVé ZAPOJENÍ, JAkO JE NAPřÍkLAD 
NAPÁJECÍ kABEL NEBO SONDy PROStřEDÍ, mUSÍ Být UmÍStĚNO tAk, ABy NEmOhLO Být POŠkOZENO BĚhEm POhyBU 
VLOžky NEBO ABy NEPřIŠLO DO StykU S hORkýmI čÁStmI.

SPOLEčNOSt La NORDICA S.p.A. NEPřEBÍRÁ žÁDNOU ZODPOVĚDNOSt ZA ŠkODy NA mAJEtkU A/NEBO OSOBÁm 
ZPůSOBENé ZAřÍZENÍm. ROVNĚž NEODPOVÍDÁ ZA VýROBEk UPRAVENý BEZ POVOLENÍ A tÍm méNĚ ZA POUžItÍ 
NEORIgINÁLNÍCh NÁhRADNÍCh DÍLů.

Váš obVyklý místní kominík musí být informoVán o instalaci Výrobku, aby mohl oVěřit jeho řádné připojení do 
kouřoVodu a stupeň jeho účinnosti.
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POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Při instalaci zařízení musí být dodržena následující bezPečnostní oPatření:
a) aby byla zajištěna dostatečná tepelná izolace, dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenost od zadní stěny a obou stran od konstrukčních 

prvků a předmětů, které jsou hořlavé a citlivé na teplo (viz ProHláŠení o VýKonu a obrázek 7 - A.. ). VšEchNy miNimÁlNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ VZdÁlENOSTi jSOu uVEdENy NA TyPOVém šTÍTku VýROBku A NESmÍ BýT NiŽšÍ NEŽ jSOu STANOVENé 
hOdNOTy;

b) Před dvířky ohniště, v oblasti jejich sálání, se nesmí nacházet žádný hořlavý nebo na teplo citlivý předmět nebo stavební materiál ve vzdálenosti 
méně než ... obrázek 7 - A.. . tato vzdálenost může být snížena na 40 cm v případě, že je nainstalována ochrana, odvětrávaná a odolná 
proti teplu, před celým komponentem, který má být chráněn;

c) je-li VýrobeK instaloVán na Podlaze z HořlaVéHo materiálu, je třeba zajistit oHniVzdorný PodKlad. POdlAhy Z 
hOřlAVéhO mATERiÁlu, jaKo je Koberec, ParKety nebo KoreK, atd., muSÍ BýT POkRyTy vrstvou nehořlavého materiálu 
(rozměry podle regionálních předpisů, viz obrázek 1).

Výrobek musí být provozován výhradně se zasunutým popelníkem. 
Pevné zbytky ze spalování (popel) musí být shromážděny ve vzduchotěsné a ohnivzdorné nádobě. zařízení nesmí být nikdy zapálené v 
přítomnosti plynných emisí nebo výparů  (například lepidlo na linoleum, benzín, atd). nepokládejte hořlavé materiály v blízkosti zařízení.

běHem sPaloVání je uVolněna tePelná energie, Která PřisPíVá K Výraznému oHřátí PoVrcHů, dVířeK, sKla 
toPeniŠtě, ruKojetí dVířeK či oVládacícH PrVKů, KouřoVodu a PříPadně taKé Přední části zařízení. VyhNěTE 
SE kONTAkTu S TěmiTO PRVky, BEZ OdPOVÍdAjÍcÍhO OchRANNéhO OděVu NEBO BEZ NÁSTROjů/PřÍSlušENSTVÍ 
(tePelně odolné ruKaVice, oVládací zařízení). ujiSTěTE SE, ŽE Si děTi jSOu VědOmy TěchTO NEBEZPEČÍ A dRŽTE 
jE dAlEkO Od kAmEN BěhEm jEjich PROVOZu. uPOZORNěTE děTi, ŽE ZAřÍZENÍ dOSAhujE VElmi VySOkých 
TEPlOT A ŽE SE jEj NESmÍ dOTýkAT.

Při PoužíVání nesPráVnéHo nebo PříliŠ VlHKéHo PaliVa se V KouřoVodu VytVoří usazeniny (Kreosot) s riziKem Požáru.

VČASNÁ iNTERVENcE
V PříPadě Požáru V Komínu nebo V KouřoVodu:

a) zavřete plnící dvířka
b) zavřete ovladače spalovacího vzduchu
c) haste použitím hasicích přístrojů s oxidem uhličitým (co2 v prášku)
d) vyžádejte si okamžitý zásah HasičsKéHo zácHrannéHo sboru.

NEhASTE POŽÁR PROudEm VOdy.
Když KouřoVod Přestane Hořet, musí být zKontroloVán odborníKem, aby se zjistily PříPadné trHliny a 
ProPustné body.

OchRANA NOSNÍků
s PřiHlédnutím na sálání tePla z toPeniŠtě musíte být obzVláŠtě oPatrní, PoKud jde o ocHranu nosníKů Při naVrHoVání 
VaŠeHo Krbu. Vezměte V Potaz jaK blízKost nosníKu K VnějŠím stranám toPeniŠtě, taK sálání Přes ProsKlená dVířKa, 
Která jsou běžně Velmi blízKo samotnýcH nosníKů. 

Vezměte na vědomí, že vnitřní nebo spodní plochy tohoto nosníku z hořlavého materiálu nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s 
teplotami nad 65 °c. na obrázku 2 jsou uvedeny některé příklady řešení.

uPOZORNěNÍ: NEZOdPOVÍdÁmE ZA NESPRÁVNý PROVOZ ZAřÍZENÍ, kTERý NESPlňujE POŽAdAVky ZdE 
uVEdENých POkyNů, ANi ZA POuŽiTÍ NEVhOdNých dOPlňkOVých VýROBků.
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TECHNICKÝ POPIS
DEfINICE: výrobek podle normy EN 13229. TOTO jE zařízENí S PřErušOvaNÝm SPalOváNím.
ZaříZení la nordica jsou vhodná k vytápění obyvatelných prostor v některých obdobích. jako palivo se používají 
dřevěná polena.
Zařízení se skládá z plně svařené hermeticky uzavřené ocelové komory. topeniště je vnitřně opláštěné jednotlivými litinovými a žáruvzdornými 
deskami (nordiker). uvnitř se nachází snadno vyjímatelné držák roštu a tlustý plochý litinový rošt.
ZaříZení mají vestavěný vZduchový obvod pro rekuperaci tepla, skládající se Z karteru, vně topného tělesa, Z 
poZinkované oceli.
vložka je vybavena panoramatickými dvířky s keramickým sklem (odolnost až do 700°c), což umožňuje nádherný pohled na hořící plameny, 
a současně je tak zabráněno výstupu jisker a kouře. pod roštem topeniště je snadno vyjímatelný popelník.

PříSlušENSTví POHRABÁČ RUKAVICE SADA větrání 1318000 sada SEKUNDÁRNÍHO 
vzduchu

inserto 50 crystal standardní standardní / 6016040 vOlITElNÉ

inserto 50v crystal bii standardní standardní / 6016040 vOlITElNÉ

inserto 50v p30 crystal standardní standardní / 6016040 standardní 

inserto 70 crystal standardní standardní * vOlITElNÉ 6016041 vOlITElNÉ

inserto 80 crystal EvO 2.0 standardní standardní * vOlITElNÉ 6016041 vOlITElNÉ

inserto 80 crystal PrS standardní standardní * vOlITElNÉ 6016041 vOlITElNÉ

inserto 100 crystal standardní standardní * vOlITElNÉ 6016041 vOlITElNÉ

* viz uživatelský manuál volitelná sada větrání 

k vyhřívání okolního prostředí docháZí:
a) KONvEKCí: průchod vzduchu přes plášť spalovací komory a vnější plášť kamen uvolňuje teplo do okolního prostředí

b) SáláNím: přes panoramatické sklo a vnější horké povrchy topného zařízení je do okolního prostředí vyzařováno teplo.

kamna jsou vybavena ovladači primárního a sekundárního vZduchu, se kterými se upravuje spalovací vZduch.

1a - Ovladač PrImárNíHO vzDuCHu (obrázek 8).
ovladačem vzduchu umístěným (vlevo) pod dvířky topeniště se upravuje průchod vzduchu přes popelník a rošt ve směru paliva. primární 
vzduch je nezbytný pro spalovací proces ve fázi zapalování. pro otevření průchodu primárního vzduchu je třeba zcela vytáhnout páčku.
popelník je nutno pravidelně vyprazdňovat, aby popel nebránil přívodu primárního vzduchu pro spalování. prostřednictvím primárního 
vzduchu je také udržován oheň při životě.
při spalování dřeva musí být ovladač primárního vZduchu otevřený jen trochu, protože jinak dřevo rychle shoří a 
ZaříZení se může přehřát (viz kapitola provoZ).

2a - Ovladač SEKuNDárNíHO vzDuCHu (obrázek 8).
pod dvířky topeniště (vpravo) se nachází ovladač sekundárního vzduchu.
tento ovladač musí být zcela otevřený (tedy páčka zcela zasunuta), zejména pro spalování dřeva, tak může nespálený uhlík podstoupit 
dodatečné spalování, čímž se zvýší výnos a zaručí čistota skla (viz kapitola provoZ). 

NaSTavENí OvlaDačů POTřEbNÉ PrO zíSKáNí jmENOvITÉHO TEPElNÉHO vÝNOSu je následující:

INSErTO
50 Crystal

INSErTO
50v Crystal 

bII

INSErTO 
50v p30 
Crystal

INSErTO
70 Crystal

inserto
80 cry EvO 

2.0

inserto
80 cry PrS

INSErTO
100 Crystal

hodinová spotřeba (kg/h) 1,8 2,4 1,7 2,7 2,1 2.2 2,8

PrImárNí vzduch Zavřený Zavřený Zavřený Zavřený Zavřený Zavřený Zavřený

SEKuNDárNí vzduch OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ OTEVŘENÝ

TErCIárNí vzduch předkalib-
rovaný

předkalib-
rovaný

předkalib-
rovaný

předkalib-
rovaný

předkalib-
rovaný

předkalib-
rovaný ne



pomocí flexibilního potrubí (Zpomalovač hoření, který není součástí dodávky) jE mOžNÉ ODEbíraT 
SEKuNDárNí vzDuCH PřímO zvENKu (obrázek 11 - a).
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ČEŠTINA

KOUŘOVOD
Základní požadavky pro správnou funkci ZaříZení:

•	 vnitřní část musí být pokud možno kruhová;
•	 být	 tepelně	 izolovaný	a	neprodyšný	a	konstruovaný	 s	vhodnými	materiály,	 které	odolávají	 teplu,	produktům	spalování	a	
případným	kondenzacím;

•	 být bez míst s nedostatečnou propustností a mít svislé uspořádání s odchylkami nepřesahujícími 45 °;
•	 pokud se již používá, musí být čistý;
•	 všechny části vedení spalin musí být kontrolovány
•	 pro kontrolu je třeba zajistit kontrolní otvory
•	 respektovat technické údaje v návodu k použití;

v případě, že kouřovody mají čtvercový nebo obdélníkový průřeZ, musí být vnitřní hrany Zaoblené s poloměrem 
nejméně 20 mm. pro obdélníkový průřeZ musí být maximální poměr meZi stranami = 1,5.

příliš malá část způsobuje snížení tahu. doporučuje se minimální výška 4 m.
jsou ZAKÁZANÉ a tudíž ohrožují správnou funkci zařízení: azbestový cement, pozinkovaná ocel, drsné a porézní vnitřní plochy. na obrázku 3 
jsou uvedeny některé příklady řešení.

Pro	 sPrávnou	 instalaci	 dodržujte	 rozměry	 kouřovodu	 uvedené	 v	 tabulce	 tecHnické	 Údaje.	 	 Pro	
instalace	s	odlišnými	rozměry	dimenzujte	kouřovod	Podle	normy	en13384-1.

odtah tvořený vaším kouřovodem musí být dostatečný, ale ne přehnaný.
příliš velký průřez kouřovodu může vykazovat příliš velký objem pro ohřev a v důsledku toho způsobit obtíže při provozu zařízení; aby se tomu 
zabránilo, proveďte jeho intubaci v celé jeho výšce. příliš malý průřez způsobuje snížení tahu.

POZOR: pokud jde o realiZaci připojení ke kouřovodu a nehořlavé materiály, postupujte podle ustanovení 
normy uni10683. kouřovod	 musí	 mít	 vHodný	 odstuP	 od	 HořlavýcH	 nebo	 sPalitelnýcH	 materiálů	
Prostřednictvím	odPovídající	izolace	nebo	vzducHové	mezery. 
je ZAKÁZÁNO nechat v něm procháZet potrubí ZaříZení nebo vZduchové přívodní kanály. je také ZakáZáno 
na něm provádět pohyblivé nebo pevné otvory, pro připojení dalších ZaříZení (obrázek 4).

komín
odtaH	kouřovodu	závisí	také	na	komíně.
je proto neZbytné, aby, jedná-li se o ruční výrobu, byla výstupní část větší než dvojnásobek vnitřního průřeZu 
kouřovodu (obrázek 5). 

vrchol komína musí vždy překročit hřeben střechy a zajistit vypouštění také v přítomnosti větru (obrázek 6).

komín musí splňovat následující požadavky:

•	 mít vnitřní průřez odpovídající průřezu krbu.

•	 mít užitečný průřez výstupu dvakrát větší než je ten uvnitř kouřovodu.

•	 být konstruován tak, aby se zabránilo pronikání deště, sněhu a jakéhokoliv cizího tělesa do kouřovodu.

•	 být snadno kontrolovatelný pro případné úkony údržby a čištění.

PřiPojení	ke	komínu
připojení ke komínu musí být provedeno pevnými ocelovými trubkami, jež vyhovují všem platným normám a právním 
předpisům.

je	 zakázáno	 Používat	 kovové	 nebo	 vláknité	 flexibilní	 trubky,	 Protože	 oHrožují	 bezPečnost	
samotnéHo	PřiPojení,	neboť	PodléHají	Protržení	nebo	zlomení	a	zPůsobují	Únik	kouře.

kouřovod musí být hermeticky připevněn ke komínu a může mít maximální sklon 45°, aby se Zabránilo nadměrnému 
ukládání kondenZátu vZniklého během počátečních fáZí Zapálení a/nebo nadměrnému usaZení saZí; současně to 
Zabraňuje Zpomalení odchoZích kouřových plynů. 

netěsnost připojení může Způsobit poruchu ZaříZení. 

vnitřní průměr spojovacích trubek musí odpovídat vnějšímu průměru objímky pro vypouštění kouřových plynů zařízení. to zaručují trubky 
podle din 1298.
Podtlak	na	komíně	(taH)	musí	být	alespoň (viz kapitola technické Údaje). měření musí být vždy prováděno na horkém zařízení (jmenovitá 
výhřevnost). 
když podtlak překročí  17  pa (=1.7 mm vodního sloupce), je nutné jej redukovat instalací doplňkového regulátoru  tahu (škrticí klapka) na 
kouřovodu nebo v komíně.

důležité:	 při použití kovových trubek je neZbytné, aby byly iZolovány vhodnými materiály (pokrytí Z 
iZolačních vláken odolných teplotě až 600°c ), aby nedošlo k poškoZení Zdiva nebo komínové digestoře.
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ČEŠTINA

před vložením vložky do již existujícího krbu je nezbytné uzavřít horní vnitřní část komína pomocí předvrtaného plechu nebo 
jiného ohnivzdorného materiálu, který odolá velmi vysoké teplotě. (viz obrázek 7 pol. 1	vložky	- obrázek 13)

vzducH	Pro	sPalování	
je naprosto neZbytné, aby prostor meZi horní částí, bočními stěnami ZaříZení a deflektorem Z nehořlavého materiálu 
digestoře byl neustále odvětráván.

Proto	je	nutné	umožnit	přívod	vzduchu	zespoda (přívod čerstvého vzduchu) a výstup nahoře (výstup horkého vzduchu). každý z těchto 
otvorů musí být volný a nesmí být blokovatelný, s minimální plochou alespoň 3 dm2 (příklad mřížky 30 x 10 cm). 

tak	se	dosáhne:

•	 větší bezpečnosti

•	 zvýšení tepla vytvořeného cirkulací vzduchu kolem zařízení.

•	 lepší funkčnosti zařízení

mřížka	pro	odvod	tepla	(obrázek 7 pol. 6 - obrázek 13) se instaluje na horní část digestoře přibližně 20 cm od stropu. ta musí 
být vždy instalována, protože její funkcí je nechat teplo nahromaděné uvnitř digestoře (přetlak) unikat 
volně do místnosti.

ventilace	a	větrání	místa	instalace
pro odvádění spalin Z místa instalace, je Povinné , aby v místě bylo dostatečné množství přiváděného vZduchu. v 
případě oken a vZduchotěsných dveří (např. domy postavené s kritérii Úspor energie), je možné, že přístup čerstvého 
vZduchu není Zaručen, což může ohroZit odtah ZaříZení, vaše Zdraví a beZpečnost. 

důležité:	pro lepší pohodu a odpovídající okysličení samotného prostředí může být vzduch odváděn přímo z venku spojovací armaturou 
k flexibilnímu potrubí. potrubní vedení (není součástí dodávky) musí být hladké s minimálním průměrem Obrázek 11, musí mít maximální 
délku 4 m a vykazovat ne více než tři zakřivení. pokud je potrubí připojeno přímo s vnějším prostředím, musí být vybaveno speciálním 
větrolamem.

pro dobrý provoZ ZaříZení je Povinné, aby do místa instalace bylo přiváděno dostatečné množství vZduchu pro 
spalování a okysličení samotného prostředí.
to znamená, aby pomocí speciálních otvorů komunikujících s vnějším prostorem, mohl vzduch cirkulovat pro spalování i se zavřenými dveřmi 
a okny.

větrací otvory musí splňovat následující požadavky:

•	 chráněny mřížkami, kovovými sítěmi, apod., aniž by se však snížil čistý užitkový průřeZ;

•	 provedeny takovým Způsobem, aby umožnily Úkony Údržby;

•	 umístěny takovým Způsobem, aby nemohly být ucpány;

•	 nacháZejí-li se v místě instalace ZaříZení odsávače par, nesmí být tyto odsávače provoZovány současně. odsávače 
by mohly Způsobit výstup kouře do prostoru, i se Zavřenými dvířky topeniště.

přívod čistého a neznečištěného vzduchu může být také získán z prostoru/místnosti přiléhajícího k místu instalace (větrání a nepřímá ventilace) 
za předpokladu, že tento přívod může probíhat volně přes trvalé otvory komunikující s vnějším prostředím.

přilehlý prostor/místnost nelZe použít jako garáž, skladiště hořlavého materiálu ani pro činnosti s nebeZpečím 
požáru, koupelna, ložnice nebo společný prostor/místnost nemovitosti.

větrání je považováno za dostatečné, je-li prostor opatřen přívody vzduchu podle tabulky:

kategorie	zařízení referenční	norma
Procento	čistého	průřezu		

otvoru	vzhledem	k	průřezu	výstupu	
kouře	zařízení

minimální	čistá	hodnota	
otvoru	ventilačního	potrubí

krbové vložky uni en 13229 50% 200 cm²

krbová kamna uni en 13240 50% 100 cm²

sporáky uni en 12815 50% 100 cm²

je ZakáZána instalace v místech s nebeZpečím požáru. je také ZakáZána instalace v obytných prostorách/
místnostech, ve kterých je podtlak, naměřený v práci meZi vnitřním a vnějším prostředím, větší než 4 pa - 
referenční normou pro itálii je uni10683.

je třeba dodržovat všechny národní, regionální, krajské a obecní právní předpisy Země, ve které bylo ZaříZení 
nainstalováno.
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ČEŠTINA

ROZVOD TEPLA VĚTRÁNÍM

BĚhEM fÁZE iNsTALAcE jE NuTNé ROZhODNOuT, jAký TyP VENTiLAcE NEBO kONVEkcE BuDE POužiT.

VĚTRÁNÍ PROsTřEDÍ iNsTALAcE
Naše výrobky jsou vybaveny tangenciálními séRiOVýMi ventilátory vhodnými pro vylepšení distribuce tepla POuZE VENTiLAcÍ MÍsTNOsTi 
(Obrázek 10 - 11 - 13).

VĚTRÁNÍ PřiLEhLé MÍsTNOsTi
Na našich výrobcích lze iNstalovat VOLiTELNé sADy VĚTRÁNÍ vhodNé pro zlepšeNí rozvodu tepla veNtilací pouze prostředí 
iNstalace Nebo přilehlého prostoru.

volitelNÁ sada větrání se instaluje pod a u zadní části zařízení (viz pokyny pro zapoJeNí a ÚdrŽbu volitelNého veNtilace). 
proto Je třeba připravit spodNí prostor pro Jeho uloŽeNí a současNě zaJistit odpovídaJící průchod vzduchu a přístup 
pro budoucí ÚdrŽbu.

Kryt z pozinkované oceli je vybaven vývody pro připojení žáruvzdorných trubek:

a) vyvrtejte otvory do stávajících stěn nebo digestoře pro umožnění průchodu a aplikaci flexibilních trubek (ohnivzdorné) s odpovídajícími 
otvory;

b) připevněte trubky pomocí stahovacích pásek k příslušným límcům a otvorům; po odstranění předříznutých krytek (Obrázek 10 pol. 
a); 

c) Každá trubka nesmí překročit délku 1,5 m pro přirozené větrání a 4 m pro nucené větrání, musí být izolována izolačními materiály, aby 
se zabránilo hluku a rozptylu tepla;

d) větrací otvory by měly být umístěny ve výšce minimálně 2 m nad podlahou, aby se zabránilo, že odchozí horký vzduch zasáhne osoby; 
respektujte vzdálenost konvenčních otvorů podle místních stavebních předpisů;

e) délky kanalizačního potrubí musí mít stejnou délku, aby se zabránilo rozdílnému množství vzduchu distribuovaného každým 
vývodem. (obrázek 10). (Obrázek 10).

f ) Je-li prostor mezi horní částí vložky a spodním profilem digestoře menší než 10 cm, musí být na digestoři vytvořen otvor o velikosti asi 
30 x 40 cm, pro umožnění připevnění flexibilních trubek;

ELEkTRické PřiPOjENÍ A ÚDRžBA VENTiLAcE 

řÍDÍcÍ jEDNOTkA A sysTéM MusÍ NAiNsTALOVAT A PřiPOjiT kVALifikOVANý PERsONÁL PODLE PLATNých 
PřEDPisů. (viz Kap. upozorNěNí - Kap. všeobecNÁ upozorNěNí).
POZOR: řÍDÍcÍ jEDNOTkA A NAPÁjEcÍ kABEL NEsMÍ BýT V kONTAkTu s hORkýMi čÁsTMi.
V kAžDéM PřÍPADĚ MusÍ BýT NAPÁjEcÍ kABEL VyMĚNĚN POuZE PERsONÁLEM AuTORiZOVANýM sPOLEčNOsTÍ 
LANORDicA : AsisTENčNÍ cENTRuM A/NEBO iNsTALAčNÍ TEchNik.

Naše výrobky jsou vybaveny tangenciálními ventilátory vhodnými pro vylepšení distribuce tepla pouze ventilací místnosti (kap. rozvod 
tepla větrÁNíM).
zapnutí a nastavení je provedeno dané řídící jednotky, která byla dodána, a která musí být nainstalovaná daleko od přímých zdrojů tepla.
volba typu iNserto, který lze připojit, je uvnitř řídící jednotky a musí být provedena přesunutím propojky 7 (viz kap. sériové větrÁNí). TATO 
OPERAcE MusÍ BýT PROVEDENA Při ÚPLNéM ODPOjENÍ ELEkTRickéhO NAPÁjENÍ !!

PřiPOjENÍ: Napájecí kabel řídící jednotky připojte k bipolárnímu spínači se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm (Napájení 230 v~  50 hz, 
nezbytné pro správné připojení k uzemňovacímu systému). 
TATO OPERAcE MusÍ BýT PROVEDENA Při ÚPLNéM ODPOjENÍ ELEkTRickéhO NAPÁjENÍ !!

uPOZORNĚNÍ: ovlÁdÁNí Musí být NapÁJeNo ze sítě s obecNýM difereNciÁlNíM liNKovýM přepíNačeM proti 
proudu podle aKtuÁlNě platNých předpisů. sprÁvNé zapoJeNí ovlÁdÁNí Je zaručeNo JeN pro teN Motor, pro 
Který Je zKoNstruovÁNo. 
NEsPRÁVNé POužiTÍ ZBAVujE VýROBcE jAkékOLi ODPOVĚDNOsTi.
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POVOLENÁ / NEPOVOLENÁ PALIVA
Povolená paliva jsou dřevěné polena. Je nutné používat pouze polena suchého dřeva (max. 20% obsahu vody). Měla by se přikládat maximálně 
2 až 3 dřevěná polena. Kusy dřeva by měly mít délku cca 20-30 cm a maximální obvod 30-35 cm.

DřEVěNé LIsOVANé NEPOtAžENé brIkEty musí být POužíVÁNy OPAtrNě, Aby NEDOšLO kE škODLIVému PřEhřÁtí zAřízENí, 
NEbOť mAjí VysOkOu hODNOtu VýhřEVNOstI.
Dřevo použité jako palivo musí mít obsah vlhkosti nižší než 20% a musí být uloženo na suchém místě. Mokré dřevo činí zapalování obtížnějším, 
protože vyžaduje více energie k odpaření přítomné vody. Obsah vlhkosti má také tu nevýhodu, že se snížením teploty voda kondenzuje 
nejprve v ohništi a poté v komíně a způsobuje značné zanášení sazemi s následným možným rizikem požáru.
Čerstvé dřevo obsahuje asi 60% H2O, proto není vhodné ke spalování. Dřevo je třeba umístit na suchém a větraném místě (například pod 
střechou) po dobu alespoň dvou let před jeho použitím.

NÁsLEDující PřEDměty NEmOhOu být sPALOVÁNy: uhLí, ODřEzky, čÁstI kůry A PANELů, mOkré NEbO LAkEm OšEtřENé 
DřEVO, PLAstOVé mAtErIÁLy; V tAkOVém PříPADě zÁrukA VýrObku zANIkÁ. 
PaPír a lePenKa Musí být POužívány POuze PrO zaPalOvání.
sPALOVÁNí ODPADů jE zAkÁzÁNO a MOHlO by POšKODit zařízení a KOuřOvOD, steJně JaKO POšKODit zDraví a vyvOlat 
stížnOstí sOuseDů na záPacH.

Dřevo není palivo s dlouhou životností, a proto není možný kontinuální vytápění během noci.

Druh kg/mc kWh/kg Vlhkost 20%

buk 750 4,0

cedr 900 4,2

jilm 640 4,1

topol 470 4,1

modřín* 660 4,4

smrk* 450 4,5

borovice lesní* 550 4,4
*  MálO vHODnÉ PrysKyřiČnÉ DřevO

POzOr: DLOuhé A NEPřEtržIté POužíVÁNí DřEVA mImOřÁDNě bOhAtéhO NA ArOmAtIcké OLEjE (NAPř. 
EukALyPtus, myrtA, AtD.) zPůsObujE NÁhLé zhOršENí (ODLuPOVÁNí) LItINOVých sLOžEk ObsAžENých VE 
VýrObku.

Deklarované technické údaje byly získány použitím silice bukového dřeva třídy „A1“ podle normy UNI EN ISO 17225-5 a vlhkosti nižší než 20%. Použití 
jiných silic může znamenat nutnost provést určité úpravy a mohlo by způsobit odlišné výnosy výrobku.
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ČEŠTINA

ZAPÁLENÍ
Při prvním zapalování je nevyhnutelný výskyt nepříjemného zápachu (v důsledku sušení lepidel přítomných v těsnicí šňůrce nebo z ochranných 
nátěrů), které zmizí po krátké době používání výrobku. V každém případě musí být zajištěno dobré větrání prostředí.

PRO ZAPáLENí OHNě DOPORUčUjEME POUžíT MALé kOUSky DřEVA SPOLU S PAPíREM NEBO jINýMI PRODáVANýMI 
ZAPALOVACíMI PROSTřEDky.
JE ZAKÁZÁNO POužÍvÁNÍ JAKýChKOLi KAPALNýCh LÁtEK, JAKO JsOu NAPř. ALKOhOL, bENZÍN, NAFtA A POd.

Otevřete úplně PRIMáRNí VZDUCH.
Až dřevo začne hořet, je možné přiložit pomalým otevřením dvířek tak, aby se zabránilo výstupu kouře, zavře se ovladač primárního vzduchu 
a ovládá se spalování prostřednictvím sekundárního vzduchu podle pokynů uvedených v kap. TECHNICký POPIS. 

běhEm tétO FÁZE NENEChÁvEJtE NiKdy OhNiště bEZ dOZORu.
NiKdy ZAřÍZENÍ NEPřEtěžuJtE (VIZ kAP. TECHNICké ÚDAjE/ HODINOVá SPOTřEBA). PřÍLiš mNOhO PALivA A PřÍLiš 
mNOhO vZduChu PRO sPALOvÁNÍ mOhOu ZPůsObit PřEhřÁtÍ A tEdy POšKOZENÍ ZAřÍZENÍ.
NiKdy v ZAřÍZENÍ NEZAPALuJtE, POKud sE v mÍstNOsti vysKytuJÍ hOřLAvé PLyNy.

Pro správné první zapálení ve výrobcích ošetřených barvami pro vysoké teploty, je potřeba vědět následující:
•	 výrobní materiály dotčených výrobků nejsou homogenní, ve skutečnosti spolu existují díly z litiny a oceli.
•	 teplota, které je tělo výrobku vystaveno, není homogenní: teplota se mění od zóny k zóně od 300 °C do 500 °C;
•	 během své životnosti je výrobek podroben střídavým cyklům zapalování a uhasnutí během téhož dne a intenzivní cykly používání či 

absolutního klidu podle ročních období;
•	 předtím, než bude výrobek považován za zaběhnutý, bude muset být nový výrobek vystaven mnoha cyklům spuštění/zapálení, aby 

všechny materiály a barvy mohly dokončit různá elastická namáhání;
•	 zejména zpočátku je možné zaznamenat emise typického zápachu kovů podrobených velkému tepelnému zatížení a ještě čerstvého 

nátěru.

Proto je důležité dodržovat tyto kroky ve fázi zapalování:
1. Ujistěte se, že je zajištěna silná výměna vzduchu v místě, kde je zařízení instalováno.
2. Během prvních zapalování nepřetěžujte spalovací komoru (asi polovina množství uvedeného v návodu k použití), a udržujte výrobek 

zapálený po dobu nejméně 6-10 hodin nepřetržitě, s ovladači otevřenými méně, než jak je uvedeno v návodu k použití.
3. Opakujte tento postup nejméně 4-5 krát nebo vícekrát, podle Vašich možností.
4. Následně zvyšujte zatížení/přiložení (dodržováním toho, co je v návodu k obsluze popsáno ohledně maximálního zatížení/přiložení) a 

udržujte pokud možno dlouhou dobu zapálení, a vyhněte se, alespoň v tomto raném stádiu, krátkých cyklů zapalování-zhasínání.
5. běhEm PRvNÍCh ZAPALOvÁNÍ by sE O ZAřÍZENÍ NEměL OPÍRAt žÁdNý PřEdmět A ZEJméNA NE O JEhO LAKOvANé 

POvRChy. běhEm ZAhřÍvÁNÍ sE NEdOtýKEJtE LAKOvANýCh POvRChů.
6. Po uplynutí období „zaběhnutí“ můžete používat Váš výrobek jako motor automobilu, zabráněním náhlým zahřátím nadměrným 

zatížením/přiložením.

 PO NěKOLiKA dNECh PROvOZu (dObA NEZbytNÁ KE stANOvENÍ, žE ZAřÍZENÍ FuNguJE sPRÁvNě), můžEtE 
PřistOuPit K sEstAvENÍ EstEtiCKéhO ObKLAdu.
POZOR: PřI SESTAVENí OBkLADU MUSí BýT PAMATOVáNO NA VšECHNy MOžNé, A NáSLEDUjíCí, ÚDRžBOVé ÚkONy 
INSTALOVANýCH ELEkTRICkýCH čáSTí (NAPř. VENTILáTORy, TEPLOTNí SONDy, ATD.) A TAM, kDE jE PříTOMEN HyDRAULICký 
SySTéM, NA ZAříZENí PřIPOjENá k TOPNéMU VýROBkU.

ZAPALOvÁNÍ s NÍZKými EmisEmi
Bezkouřové spalování je způsob zapalování, aby se významně snížily emise škodlivých látek. Dřevo hoří postupně shora dolů, takže spalování 
probíhá pomaleji a více kontrolovaným způsobem. Spaliny, procházející vysokými teplotami plamene, se spálí téměř úplně.
Dávejte kusy dřeva do topeniště v určité vzdálenosti od sebe, jak je znázorněno na obrázku 9. Uspořádejte dolů ty silnější a nahoru ty tenčí, 
nebo ve svislém směru v případě úzkých a vysokých spalovacích komor. Umístěte modul zapalování nad hromadu, uspořádejte první polena 
modulu kolmo na hromadu dříví.

mOduL ZAPALOvÁNÍ. TENTO MODUL ZAPALOVáNí NAHRAZUjE TEN Z PAPíRU NEBO LEPENky.
Připravte 4 polena s příčným průřezem 3 cm x 3 cm a délce 20 cm obrázek 9. Položte překříženě čtyři polena nad hromadu dřeva, napříč k 
ní, a uprostřed zapalovací modul ohně, kterým může být například dřevitá vlna impregnovaná voskem. k zapálení ohně postačuje zápalka. V 
případě potřeby můžete také použít tenčí kousky dřeva: v takovém případě bude třeba větší množství.

Držte otevřený ventil vypouštění kouře a ovladač pro spalovací vzduch (1A - 2A). Po zapálení ohně pusťte ovladač, který reguluje vzduch pro 
spalování v poloze označené na obrázku.
důLEžité:

•	 nepřikládejte další dřevo mezi jednotlivými kompletními přiloženími;
•	 nikdy oheň neduste zavřením vzduchových otvorů;
•	 pravidelné čištění kominíkem snižuje emise jemných prachových částic.

Tyto pokyny jsou podpořeny ENERGIA Legno SVIZZERA  www.energia-legno.ch 
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ČEŠTINA

běžNý PROvOZ
Po správném umístění ovladačů vložte označené hodinové přiložení dřeva, aniž by došlo k přetížení, které způsobuje abnormální namáhání a 
deformace. JE vždy NEZbytNé POužÍvAt výRObEK, Když JsOu dvÍřKA ZAvřENÁ, Aby sE ZAbRÁNiLO POšKOZENÍ v důsLEdKu 
NAdměRNéhO PřEhřÁtÍ (EFEKt KOvÁRNy), v OPAčNém PřÍPAdě dOJdE K PROPAdNutÍ ZÁRuKy.
Pomocí ovladačů umístěných na čelní straně zařízení se upravuje výdej tepla. Ty musí být vždy otevřeny podle tepelných potřeb. Nejlepšího 
spalování (s minimálním množstvím emisí) se dosáhne, při přikládání dřeva, když většina vzduchu pro spalování proudí přes ovladač 
sekundárního vzduchu. 

ZAřÍZENÍ sE NEsmÍ NiKdy PřEtÍžit. PřÍLiš mNOhO PALivA A PřÍLiš mNOhO vZduChu PRO sPALOvÁNÍ mOhOu 
ZPůsObit PřEhřÁtÍ A tEdy POšKOZENÍ tOPENiště. NA šKOdy ZPůsObENé PřEhřÁtÍm sE NEvZtAhuJE ZÁRuKA.

je proto nezbytné používat výrobek vždy, když jsou dvířka zavřená, aby se zabránilo poškození v důsledku nadměrného přehřátí (efekt 
kovárny).
Potřebná úprava ovladačů pro získání jmenovité výhřevnosti s podtlakem v komíně Pascal (viz kapitola TECHNICké ÚDAjE) je následující: viz 
kapitola TECHNICký POPIS. 
tOtO JE ZAřÍZENÍ s PřERušOvANým sPALOvÁNÍm.
kROMě REGULACE VZDUCHU PRO SPALOVáNí jE INTENZITA SPALOVáNí, A TEDy VýHřEVNOST VAšEHO ZAříZENí, OVLIVNěNA kOMíNEM. 
DOBRý TAH kOMíNA VyžADUjE MENší REGULACI VZDUCHU PRO SPALOVáNí, ZATíMCO šPATNý TAH VyžADUjE VíCE PřESNOU REGULACI 
SPALOVACíHO VZDUCHU.
Chcete-li ověřit dobré spalování, zkontrolujte, zda je kouř vycházející z komína průsvitný. Pokud je bílý, znamená to, že zařízení není správně 
nastaveno nebo že je dřevo příliš vlhké; pokud je kouř šedý nebo černý, je to známkou toho, že spalování není úplné (je zapotřebí větší 
množství sekundárního vzduchu).

POZOR: PřI PřIDáVáNí PALIVA NAD UHLíky V NEPříTOMNOSTI PLAMENE MůžE DOjíT k VyTVOřENí VELkéHO MNOžSTVí 
kOUřE. POKud sE tAK stALO, mOhLO by tO vytvOřit výbušNOu směs PLyNu A vZduChu, A v ExtRémNÍCh 
PřÍPAdECh ZPůsObit výbuCh. Z bEZPEčNOstNÍCh důvOdů sE dOPORučuJE PROvést NOvý CyKLus ZAPALOvÁNÍ 
s POužitÍm mALýCh větvičEK.

PROvOZ v PřEChOdNýCh ObdObÍCh
V přechodném období, tj. když vnější teploty jsou vyšší, nebo v případě náhlého zvýšení teploty, mohou být způsobeny rušivé vlivy pro 
kouřovod, které způsobí, že odpadní plyny nejsou odsávány úplně. Odpadní plyny úplně neodchází (intenzivní zápach plynu).
V takovém případě rošt protřepte častěji a zvyšte vzduch pro spalování. Potom vložte menší množství paliva tak, aby se spálilo rychleji (s 
rozvojem plamenů), a tím se stabilizuje tah komína.

POTé ZkONTROLUjTE, žE jSOU VšECHNy OTVORy PRO čIšTěNí A PřIPOjENí kE kOMíNU HERMETICky UZAVřENy. v PřÍPAdě 
POChyb ZAřÍZENÍ NEPOužÍvEJtE.
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ČEŠTINA

Čištění a údržba
Vždy dodržujte pokyny s maximální bezpeČností! 

 �  Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelU odpojena (je-li k dispozici). 
 � Generátor mUsí být stUdený v každé své části.

 � popel mUsí být zcela vychladlý.

 � zajistěte účinnoU výměnU vzdUchU prostředí během provádění čištění výrobkU.

 � špatné čištění ovlivňUje správný provoz a bezpečnost!

praVidelné Čištění, které zajistí užiVatel
pravidelné čištění, jak je uvedeno v tomto návodu k použití a údržbě, musí být prováděno s maximální opatrností po přečtení pokynů, postupů 
a časových termínů popsaných v tomto návodu k použití a údržbě.
zkontrolUjte a vyčistěte, alespoň jednoU za rok, vnější přívod vzdUchU. komín mUsí být pravidelně vymeten kominíkem.
nechte zkontrolovat vaším místním kominíkem správnoU instalaci výrobkU, připojení na komín a větrání.

dŮležité: údržba musí bÝt proVáděna VÝluČně na studeném zaŘízení.
mohou být použity pouze náhradní díly výslovně povolené a nabízené společností la nordica s.p.a.. v případě potřeby se 
prosím obraťte na svého prodejce. zaŘízení nesmí bÝt upraVoVáno! 

Čištění skla
prostřednictvím zvláštního přívodu sekundárního vzduchu se účinně omezuje vytváření špíny ukládající se na skle dvířek. znečištění ale 
nemůže být nikdy zabráněno při používání tuhých paliv (např. vlhké dřevo) a nelze to považovat za vadu zařízení.

dŮležité: Čištění panoramatického skla musí bÝt proVáděno pouze a VÝhradně, když je zaŘízení studené, 
aby se zabránilo jeho explodoVání. pro čištění můžete použít specifické produkty nebo navlhčenou kouli z novinového 
papíru (deník) obalenou popelem. V každém pŘípadě nepoužíVejte brusné nebo chemicky agresiVní hadry 
nebo produkty.

správný postup zapalování, použití množství a typu vhodných paliv, správné umístění sekundárního vzduchového seřizovače, dostatečný tah 
komína a přítomnost spalovacího vzduchu jsou nezbytné pro optimální fungování zařízení a pro udržení čistého skla.

rozbití skel: keramická skla jsou odolná teplotním výkyvům 750°c a nepodléhají tepelným šokům. jejich rozbití může být 
způsobeno pouze mechanickými otřesy (nárazy nebo násilné zavírání dvířek, apod.). proto náhrada není V záruce.

Čištění popelníku
všechny výrobky mají topeniště s roštem a zásuvku pro sběr popela. doporučujeme vám pravidelně popelník vyprazdňovat a zabránit tak 
jeho kompletnímu naplnění, aby nedošlo k přehřátí roštu. dále vám doporučujeme ponechat vždy 3-4 cm popela v ohništi.

pozor: popel odstraněnÝ z ohniště musí bÝt ukládán do nádoby z ohniVzdorného materiálu opatŘené 
neprodyšnÝm Víkem. nádoba se umístí na podlaze z nehoŘlaVého materiálu, daleko od hoŘlaVÝch 
materiálŮ až do Vyhasnutí a úplného ochlazení popela. 

Čištění kouŘoVodu
správný postup zapalování, použití množství a typu vhodných paliv, správné umístění ovladače sekundárního vzduchu, dostatečný tah 
komína a přítomnost spalovacího vzduchu jsou nezbytné pro optimální fungování zařízení a pro udržení čistého skla.
nejméně jednou za rok je tŘeba proVést dŮkladné VyČištění, nebo vždy, je-li to potřeba (provozní problémy a nízký výnos). 
nadměrné ukládání sazí (kreosot) může způsobit problémy s vypouštěním spalin a požár v kouřovodu.

Čištění musí bÝt proVáděno VÝluČně na studeném zaŘízení. tato operace mUsí být prováděna kominíkem, 
který může soUčasně provést inspekci.

při čištění je nutno ze zařízení odstranit popelník, rošt a deflektor kouře pro usnadnění pádu sazí.
deflektory jsou snadno odstranitelné z jejich míst, protože nejsou pevně připevněny žádným šroubem. po provedení čištění musí být znovu 
umístěny na svá místa (obrázek 12).

pozor: nefunkČnost kouŘoVého deflektoru zpŮsobuje silnÝ podtlak, s pŘíliš rychlÝm spaloVáním, 
nadměrnou spotŘebu dŘeVa a s tím souVisející pŘehŘátí zaŘízení.
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ČEŠTINA

letní odstáVka
po vyčištění krbového ohniště, komínu a kouřovodu, kompletním odstraněním popele a dalších případných zbytků, je třeba zavřít všechna 
dvířka pomocí krbových ovladačů. v případě, že je přístroj odpojen od komína, je vhodné uzavřít výstupní otvor.

je vhodné provést čištění komína alespoň jednoU za rok; zároveň tak zkontrolovat skUtečný stav těsnění, které, 
pokUd není zcela neporUšené - tedy nepřiléhá ke kamnům - nezarUčUje správnoU fUnkčnost zařízení! byla by tak 
nezbytná jeho výměna. v případě vlhkosti v místnosti, kde se zařízení nachází, Umístěte do ohniště absorpční soli.

chraňte litinové části, pokUd chcete Udržet po dloUhoU dobU nezměněný estetický vzhled, neUtrální 
vazelínoU.

běžná údržba proVáděná kValifikoVanÝmi techniky 
běžná údržba musí bÝt proVáděna nejméně jednou roČně.
generátor poUžívající dŘeVo jako pevné palivo potřebUje každoroční běžnoU údržbU, kteroU mUsí provést 
kValifikoVanÝ technik s použitím VÝhradně originálních náhradních dílŮ.
nedodržení může ohrozit bezpečnost zařízení a může mít za následek neplatnost zárUčních podmínek.

při respektování četností čištění vyhrazených pro uživatele popsané v návodu k použití a údržbě je generátoru zaručeno správné spalování v 
čase, a zabráněno případným anomáliím nebo poruchám, které by mohly vyžadovat větší zásahy technika. 
požadavky na úkony běžné údržby nejsoU soUčástí zárUky výrobkU.

těsnění
těsnění zaručují hermetické utěsnění generátoru a s tím související dobré fungování.
těsnění mUsí být pravidelně kontrolována: pokUd jsoU opotřebovaná nebo poškozená, mUsí být okamžitě vyměněna.
tyto operace mUsí provádět kvalifikovaný technik.

pŘipojení ke komínu
jednoU ročně nebo v každém případě vždy, když je to potřeba, vysajte a vyčistěte potrUbí vedoUcí ke komínU. pokUd 
jsoU přítomné vodorovné úseky, je nUtné odstraňovat zbytky dříve, než zabrání průchodU koUře. 

stanoVení tepelného VÝkonu
neexistuje žádné absolutní pravidlo, které umožňuje vypočítat správný potřebný výkon. tento výkon je odvislý na prostoru, který je vyhříván, 
ale také závisí do značné míry na izolaci. v průměru je tepelný výkon potřebný pro dobře izolovanou místnost 30 kcal/h na m3 (při vnější 
teplotě 0 °c). 
vzhledem k tomu, že 1 kW odpovídá 860 kcal/h, lze přijmout hodnotu 35 W/m3. 
za předpokladu, že chcete vytápět místnost o velikosti 150 m3 (10 x 6 x 2,5 m) v izolovaném obydlí, budete potřebovat 150 m3 x 35 W/m3= 
5250 W nebo 5,25 kW. jako hlavní topení proto bude stačit 8 kW jednotka. 

orientační hodnota spalování potřebné množství v poměru k 
1 kg suchého dřeva

palivo jednotka kcal/h kW
suché dřevo (15% vlhkosti) kg 3600 4.2 1,00
mokré dřevo (50% vlhkosti) kg 1850 2.2 1,95
dřevěné brikety kg 4000 5.0 0,84
lignitové brikety kg 4800 5.6 0,75
běžný antracit kg 7700 8.9 0,47
koks kg 6780 7.9 0,53
zemní plyn m3 7800 9.1 0,46
nafta l 8500 9.9 0,42
elektřina kW/h 860 1.0 4,19
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ČEŠTINA

Likvidace

Tento symbol, který je uveden na výrobku, na bateriích, na akumulátorech či na jejich obalu, nebo na jejich dokumentaci, označuje, že výrobek 
a baterie nebo akumulátory nesmí být na konci životnosti sbírány, zhodnoceny nebo zlikvidovány společně s domovním odpadem.

Nesprávné zacházení s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, bateriemi nebo akumulátory může způsobit uvolnění 
nebezpečných látek obsažených ve výrobcích. Aby se zabránilo jakémukoliv poškození životního prostředí nebo zdraví, je uživatel vyzván, aby 
toto zařízení nebo dodané baterie nebo akumulátory oddělil od jiných druhů odpadu a dodal je do městského sběrného střediska. Je možné 
požádat distributora, aby zpětně odebral odpadní elektrická a elektronická zařízení za podmínek a podle postupů stanovených legislativním 
nařízením 49/2014.
Oddělený sběr a správné zpracování elektrických a elektronických zařízení, baterií a akumulátorů napomáhají zachování přírodních zdrojů, 
respektu k životnímu prostředí a ochraně zdraví.
Další informace o sběrných střediscích pro elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory získáte u příslušných veřejných orgánů, 
které vydávají povolení s jejich nakládáním.

informace týkající se nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými ZaříZeními obsahující 
baterie a akumulátory
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Rev.06 - Robert 22/12/2015 cambiare ottima con buona
Wirkungsgrad 80% gut
Eficiencia 80% buena.
Efficacité 80% bonne.
Efficiency 80% good

3

1 2

ČEŠTINA

1* Ochrana podlahy nehořlavým materiálem

2 Podlaha z hořlavého materiálu

3 Výška úrovně topeniště nad zemí

A = Boční hranice chráněného prostoru (A=H+20 cm=> 
40 cm)

B = Čelní hranice chráněného prostoru  (B=H+30 cm=> 
60 cm)

1 Nosník

2* Žáruvzdorný izolační materiál

3 Vzduchová kapsa

4 Kovová ochrana

* PODLE EXISTUJÍCÍCH REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ

* PODLE EXISTUJÍCÍCH REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ

1* Ocelový kouřovod s dvojitou izolovanou komorou s odolným materiálem do 400 °C. Optimální účinnost 100%.

2* Kouřovod z ohnivzdorných cihel s izolovanou dvojitou komorou a vnějším povlakem z lehčeného betonu. Optimální účinnost 
100%.

3* Standardní koužovod z jílu se čtvercovým průřezem s dutinami. Dobrá účinnost 80%.

4 Vyhněte se kouřovodům s vnitřními obdélníkové průřezy, jejichž vztah je odlišný od nákresu. Nízká účinnost 40%.

*- Materiál odpovídat platným normám a aktuálním předpisům a ustanovením zákona.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3
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ČEŠTINA

A Zobrazení správného kouřovodu s utěsněnými dvířky 
pro sběr a vykládku nespálených pevných materiálů.

B
Nedoporučuje se připojovat do kouřovodu více 
zařízení. Každé musí mít možnost využít svůj vlastní 
kouřovod.

1 Dvířka pro čištění.

Obrázky mají ilustrativní charakter.

1 Průmyslový komín s prefabrikáty umožňuje optimální odvod spalin.

2 Řemeslný komín. Správná velikost na výstupu musí      být alespoň 2 krát větší než je vnitřní část kouřovodu, ideálně 2,5 krát.

3 Komín pro ocelový kouřovod s vnitřním kuželem -deflektorem kouře.

4 V případě kouřovodů vedle sebe musí být jeden komín vyšší o nejméně 50 cm více než druhý, aby se zabránilo přenosům tlaku 
mezi samotnými komíny.

Obrázek 4

Obrázek 5
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ČEŠTINA

KOMÍNY VZDÁLENOSTI A UMÍSTĚNÍ UNI 10683.

Sklon střechy a >10°

5 Komín nesmí mít překážky v rozmezí 10 m od stěn, svahů a stromů. V opačném případě jej zvedněte nejméně 1 m nad 
překážku. Komín musí převyšovat vrchol střechy nejméně o 1 m.

Obrázky mají ilustrativní charakter.

Obrázky mají ilustrativní charakter.

Obrázek 6
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Silka 7 

UMETCI

1* Zatvaranje postojeće cijevi sa metalom, opekama, pločama od kamene vune ili 
nezapaljivim materijalima

2 Rešetka

3 Cijev za spajanje

4 ** Cijev

5 Rešetka za ulazak zraka

6 Sve minimalne sigurnosne udaljenosti (cm) označene su na natpisnoj pločici proizvoda i 
ne smiju pasti ispod naznačenih vrijednosti (Vidi DEKLARACIJU O PERFORMANSAMA)

 

 

 

 

 

1

3

4

5

2

6

** NO - Inserto 80 PRS Crystal

2

3

4

5

1

6

7

8

9

10

***

ČEŠTINA

1* Izolant

2 Těsnění

3 Izolační obklad s vnější hliníkovou fólií

4 Dvířka pro čištění

5 Vnější přívod vzduchu

6 Mřížka vypouštění tepla

7 Ohnivzdorná komínová digestoř

8 Maximální sklon 45° 

9* Chraňte dřevěné části izolačním materiálem

10***
Všechny minimální bezpečné vzdálenosti (cm) jsou uvedeny 
na typovém štítku výrobku a NESMÍ být použity nižší hodnoty 
(viz PROHLÁŠENÍ O VÝKONU).

* PODLE EXISTUJÍCÍCH REGIONÁLNÍCH PŘEDPISŮ

Obrázky mají ilustrativní charakter.

Obrázek 7
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cm A1 A2 A3 A4 A5

INSERTO 50 Crystal 80 6 6 - -

INSERTO 50V Crystal BII 80 5 5 - -

INSERTO 50V p30 Crystal 80 5 5 - -

INSERTO 70 Crystal 80 6 6 - -

INSERTO 80 Crystal EVO 2.0 120 30 30 - -

INSERTO 80 Crystal PRS 120 30 30 - -

INSERTO 100 Crystal 80 8 8 - -

A1

A3

A4

A5

A2

A2

ČEŠTINA

Obrázky mají ilustrativní charakter.

Všechny minimální bezpečné vzdálenosti (cm) jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a NESMÍ se klesnout pod stanovené hodnoty 
(viz PROHLÁŠENÍ O VÝKONU).

***  Vzdálenost od hořlavého materiálů

24



Figura 8 Silka 8 

Silka 9 Figura 9 

Picture 8 

Picture 9 

Abbildung 8 

Abbildung 9 

Figure 8 

Figure 9 

Figura 10 Silka 10 
Picture 10 
Abbildung 10 

Figure 10 

Pисунок 8 

Pисунок 9 

Pисунок 10 
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A

A

Rev. 02 - Fig.12 tolto 60 Hz
Rev. 03 - Solo 5 lingue

ČEŠTINA

MODUL ZAPALOVÁNÍ

Obrázky mají ilustrativní charakter.

PŘEDŘÍZNUTÝ
INSERTO 50V-p30

25



Figura 11 Silka 11 
Picture 11 
Abbildung 11 

Figure 11 

Pисунок 11 

A

Ø 120

50v p30

Ø 120 mm

160 mm 
INSERTO 50v-p30

200 mm 
INSERTO 50-50v-
70-80-80PRS-100

ČEŠTINA

6016040 - STANDARDNÍ - INSERTO Crystal 50v-p30
6016040 - VOLITELNÁ sada - INSERTO Crystal 50 - 50v
6016041 - VOLITELNÁ sada - INSERTO Crystal 70 - 80 - 80PRS - 100
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Figura 12 Silka 12 
Picture 12 
Abbildung 12 

Figure 12 

Pисунок 12 

INSERTO 50 - 70 - 100

INSERTO 50V-p30 INSERTO 50V BII 

INSERTO 80 EVO 2.0 - 80 PRS

ČEŠTINA

DEFLEKTOR KOUŘE
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750 cm2

500 cm2

1

2

3

INSERTO CRYSTAL 50 BII - INSERTO CRYSTAL 50V P30 - INSERTO 50-70-100 CRYSTAL

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - INSERTO 80 CRYSTAL PRS

ČEŠTINA

Všechny minimální bezpečné vzdálenosti (cm) jsou uvedeny 
na typovém štítku výrobku a NESMÍ být použity nižší hodnoty 
(viz PROHLÁŠENÍ O VÝKONU)

Obrázky mají ilustrativní charakter.

1 NE ohňovzdorný materiál

2 Žáruvzdorný materiál
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INSERTO 800 PRS INSERTO 800 PRS 

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - INSERTO 80 CRYSTAL PRS

1

1

2

3

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - INSERTO 80 CRYSTAL PRS

ČEŠTINA

Obrázky mají ilustrativní charakter.

1 NE ohňovzdorný 
materiál

2 Žáruvzdorný 
materiál

3 Kouř s tepelnou 
izolací
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20
 m

m
  

230 V~  50/60 Hz

 

 

 

4 52 6317

7

7

ČEŠTINA

STANDARDNÍ VĚTRÁNÍ

BIPOLÁRNÍ SPÍNAČ

1 Hnědý - napájení

2 Modrý - napájení

3 Žlutý/zelený - napájení

4 Žlutý/zelený - motor

5 Modrý - motor -  termostat

6 Hnědý - motor

7 Můstek

TM Termostat

M Motor

NAPÁJENÍ 230 V~ +15 – 10% 50 Hz

NÁDOBA ABS samozhášecí IP40 V0

Uvedená schémata jsou čistě orientační, nemají proto žádnou projektovou hodnotu.

POVINNÉ: kabel není viditelný!
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ČEŠTINA

Normativní odkazy

Jmenovitý tepelný výkon (kW)

Hodinová spotřeba (kg/h)

Výnos (%)

vyhřívatelné m3  (30 kcal/h x m3 )

Nastavitelné větrání STAN-
DARDNÍ

STAN-
DARDNÍ NE STAN-

DARDNÍ
STAN-

DARDNÍ
STAN-

DARDNÍ
STAN-

DARDNÍ

SADA větrání (1318000) NE NE NE VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ VOLITELNÉ

 Podtlak v komíně v Pa (mmH2O)

Výstup kouře Ø (cm)

Kouřovod: Výška  ≥ (m)

Rozměry  min. (cm)

Emise odpadních plynů v g/s

Teplota odpadního plynu uprostřed v °C

TECHNICKÉ ÚDAJE. 50   
Crystal

50V 
Crystal 

BII

50V p30 
Crystal

70   
Crystal

80 
Crystal 
Evo 2.0

80 
Crystal 

PRS

100  
Crystal

EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229 EN 13229

6 8,3 6 9 7,4 8,3 9,5

1,8 2,4 1,7 2,7 2,1 2,2 2,8

78,3 81 82 78,2 83,9 87,4 78,2

172 237 172 258 212 237 272

12 (1,2) 12 (1,2) 12 (1,2) 12 (1,2) 10 (1,0) 10 (1,0) 12 (1,2)

13 15 13 16 16 16 16

(*)   6

20x20 ÷ 
Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ 
Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ 
Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ 
Ø 20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 
20

(*)   6

20x20 ÷ Ø 
20

(*)   4

25x25 ÷ 
Ø 25

7 5,9 9,5 8,9 5,6 5,6 9,3

254 344 268 293 240 200 288
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ČEŠTINA

Odběr proudu

Regulovatelný PRIMÁRNÍ vzduch ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Regulovatelný SEKUNDÁRNÍ vzduch ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Předkalibrovaný TERCIÁRNÍ vzduch ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

Certifikace

Přibližná hmotnost (kg)

Vnější míry (mm)

Šířka 
Výška
Hloubka

Rozměry vstupního otvoru topeniště v 
mm (L x H)

Rozměry topeniště v mm (L x H x P)

Topeniště Litina / NORDIKER

(*) Průměr 200 mm použitelný s kouřovodem nejméně 6 m. Hodnoty jsou pouze orientační. Instalace musí být však dimenzována a 
kontrolována podle obecné metody výpočtu UNI EN13384-1 nebo jiných ověřených metod účinnosti.

50   
Crystal

50V 
Crystal 

BII

50V p30 
Crystal

70   
Crystal

80 
Crystal 
Evo 2.0

80 
Crystal 

PRS

100  
Crystal

30 30 30 60 40 40 60

EN 

 VKF

EN
15a B-VG 

  VKF
2° BImSchV

EN 
15a B-VG

 VKF
2° BImSchV

EN 

 VKF
2° BImSchV

EN
 15a B-VG

  
2° BImSchV

EN
 15a B-VG

  
2° BImSchV

EN 

 VKF
2° BImSchV

90 115 89 124 130 150 156

500

555

500

500

800

500

555

800

302

700

555

500

800

555

500

800

893

500

1000

555

500

335 x 245 335 x 347 330 x 380 540 x 245 635 x 245 635 x 245 835 x 245

300 x 320 
x 360

300 x 400 
x 360

304 x 502 
x 162

500 x 320 
x 360

600 x 310 
x 360

600 x 310 
x 360

785 x 320 
x 360
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INSERTO 50V BII CRYSTAL

INSERTO 50 CRYSTAL

ČEŠTINA

ROZMĚRY.

33



ø 130

30
2

INSERTO 50 V p30 CRYSTAL

INSERTO 70  CRYSTAL

ČEŠTINA34



Maggio 2018

INSERTO 80  CRYSTAL  EVO 2.0

INSERTO 80  PRS  CRYSTAL
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INSERTO 100  CRYSTAL
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MADE IN ITALY
design & production

La NORDICA S.p.A.     Via Summano, 104    36030 - MONTECCHIO PRECALCINO (VI) - ITALY
 +39.0445.804000   -    +39.0445.804040   -     info@lanordica.com   -    www.lanordica-extraflame.com

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti  a údaje uvedené v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
předchozího upozornění, za účelem zlepšení svých výrobků.

PRO NALEZENÍ NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA KONTAKTUJTE 
VAŠEHO PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE NA INTERNETOVÉ STRÁNKY 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM

6096801-035 MAN_UT_INSERTI-VENT-4.014/09/2021


