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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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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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VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ 
Odpovědnost společnosti  La NORDICA S.p.A. je omezena pouze 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. NENÍ mOžNé PROVÁDĚt ZmĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V PŘÍPADĚ NEDODRžENÍ tĚChtO OPAtŘENÍ 
NENESE VýROBCE  LA NORDICA S.P.A. žÁDNOU ODPOVĚDNOSt.

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.

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:

•	 ověřte nosnost struktury, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti je třeba přijmout vhodná opatření, 
odpovědnost  společnosti 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 zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání, v tomto ohledu je velmi důležité věnovat 
pozornost oknům a dveřím s neprodyšným uzavřením (těsnění).

•	 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. 

•	 instalace musí poskytnout přístup k operacím čištění a údržby výrobku a kouřovodu.

před instalací doporučujeme důkladně omýt Veškeré potrubí systému, aby se odstranily jakékoli zbytky, které by 
mohly ohrozit spráVnou funkci topného zařízení.
DůLEžIté:

a) je třeba instaloVat odVzdušňoVací Ventil (ruční nebo automatický), k umožnění odstranění Vzduchu ze systému. 

b) pokud dojde k úniku Vody, uzaVřete příVod Vody a upozorněte technickou asistenční službu;

c) proVozní tlak zařízení musí být praVidelně kontroloVán.

d) pokud se kotel nepoužíVá delší dobu, je Vhodné kontaktoVat serVisního technika alespoň ohledně následujících 
úkonů: - zaVřete VodoVodní kohoutky jak tepelného, tak sanitárního systému; - Vyprázdněte tepelný a sanitární 
systém, pokud hrozí nebezpečí mrazu.
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topná zařízení model DSA mohou být instalována jak na systému s oteVřenou expanzní nádobou, tak na systému se zaVřenou expanzní 
nádobou .

  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.

ExPANZNÍ NÁDOBA OtEVŘENÁ

systém s oteVřenou expanzní nádobou musí být POVINNĚ VybaVen:

1. OtEVŘENÁ ExPANZNÍ NÁVODA: nádoba s kapacitou odpovídající 10 % celkového obsahu vody topného zařízení a systému. nádobu je 
třeba umístit v nejvyšším bodě zařízení nejméně 2 m nad radiátorem umístěným na nejvyšší úrovni.

2. BEZPEčNOStNÍ tRUBkA : trubka spojující nejkratší trasou, bez klesajících nebo sifonovaných traktů, výtlak topného zařízení s horní částí 
otevřené expanzní nádoby. POZOR : Vnitřní průměr Výtlačné trubky, která spojuje topné zařízení s oteVřenou expanzní 
nádobou, musí odpoVídat Vnitřnímu průměru Výtlačného kolektoru nacházejícího se na topném zařízení. Výše 
uVedená spojoVací trubka nesmí být jakkoliV přerušena.

3. PLNÍCÍ tRUBkA :  trubka spojující spodní část otevřené expanzní nádoby s vratnou trubkou systému. minimální průřez musí být ¾ 
„plynu. Všechny tyto prvky nesmějí ze žádného důvodu mít vložené zachytávací orgány, které by je mohly náhodou vyloučit a musí být 
umístěny v prostředí nevystavenému mrazům, protože,pokud by zamrzly, mohlo by tělo kotle prasknout nebo dokonce explodovat. V 
případě vystavení mrazu je vhodné přidat do vody dostatečné množství nemrznoucí kapaliny, které umožní problém zcela vyloučit. V 
otevřené expanzní nádobě mezi bezpečnostní trubkou a plnící trubkou nesmí v žádném případě docházet k oběhu vody. to by způsobilo 
okysličování vody a následnou korozi topného výrobku a systému ve velmi krátkém čase.

4. VENtIL ODVODU tEPLA - VSt: představuje další pozitivní bezpečnostní prvek schopný zabránit varu i při absenci elektrické energie. 
skládá se z ventilového těla podobného tlakovému bezpečnostnímu ventilu, který se na rozdíl od něho otevírá při dosažení předem 
kalibrované teploty (obvykle 94-95°c) vypuštěním horké vody z výtlaku systému, a jejím nahrazením stejným množstvím studené vody, 
přicházející přes plnící trubku otevřené expanzní nádoby, čímž dojde k odvodu nadměrného tepla.

5. BEZPEčNOStNÍ VENtIL  1,5 bar: maximální přípustný provozní tlak pro zařízení je 1,5 bar (odpovídající 15 m vodního sloupce), vyšší tlaky 
mohou způsobit deformace a prasknutí těla kotle.

6. DALŠÍ BEZPEčNOStNÍ ZAŘÍZENÍ vyžadovaná sektorovou legislativou.

7. CIRkULAčNÍ čERPADLO: mělo by být přednostně namontováno na vratné části, aby se zabránilo jeho vypnutí při velmi vysokých teplotách 
vody; je třeba se ale ujistit, že nezpůsobuje cirkulaci vody v otevřené expanzní nádobě, protože to by způsobilo kontinuální okysličování 
vody, což by vedlo k rychlé korozi těla kotle. jeho prevalence musí být taková, aby nevyvolávala nucený oběh v otevřené expanzní nádobě. 
musí být také připojeno k termostatu nebo k elektronické řídící jednotce dodávané jako VOLItELNé VYBAVENÍ.

8. SmĚŠOVACÍ VENtIL PROtI kONDENZACI – (viz kapitola)

POZOR: bezpečnostní teplotní senzory musí být instaloVány na stroji nebo Ve Vzdálenosti maximálně 30 cm 

od Výtlačného připojení topného zařízení. pokud topná zařízení nejsou VybaVena Všemi uVedenými prVky, 

mohou být chybějící prVky instaloVány na Výtlačném potrubí topného zařízení V odstupoVé Vzdálenosti 

od topného zařízení maximálně 1 m. Všechny tyto prVky nesmějí ze žádného důVodu mít zachytáVací orgá-

ny, které by je mohly náhodně Vyloučit a musí být umístěny V prostředí neVystaVenému mrazům, protože 

pokud by zamrzly, mohlo by tělo kotle prasknout nebo dokonce explodoVat.

POZOR: ZE žÁDNéhO DůVODU BYStE NEmĚLI ZAPÁLIt OhEň DŘÍVE, NEž JE ZAŘÍZENÍ ZCELA NAPLNĚNO VODOU; tO 

BY mOhLO VÁžNĚ POŠkODIt CELOU kONStRUkCI. plnění systému musí být proVedeno přes plnící trubku přímo 

do misky oteVřené expanzní nádoby tak, aby nadměrný tlak Vodní sítě nedeformoVal tělo kotle.

 zařízení je třeba udržoVat stále plné Vody, a to i V obdobích, kdy se použití neVyžaduje. během zimního 

období by se měla případná nečinnost řešit přidáním nemrznoucích látek.

ExPANZNÍ NÁDOBA ZAVŘENÁ
systém se ZAVŘENOU ExPANZNÍ NÁDOBOUmusí být POVINNĚ VybaVen:

1. BEZPEčNOStNÍm VENtILEm - maximální provozní tlak povolený systémem je: Viz prohlášení o Výkonu - informace označení 
ce horní tlaky mohou způsobit deformace a rozbití těla kotle. POZOR : Vnitřní průměr Výtlačné trubky, která spojuje topné 
zařízení s bezpečnostním Ventilem, musí odpoVídat Vnitřnímu průměru Výtlačného konektoru nacházejícího se na 
topném zařízení. Výše uVedená spojoVací trubka nesmí být jakkoliV přerušena.

2. SmĚŠOVACÍ VENtIL PROtI kONDENZACI – (viz kapitola)

8



ČEŠTINA

3. AUtOmAtICký VENtIL ODVODU tEPLA - VASt, s dvojitým bezpečnostním ventilem

4. ZAVŘENÁ ExPANZNÍ NÁDOBA připojena na vratné potrubí topného zařízení. POZOR: vnitřní průměr vratné trubky, která spojuje topné 
zařízení se zavřenou expanzní nádobou, musí odpovídat vnitřnímu průměru vratného konektoru nacházejícího se na topném zařízení. Výše 
uvedená spojovací trubka nesmí být jakkoliv přerušena.

5. OVLÁDACÍ tERmOStAt CIRkULÁtORU

6. AktIVAčNÍ tERmOStAt ZVUkOVéhO ALARmU

7. ZVUkOVý ALARm

8. INDIkÁtOR tEPLOtY

9. INDIkÁtOR tLAkU

10. CIRkULAčNÍ SYStém

POZOR: bezpečnostní teplotní senzory musí být instaloVány na stroji nebo Ve Vzdálenosti maximálně 30 cm 

od Výtlačného připojení topného zařízení. pokud topná zařízení nejsou VybaVena Všemi uVedenými prVky, 

mohou být chybějící prVky instaloVány na Výtlačném potrubí topného zařízení V odstupoVé Vzdálenosti od 

topného zařízení maximálně 1 m. Všechny tyto prVky nesmějí ze žádného důVodu mít zachytáVací orgány, 

které by je mohly náhodně Vyloučit a musí být umístěny V prostředí neVystaVenému mrazům, protože pokud 

by zamrzly, mohlo by tělo kotle prasknout nebo dokonce explodoVat.

POVINNĚ topná zařízení určená pro Vytápění domácností Včleněných do topných systémů s UZAVŘENOU NÁDOBOU 

musí být uVnitř VybaVeny chladicím okruhem zhotoVeným Výrobcem zařízení, aktiVoVaným BEZPEčNOStNÍm tEPELNým 

VENtILEm (Viz kapitola VASt), jenž neVyžaduje doplňkoVou energii, a který zaručí, že nedojde k překročení mezní 

teploty stanoVené normou. spojení mezi napájecím zdrojem a Ventilem nesmí být žádným způsobem přerušeno. tlak 

před chladicím obVodem musí být minimálně 1,5 bar.

SmĚŠOVACÍ VENtIL PROtI kONDENZACI - POVINNé (DODÁVÁNO JAkO VOLItELNé PŘÍSLUŠENStVÍ)
protikondenzační směšovací ventil má uplatnění u topných zařízení na tuhá paliva, protože brání návratu studené vody do výměníku (kap. 
instalační schéma) . úseky 1 a 3 jsou stále otevřené a společně s čerpadlem instalovaným na vratné části (R), zaručují oběh vody uvnitř 
výměníku kotle na biomasu (CB). Vysoká návratová teplota zvyšuje účinnost, snižuje tvorbu kondenzátu a prodlužuje životnost kotle. Ventily 
dostupné na trhu mají různé kalibrace,  La NORDICA DOPORUčUJE POUžItÍ mODELU 55°C S hYDRAULICkýmI PŘÍPOJI O VEL. 1”. při 
dosažení kalibrované teploty ventilu se otevře úsek 2 a voda z kotle odejde do systému přes výtlačnou trubku (m). 

DůLEžIté NEPROVEDENÍ INStALACE ZAŘÍZENÍ ZNAmENÁ PROPADNUtÍ ZÁRUkY NA VýmĚNÍkU tEPLA.

VASt - AUtOmAtICký VENtIL PRO ODVOD tEPLA DSA (dodáVáno jako Volitelné příslušenstVí)
topné Výrobky na tuhá paliVa musí být instaloVány s bezpečnostními prVky požadoVanými platnými práVními předpisy 
V dané oblasti. k tomuto účelu jsou tepelná kamna VybaVena cíVkou pro odVod tepla. 
cívka pro odvod tepla musí být na jedné straně připojena k vodovodní síti (kap. instalační schéma / kap. rozměry - pol. A) a na druhé k 
odtokové síti (C). automatický tepelný vypouštěcí ventil dsa, jehož žárovka bude připojena ke úchytu B, při dosažení bezpečnostní teploty 
aktivuje vstup studené vody do cívky nacházející se v kotli, uvolněním přebytečného tepla přes trubku C směrem ke vhodně instalované 
výpusti. tlak před chladicím okruhem musí být minimálně 1,5 bar.

UPOZORNĚNÍ: NEZODPOVÍDÁmE ZA NESPRÁVNý PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ktERý NESPLňUJE POžADAVkY ZDE UVEDENýCh 
POkYNů, ANI ZA POUžItÍ NEVhODNýCh DOPLňkOVýCh VýROBků (Viz kap. technická karta termostatického 
Ventilu Vast).

PŘIPOJENÍ A PLNĚNÍ SYStémU
některé příklady systému, čistě orientační, jsou uvedeny v kapitole instalační schéma, , zatímco připojení k topnému zařízení jsou uvedena 
v kapitole rozměry.

UPOZORNĚNÍ: PLNĚNÍ SYStémU mUSÍ Být PROVÁDĚNO POUZE PŘIROZENým PÁDEm VODY Z OtEVŘENé ExPANZNÍ 
NÁDOBY PŘES PLNÍCÍ tRUBkU, ABY SE ZABRÁNILO tOmU, žE PŘÍLIŠ VYSOký tLAk VODY Z VODOVODU DEfORmUJE 
NEBO ZPůSOBÍ PRASkNUtÍ tĚLA kOtLE.

během této fáze otevřete výpusti všech radiátorů, aby nedošlo k tvorbě vzduchových kapes; kontrolujte případný únik vody, aby nedošlo k 
nepříjemným situacím vytopení.
zkouška těsnosti systému musí být proVedena s tlakem OtEVŘENé ExPANZNÍ NÁDOBY.

ZAŘÍZENÍ JE tŘEBA UDRžOVAt StÁLE PLNé VODY, A tO I V OBDOBÍCh, kDY SE POUžItÍ tOPNéhO ZAŘÍZENÍ 
NEVYžADUJE. BĚhEm ZImNÍhO OBDOBÍ BY SE mĚLA PŘÍPADNÁ NEčINNOSt ŘEŠIt PŘIDÁNÍm NEmRZNOUCÍCh LÁtEk.
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ČEŠTINA

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
Při instalaci výrobku 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 (nábytek, dřevěné obklady, textilie, atd.) (viz Obrázek 4 - A). VšEchNy miNimÁlNÍ 
BEZPEČNOSTNÍ VZdÁlENOSTi jSOu uVEdENy NA TyPOVém šTÍTku VýROBku A NESmÍ SE klESNOuT POd STANOVENé 
hOdNOTy (glejte izjava o zmoGljivostiH);

b) Před dvířky topeniště, v oblasti jejich sálání se nesmí nacházet žádný hořlavý nebo na teplo citlivý předmět nebo stavební materiál ve 
vzdálenosti méně než viz Obrázek 4 - 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, jako je keramika, kámen, sklo nebo ocel, atd. (rozměry podle místní legislativy).  Podklad musí vyčnívat čelně alespoň 
50 cm a bočně o dalších alespoň 30 cm než je otevření plnicích dvířek (viz Obrázek 4 - B);

d) nad výrobkem se nesmí nacHázet Hořlavé složky (naPř. nábytek. - obývací stěny).

výrobek musí být Provozován výHradně se zasunutým PoPelníkem. Pevné zbytky ze sPalování (PoPel) musí být 
sHromážděny ve vzducHotěsné a oHnivzdorné nádobě. výrobek nesmí být nikdy zaPálený v Přítomnosti PlynnýcH emisí 
nebo výParů  (naPříklad lePidlo na linoleum, benzín, atd). nePokládejte Hořlavé materiály v blízkosti výrobku.

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 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.

Použijete-li nesPrávné nebo Příliš vlHké Palivo, tvoří se v kouřovodu deHtové usazeniny (kreosot) s rizikem Požáru.

VČASNÁ iNTERVENcE
v případě požáru v potrubním vedení nebo v kouřovodu:

a) zavřete přikládací dvířka a popelník.

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.
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ČEŠTINA

TECHNICKÝ POPIS
Definice: zařízení k vytápění podle normy EN 13240.
Výrobky pro vytápění  La NORDICA jsou ideální pro prázdninové apartmány a chaty/chalupy, nebo jako přídavné topení po celý rok.

Jako paliVo se použíVaJí dřeVěná polena. JEDNá SE O zAřízENí S PřERušOvANÝm SPALOváNím.
Zařízení se skládá z lakovaných ocelových plechů, pozinkovaných plechů a litinových odlitků. Topeniště se nachází uvnitř kotle vyrobeného z 
ocelového plechu o tloušťce 5 mm a vyztuženého se svařenými hřebíky. uvnitř topeniště se nachází vyjímatelný otočný rošt. V kotli cirkuluje 
voda topného systému, která absorbuje teplo vyrobené v topeništi.
keramické sklo (odolné až do 700°C) dvířek umožňuje úžasný pohled na hořící plameny a zabraňuje úniku jisker a kouře. 

PříSLušENSTví POHRABÁČ RUKAVICE KROUŽEK připojení vzduchu
sTandaRdní sTandaRdní vOLITELNÉ obrázek 10

k VyhříVání okolního pRosTředí doCháZí:

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

b) KONDuKCí: přes radiátory nebo ohřívače centralizovaného systému zásobené horkou vodou generovanou topným zařízením (viz 
kapitola sTanoVení TepelnÉho VÝkonu). 

Zařízení je vybaveno ovladači primárního a sekundárního vzduchu a termostatem, se kterými se upravuje spalovací vzduch.

1A - Ovladač PRImáRNíHO vzDuCHu / automatický TERmOSTAT (obrázek 6).
Funkcí termostatu je automaticky zvyšovat nebo snižovat spalování.
V závislosti na zvolené poloze bude termostat působit na ventil, umístěný na zadní straně zařízení, který reguluje přívod vzduchu do 
ohniště. otáčejte ve směru hodinových ručiček od 0 do 5 pro oživení ohně a od 5 do 0 proti směru hodinových ručiček pro omezení 
spalování. 

Jelikož se Jedná o VysoCe přesnÉ ZaříZení, dopoRučuJe se oTáčeT s ním opaTRně, beZ použiTí síly.

 

2A - Ovladač SEKuNDáRNíHO vzDuCHu (obrázek 6).
nad dvířky topeniště se nachází ovladač sekundárního vzduchu.
Tento ovladač musí být otevřený (tedy páčka musí být přesunuta doprava), zejména pro spalování dřeva, tak aby nespálený uhlík mohl 
být podroben dodatečnému spalování. Tímto ovladačem je možné nastavit sílu vytápění kamen. když je ponechán lehce pootevřený, v 
závislosti na tahu krbu, je možné udržet sklo čisté.

pro lepší pohodu a odpovídající okysličení samotného prostředí může být vzduch odváděn přímo z venku. k tomu se může 
výrobek připojit k externímu přívodu vzduchu přes spoj obrázek 10 (viz kapitola VenTilaCe a VěTRání mísTa insTalaCe).

Nastavení ovladačů potřebné pro získání JmENOvITÉHO TEPELNÉHO vÝNOSu je následující (viz kapitola běžnÝ pRoVoZ):

1A - PRImáRNí vzduch 2A - SEKuNDáRNí vzduch TERCIáRNí vzduch

TermoRossella plus eVo dsa 4.0 poloha 0 oTeVřenÝ předkalibRoVanÝ

PRO zAPáLENí OHNě postupujte následovně (viz kapitola Zapálení) :

•	 otevřete případnou škrtící klapku umístěnou na kouřovodu.

•	 umístěte ovládací knoflík termostatu do polohy 5 (maximální otevření).

•	 po zažehnutí ohně malými kusy dřeva a vyčkáním na to, aby se dobře rozhořel, nastavte termostat na polohu odpovídající 
požadovanému teplu (0-5).

•	 uzavřete případnou škrtící klapku umístěnou na kouřovodu.
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ČEŠTINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Definice: podle en 13240

Konstrukční systém

Celkový tepelný výkon v kW

Jmenovitý výkon (užitkový) v kW 

Výkonový výkon kapaliny (h2o) v kW

Výkonový výkon k životnímu prostředí v kW

Hodinová spotřeba dřeva v kg/h (dřevo s max. 20% vlhkostí)

výnos v %

CO měřeno při 13% kyslíku v %

průměr trubky pro odvod kouře v mm

Kouřovod výška ≥ (m) - min. rozměry (cm)  

Obsah tepla (H2O) v L (litrech)

Podtlak při jmenovité výhřevnosti (tah) v Pa  (mm h2o)

Připojení kotle (Ø)

Automatické vypouštěcí hadice (Ø)

Emise odpadních plynů v g/s - dřevo

Teplota odpadního plynu uprostřed v °C - dřeva

průměrná teplota výfukových plynů v °C

Optimální provozní teplota v ° C

maximální pracovní tlak v baru

Rozměry vstupního otvoru do spalovacího prostoru v mm (Š x V)

Rozměry topeniště v mm

Rozměry trouby v mm (Š x V x h)

Typ roštu plochý rošt, otočný zvenku 
výška v mm

šířka v mm

Hloubka (s držadly) v mm

Hmotnost v kg

Požárně bezpečnostní odstupy kapitola požáRní beZpečnosT
vyhřívatelné m3  (30 kcal/h x m3) 

(*) 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.

(**) u budov, ve kterých se tepelná izolace není v souladu s předpisy o tepelné ochraně, je objem vytápění: typ příznivé stavební konstrukce 
(30 kcal/h x m3); typ méně příznivé stavební konstrukce (40 kcal/h x m3); typ nepříznivé stavební konstrukce (50 kcal/h x m3).

s tepelnou izolací v souladu s předpisy o úspoře energie je ohřátý objem větší. s dočasným vytápěním, v případě přerušení nad 8 hodin, se 
topný výkon snižuje o cca 25% .

DŮLEŽITÉ: výkon tepelného systému musí odpovídat výkonu uvolněné k termoproduktu; příliš malé zatížení neumožňuje správnou funkci 
trouby, zatímco příliš vysoké zatížení brání ohřevu chladiče.

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. 

TermoROSSELLA 
Plus EvO - DSA

TermoNICOLETTA  
EvO - DSA

TermoNATHALIE
 DSA

1 1 1

15,4 15,4 9,8

12,8 12,8 8,7

8,5 8,5 5,7

4,3 4,3 3

3,6 3,6 2,3

83 83 88,6

0,09 0,09 0,08

130 130 130

(*) (**) 4m  250x250  Ø250 - 5m  220x220 Ø220

18.5 18.5 18,5

11 (1,1) 11 (1,1) 12 (1,2)

1 ”F gas 1 ”F gas 1 ”F gas

½”m gas ½”m gas ½”m gas

9,2 9,2 6,3

302 302 172

362,4 362,4 206,4

70 - 75 70 - 75 70 - 75

Vea 1,5 – VeC 3 Vea 1,5 - VeC 3 Vea 1,5 - VeC 3

355 x 245 355 x 245 247 x 245

307 x 242 x 345 307 x 242 x 345 226 x 226 x 321

- - -

915 980 915

559 587 559

533 572 538

162 - 175 183 165

366 (***) 366 (***) 249 (***)
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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	1 
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 vyTvOřENý 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 malá část způsobuje snížení tahu.

POzOR: pokud jde o realizaci připojení ke kouřovodu a hořlavé 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 rovněž zakázáno vytvářet na potrubí 
pohyblivé nebo pevné otvory pro připojení dalších odlišných zařízení (viz kapitola přIpOjENí kE kOuřOvOdu OTEvřENéhO 
kRBu NEBO OhNIŠTě).

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	2).

vrchol komína musí vždy překročit hřeben střechy a zajistit vypouštění také v přítomnosti větru (Obrázek	3).

komín musí splňovat následující požadavky:

•	 Mít vnitřní průřez, který odpovídá tomu komína.

•	 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 případnou údržbu a čistící operace.

PřIPOJENí	KE	KOmíNu
výrobky s automatickým zavíráním dvířek (typ 1) musí být povinně provozovány, z bezpečnostních důvodů, s uzavřenými dvířky topeniště (s 
výjimkou úvodní fáze přikládání paliva nebo případného odebírání popela). 
výrobky s dvířky bez automatického zavírání (typ 2) musí být připojeny k vlastnímu kouřovodu. provoz s otevřenými dvířky je povolen pouze 
pod dohledem.

pOTRuBNí vEdENí dO kOuřOvOdu MuSí BýT cO MOžNá NEjkRATŠí, ROvNé hORIZONTáLNí NEBO MíRNě NAhORu, A NEpROdyŠNé.

přIpOjENí MuSí BýT pROvEdENO STABILNíMI A pEvNýMI TRuBkAMI, vyhOvující vŠEM pLATNýM NORMáM A přEdpISůM A, jAk jE 
STANOvENO ZákONEM, MuSí BýT hERMETIcky přIpEvNěNO kE kOuřOvOdu. 

vnitřní průměr spojovacího potrubí musí odpovídat vnějšímu průměru objímky pro vypouštění kouřových plynů zařízení (dIN 1298).

POzOR: pOkud jdE O REALIZAcI přIpOjENí kE kOuřOvOdu A hOřLAvé MATERIáLy pOSTupujTE pOdLE uSTANOvENí 
NORMy uNI10683. 
kOuřOvOd MuSí MíT vhOdNý OdSTup Od hOřLAvých NEBO SpALITELNých MATERIáLů pROSTřEdNIcTvíM OdpOvídAjící 
IZOLAcE NEBO vZduchOvé MEZERy. mINImÁlNí	bEZPEčNOsTNí	vZDÁlENOsT	JE	25	cm.

Podtlak	na	komíně	(TAH)	musí	být	alespoň	pascal (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, v souladu s platnými předpisy.

pRO dOBRý pROvOZ ZAříZENí jE NEZByTNé, ABy v MíSTě INSTALAcE ByLO přIváděNO dOSTATEčNé MNOžSTví vZduchu 
pRO SpALOváNí (viz kapitola vENTILAcE A věTRáNí MíSTA INSTALAcE).
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PřIPOJENí	KE	KOuřOvODu	OTEvřENÉHO	KRbu	NEbO	OHNIŠTě
kouřový kanál je úsek potrubí, který připojuje výrobek ke kouřovodu; při připojení musí být dodržovány tyto jednoduché, ale velmi důležité 
zásady:

•	 ZE žádNéhO důvOdu SE NESMí pOužíT kOuřOvý kANáL, kTERý Má MENŠí pRůMěR NEž hRdLO výSTupu NA výROBku;

•	 kAždý METR vOdOROvNé TRASy kOuřOvéhO kANáLu ZpůSOBujE výZNAMNOu ZTRáTu NALOžENí, kTERá BudE MuSET BýT 
kOMpENZOváNA ZvýŠENíM kOuřOvOdu;

•	 vOdOROvNá čáST NESMí v kAždéM přípAdě NIkdy přESáhNOuT 2 M (uNI 10683);

•	 kAždé ZAkřIvENí kOuřOvéhO kANáLu výRAZNě SNIžujE TAh kOMíNA, kTERý MuSí BýT kOMpENZOváN OdpOvídAjícíM 
ZvýŠENíM;

•	 ITALSká NORMA uNI 10683 STANOví, žE ZAkřIvENí NEBO vARIAcE SMěRu NESMí BýT v žádNéM přípAdě vícE NEž 2 včETNě 
vSTupu dO kOuřOvOdu.

chcete-li použít kouřovod otevřeného krbu nebo ohniště, bude nutné uzavřít hermeticky odsavač pod vstupním bodem kouřového kanálu 
pol. a Obrázek	5.
jestliže pak je kouřovod příliš velký (např. 30x40 cm nebo 40x50 cm), je nutné do něj vsunout trubku z nerezové oceli o velikosti nejméně 200 
mm v průměru, pol. b, a dbát na to, aby byl dobře uzavřen zbývající prostor mezi trubkou a kouřovodem bezprostředně pod komínem pol. C.

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	10, musí mít maximální délku 
3 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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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/m3 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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ZAPÁLENÍ

POZOR: ZE žÁdNéhO důvOdu bystE NEměLi ZAPÁLit OhEň dřÍvE, NEž jE ZAřÍZENÍ ZcELA NAPLNěNO vOdOu; 
tO by mOhLO vÁžNě POškOdit cELOu kONstRukci. POkud vOdA ČÁstEČNě NEbO ZcELA chybÍ, ZE žÁdNéhO 
důvOdu NEZAPALujtE OhEň V TOPNÉM VÝROBKU (ANI PRO JAKO TESTOVÁNÍ), PROTOŽE BY SE MOHL NENÁVRATNĚ 
POŠKODIT; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ ZÁRUKA NA ZAŘÍZENÍ PROPADÁ.

 důLEžité: PŘI PRVNÍM ZAPALOVÁNÍ JE NEVYHNUTELNÝ VÝSKYT NEPŘÍJEMNÉHO ZÁPAcHU (V DůSLEDKU SUŠENÍ LEPIDEL 
PŘÍTOMNÝcH V TĚSNIcÍ ŠňůRcE NEBO Z OcHRANNÝcH NÁTĚRů), KTERÉ MIZÍ PO KRÁTKÉM POUŽÍVÁNÍ. v kAždém PřÍPAdě 
musÍ být ZAjištěNO dObRé větRÁNÍ PROstřEdÍ. PŘI PRVNÍM ZAPÁLENÍ VÁM DOPORUčUJEME VLOŽIT OMEZENÉ 
MNOŽSTVÍ PALIVA A POMALU ZVYŠOVAT VÝHŘEVNOST ZAŘÍZENÍ.

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 startů/zapalování nepřetěžujte spalovací komoru (asi polovina množství uvedeného v návodu k použití), a udržujte 
výrobek zapnutý/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.

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. 
uPOZORNěNÍ: BĚHEM PRVNÍcH ZAPÁLENÍ MůŽE DOJÍT K PODSTATNÉ KONDENZAcI VÝPARů S MALÝM úNIKEM VODY 
Z TOPNÉHO VÝROBKU; TO JE fENOMÉN, KTERÝ V KRÁTKÉM čASE ZMIZÍ, ALE BY ALE PŘETRVÁVAL, BUDE NUTNÉ NEcHAT 
ZKONTROLOVAT TAH KOMÍNA.

Otvory pro vzduch (primární a sekundární) musí být otevřeny současně jen trochu (musí se také otevřít případný ovladač zapalování a škrticí 
klapka umístěná na trubce odpadního kouře). 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 kapitole 
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. ZÁRukA sE NEvZtAhujE 
NA škOdy vZNikLé v důsLEdku PřEhřÁtÍ ZAřÍZENÍ. Nikdy v ZAřÍZENÍ NEZAPALujtE, POkud sE v mÍstNOsti 
vyskytujÍ hOřLAvé PLyNy.

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 7. 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. 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 
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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.

Po zapálení ohně pusťte ovladač, který reguluje vzduch pro spalování v uvedené poloze:

Palivo  PRimÁRNÍ vzduch  sEkuNdÁRNÍ vzduch tERciÁRNÍ vzduch
Dřevo  POLOHA 0 1/2 OTEVŘENÝ PŘEDKALIBROVANÝ

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

běžNý PROvOZ

důLEžité: Z bEZPEČNOstNÍch důvOdů mOhOu být dvÍřkA OhNiště OtEvřENÁ POuZE Při PřikLÁdÁNÍ PALivA. 
OhNiště musÍ ZůstAt ZAvřENé běhEm PROvOZu i běhEm ObdObÍ NEPOužÍvÁNÍ.

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). NEdOdRžENÍ tOhOtO PRAvidLA ZNAmENÁ ZÁNik ZÁRuky.
Zařízení s automatickým zavíráním dvířek (typ 1) musí být nutně provozována, z bezpečnostních důvodů, s uzavřenými dvířky topeniště (s 
výjimkou úvodní fáze přikládání paliva nebo případné odebírání popelu).
Zařízení s dvířky bez automatického zavírání (typ 2) musí být připojena k vlastnímu kouřovodu. Provoz s otevřenými dvířky je povolen pouze 
pod dohledem.
Pomocí ovladačů se reguluje vypouštění tepla ohniště. 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 VÉST K JEHO PŘEHŘÁTÍ 
A POŠKOZENÍ KAMEN. 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 12 Pa (1,2 mm vodního sloupce) je následující: viz kapitola 
TEcHNIcKÝ POPIS. jedná se o zařízení s přerušovaným spalováním.

POkud tEPLOtA vOdy PřEkROČÍ tEPLOtu PRO ZÁsAh bEZPEČNOstNÍch ZAřÍZENÍ, OkAmžitě PřERuštE 
dOdÁvku dřEvA, ZkONtROLujtE POkLEs tEPLOty vOdy A PLAmENE, A OdstRAňtE PřÍČiNy PřEhřÁtÍ (PřÍPAdNě 
uZAvřEtE vZduchOvý OvLAdAČ).
POkud jE k tOPNému ZAřÍZENÍ PřiPOjENA užitkOvÁ vOdA, jE mOžNé OtEvřÍt kOhOutEk hORké vOdy, Aby sE 
uRychLiLO ZchLAZENÍ sAmOtNéhO ZAřÍZENÍ.

KROMĚ REgULAcE VZDUcHU PRO SPALOVÁNÍ JE INTENZITA SPALOVÁNÍ A TEDY VÝHŘEVNOST OVLIVNĚNA KOMÍNEM. DOBRÝ ODTAH 
KOMÍNA VYŽADUJE MENŠÍ MNOŽSTVÍ VZDUcHU PRO SPALOVÁNÍ, ZATÍMcO NEDOSTATEčNÝ ODTAH VYŽADUJE VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ 
VZDUcHU PRO SPALOVÁNÍ.
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.

POužitÍ tROuby (jE-Li PřÍtOmNA)
Díky přívodu vzduchu pro spalování může být výrazně ovlivněna teplota trouby. Dostatečný tah komína a dobře vyčištěné kanály pro tok 
horkého kouře kolem trouby jsou zásadní pro dobrý výsledek vaření.
Tlusté koláče a velké pečeně se vkládají na nejnižší úroveň. Tenké koláče a sušenky přijdou do střední úrovně. Horní úroveň může být použita 
k ohřevu nebo dopečení.
Pečící pánev a rošt mohou být umístěný v různých úrovních (viz kapitola Technický popis - PŘÍSLUŠENSTVÍ). 
Při tEPELNé úPRAvě vELmi vLhkých POtRAviN, kOLÁČů s OvOcEm NEbO sAmOtNéhO OvOcE sE vytvÁřÍ kONdENZÁt. 
BĚHEM VAŘENÍ SE MůŽE VYVINOUT VODNÍ PÁRA, KTERÁ SE UKLÁDÁ V HORNÍ NEBO BOčNÍ čÁSTI DVÍŘEK A VYTVÁŘÍ VODNÍ KAPKY 
KONDENZÁTU. JEDNÁ SE O fYZIKÁLNÍ JEV.
Otevření dvířek krátce a opatrně (1 nebo 2 krát, častěji v případě delší doby vaření) umožňuje únik páry z varného prostoru a výrazně snižuje 
tvorbu kondenzace.

výPAdEk ELEktRické ENERGiE
V případě náhlého přerušení dodávky elektrické energie během normálního provozu zařízení bude nutné provést tyto jednoduché manévry, 
aby se zabránilo varu v topném výrobku v důsledku poruchy čerpadla.
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1. Zvedněte co nejvíce pohyblivou mřížku topeniště (pokud je k dispozici), aby se omezila výměnná plocha vystavená teplu plamene.

2. Zavřete ovladače primárního a sekundárního vzduchu, uveďte termostat do polohy 0 (tam, kde je přítomen).

3. Otevřete dvířka trouby (tam, kde jsou přítomna), abyste usnadnili odstranění vnitřního tepla.

4. Otevřete ovladač kouře (tam, kde je přítomen), tímto způsobem se odkloní zbývající teplo do komína.

5. 

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 tOPNé ZAřÍZENÍ NEPOužÍvEjtE.

POZOR: ZE žÁdNéhO důvOdu bystE NEměLi ZAPÁLit OhEň dřÍvE, NEž jE ZAřÍZENÍ ZcELA NAPLNěNO vOdOu; 
tO by mOhLO vÁžNě POškOdit cELOu kONstRukci. ZAřÍZENÍ jE třEbA udRžOvAt stÁLE PLNé vOdy, A tO 
i v ObdObÍch, kdy sE POužitÍ tOPNéhO ZAřÍZENÍ NEvyžAdujE. BĚHEM ZIMNÍHO OBDOBÍ BY SE MĚLA PŘÍPADNÁ 
NEčINNOST ŘEŠIT PŘIDÁNÍM NEMRZNOUcÍcH LÁTEK.

LEtNÍ POužÍvÁNÍ výRObku

udržujte zařízení zcela naplněné vodou. Absence vody v zařízení by způsobila vážné poškození celé konstrukce.

POZOR: ZE ŽÁDNÉHO DůVODU BYSTE NEMĚLI ZAPÁLIT OHEň DŘÍVE, NEŽ JE ZAŘÍZENÍ ZcELA NAPLNĚNO VODOU; TO BY MOHLO VÁŽNĚ 
POŠKODIT cELOU KONSTRUKcI. Aby nedošlo k varu vody v kotli, musí být cirkulační čerpadlo NEUSTÁLE v provozu, aby bylo možné teplo 
přenášené kotlem do vody eliminovat na radiátorech, na pufferech nebo na jakékoliv jiné struktuře pohlcující teplo. Pokud by čerpadlo 
necirkulovalo, nebo by z nějakého důvodu teplota vody přesáhla 95°c, zasáhne ventil D.S.A. vypuštěním tepla přes nevratnou vodu. 
DOPORUčUJE SE MONITOROVAT TEPLOTU VODY V TOPNÉM ZAŘÍZENÍ BĚHEM LETNÍHO POUŽÍVÁNÍ, ABY SE ZABRÁNILO OPAKOVANÉMU 
ZÁSAHU VENTILU DSA, cOŽ BY MOHLO OHROZIT JEHO SPRÁVNÉ fUNgOVÁNÍ.
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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 koštětem 

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. nemůže však být 
nikdy zabráněno používání tuhých paliv (např. vlhké dřevo) a to nelze považovat za vadu zařízení.

dŮležité: Čištění panoramatického skla musí bÝt proVedeno pouze a VÝhradně, když je zaŘízení 
studené, aby se zabránilo explozi. 
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 obrázek 8. doporučujeme vám pravidelně popelník vyprazdňovat a 
zabránit tak jemu 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 sekundárního vzduchového seřizovače, 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 požárU 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 a deflektor kouře pro usnadnění čištění 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 9). 

pozor: nefunkčnost kouřového deflektoru způsobuje silný podtlak, s příliš rychlým spalováním a nadměrnou spotřebou 
dřeva s přehřátím zařízení.
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kachloVé obložení (je-li pŘítomno)
kachle  la nordica s.p.a. jsou ručně vyrobené předměty a jako takové mohou vykazovat mikroprasklinky, flíčky a vady stínování. tyto 
vlastnosti svědčí o jejich cenné originalitě.
smalt a kachle, vzhledem k jejich rozdílnému koeficientu dilatace, vytváří mikrotrhliny (popraskání), které demonstrují jejich skutečnou 
pravost.

pro čištění kachlového obložení se doporUčUje poUžívat měkký a sUchý hadr; pokud je použíVán jakÝkoliV 
Čistící prostŘedek nebo kapalina, mohly by proniknout do prasklin a trVale je zVÝraznit.

VÝrobky z pŘírodní kámen (jsou-li pŘítomny)
přírodní kámen se čistí velmi jemným smirkovým papírem nebo brUsnoU hoUbičkoU. nepoužíVejte žádný čisticí 
prostředek nebo kapaliny.

lakoVané VÝrobky (jsou-li pŘítomny)
po letech používání výrobku je změna barvy lakovaných částí zcela normální jev. tento jev je dán obrovskými teplotními změnami, kterým je 
výrobek vystaven, když je v provozu a stárnutí samotného nátěru v průběhu času.

upozornění: před případným použitím nové nátěrové hmoty je třeba vyčistit a odstranit veškeré zbytky z povrchu, který 
budete natírat.

smaltoVané VÝrobky (jsou-li pŘítomny)
k čištění smaltovaných částí použijte mýdlovou vodu nebo neutrální čisticí prostředek, který není abrazivní nebo chemicky agresivní, a to 
za studena.

po čištění nenecháVejte mýdlovoU vodU nebo čistící prostředek zaschnoUt, ale ihned jej odstraňte.
nepoužíVejte brUsný papír nebo železnoU drátěnkU.

chromoVané komponenty (jsou-li pŘítomny)
pokud by chromované součásti zmodraly v důsledku přehřátí, lze to vyřešit speciálním čisticím prostředkem.

údržba hydraulického systému
nadměrné Usazování Usazenin na vnitřních stěnách topeniště výrazně snižUje účinnost tepelné výměny, 
proto je nUtné v případě potřeby Usazeniny odstraňovat pomocí ocelové stěrky. 
nikdy nepoužíVejte koroziVní látky, které mohou poškodit topné zaŘízení a kotel.

když je systém vypnUtý, proveďte jednoU za rok následUjící kontroly:

 � zkontrolujte funkčnost a účinnost tepelných a bezpečnostních pojistných ventilů. pokUd by byly poškozené, obraťte se 
na aUtorizovaného instalačního technika. je pŘísně zakázáno odstraŇoVat nebo manipuloVat s těmito 
bezpeČnostními prVky.

 � zkontrolujte tepelnou izolaci plnicí trubky a bezpečnostní trubky.

 � Ujistěte se, že je systém naplněn a pod tlakem, zkontrolujte hladinu vody uvnitř expanzní nádoby a ověřte její funkčnost, jakož i účinnost 
bezpečnostní trubky.

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.

zkontrolujte hladinu Vody V expanzní nádobě a vypUsťte veškerý vzdUch ze systémU odvzdUšněním radiátorů, a 
dále zkontrolUjte fUnkčnost hydraUlického a elektrického příslUšenství (řídicí jednotka, cirkUlátor)

pozor: ze žádného důvodU byste neměli zapálit oheň dříve, než je zařízení zcela naplněno vodoU; to by 
mohlo vážně poškodit celoU konstrUkci. zařízení je třeba Udržovat stále plné vody, a to i v obdobích, kdy 
se poUžití topného zařízení nevyžadUje. 
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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 kWh 860 1.0 4,19

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. 
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CS Naše odpovědnost je omezena na dodávku zařízení. Vaše zařízení je zhotoveno dle profesionálních standardů, požadavků následujících 
pokynů a profesních pravidel, kvalifikovanými pracovníky, kteří jednají v souladu s podnikovými normami, umožňujícími převzít plnou 

odpovědnost za zařízení v souladu s tím, co je uvedeno v kapitole PRAVIDLA PRO INSTALACI.
Uvedená schémata jsou čistě orientační, nemají proto žádnou projektovou hodnotu. Podle zákona je tato dokumentace přísně důvěrná 
a vyhrazená a je zakázáno její kopírování, používání a sdělování třetím stranám. Šíření nepovolené společností  La NORDICA S.p.a. bude 
sankcionováno podle zákona.

CS - LEGENDA NL - LEGENDE

C Cirkulátor 1 Bezpečnostní trubka vel. Ø 1”

CM Výtlačný kolektor 2 Plnící trubka ø ¾”

CR Vratný kolektor 3 Vstup studené vody

F Snímač toku 4 Venturiho připojení

M Manometr 5 Sonda regulátoru

P Cirkulátor 6 Užitková voda

P1 Cirkulátor č.1 7 Napájení 230 Volt - 50 Hz

P2 Cirkulátor č.2 8 Výměník 30 desek

T Termometr 9 Nástěnný plynový kotel

V Kuličkový ventil 10 Odvod tepla

VB Vyvažovací ventil 11 Plnění systému

VDM Motorizovaný odklonový ventil 12 Vypouštění systému

VEA Expanzní nádoba otevřená 20 Elektronická řídící jednotka - VOLITELNÉ

VEAC Expanzní nádoba kotle otevřená 21 Integrovaný systém DSA

VEC Expanzní nádoba zavřená

VECTS Sanitární expanzní nádoba zavřená

VMS Sanitární směšovací ventil

VR Nevratný ventil

VSP Bezpečnostní ventil

VST Ventil pro odvod tepla

VAST Automatický ventil pro odvod tepla DSA

VMA Směšovací ventil proti kondenzaci

INSTALAČNÍ SCHÉMA

TECHNICKÁ KARTA TERMOSTATICKÉHO VENTILU VAST
Technické údaje Materiály

Kapalina: Voda Tělo ventilu a další kovové části: Kovaná mosaz
Maximální provozní tlak: 10 bar Pružina: Nerezová ocel 
Teplota kapaliny: od 5 do 110°C Senzor: Mosaz 
Teplota otevření: 95°C (pevná) Kapilární trubice: Měď 
Hystereze: 6°C Plášť kapilární trubice:  Ocel 
Teplota prostředí: od 0 do 125°C Pouzdro senzoru: Mosaz 

Kapacita průtoku: 2.4 m3/h při min. tlaku průtoku 1 bar a 
tepl. senzoru 110°C O-ring a těsnění: EPDM, NBR 

Rozměry spoje: Závit trubky G 3/4 ISO 228 Ruční tlačítko: ABS

Délka kapilární trubice: 1,3 m nebo 4 m

POUŽITÍ Termostatický ventil VAST je určen k ochraně kotlů na biomasu a pecí. Vyhněte se přehřátí kotle vypouštěním vody z generátoru tepla 
nebo z baterie kondenzátoru. 

INSTALACE ventilu VAST na kotli s bezpečnostním výměníkem tepla. Před instalací ventilu umyjte systém, aby se zajistilo, že na částech 
ventilu nejsou žádné nečistoty, které by mohly způsobit poruchový provoz. Nezapomeňte instalovat filtr před ventilem. Senzor může být 
namontován v jakékoliv poloze. Ujistěte se, že je celý senzor v kontaktu se sledovanou oblastí. Šipka na těle ventilu označuje směr průtoku. Při 
instalaci ventilu se ujistěte, že je umístěna správným způsobem. Maximální utahovací moment pro pouzdro senzoru je 30 Nm. 

ÚDRŽBA  Doporučuje se nechat každoročně zkontrolovat správnou funkci ventilu kvalifikovaným pracovníkem. Funkční test se provádí ručně 
stisknutím červeného tlačítka, které otevírá průtok ventilu. Upínací matice červeného tlačítka nesmí být povolena/jakkoliv s ní manipulováno, 
aby nedošlo k poruše ventilu.
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ČEŠTINA

ZAŘÍZENÍ s OTEVŘENOU nádobou

20 CS
A ON / OFF 

B SADA 3-cestný ventil 

C SADA cirkulačního čerpadla 

D MENU 
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ZAŘÍZENÍ se ZAVŘENOU nádobou
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ČEŠTINA

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%.

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.

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

Obrázek 1

Obrázek 2
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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.

Obrázek 3

Obrázky mají ilustrativní charakter.
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D

A

B

C

cm A1 A2 A3 B1 B2

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 100 10 15 50 30

TERMONICOLETTA EVO DSA 100 10 15 50 30

TERMONATHALIE Forno DSA 100 10 20 50 30

A         B

30 30

50

ČEŠTINA

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

A Hermetické uzavření

B Nerezová ocel

C Srážka

D Inspekční dvířka

Obrázek 4

Obrázky mají ilustrativní charakter.
Obrázek 5
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Picture 1 

Figura 1 

Abbildung 1 

Figure 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Picture 2 

Picture 3 

Picture 4 

Abbildung 2 

Abbildung 3 

Abbildung 4 

Figure 2 

Figure 3 

Figure 4 

1A

2A

A

Ø100 mm
Optional

1A Off
2A On

TERMONATHALIE

TERMOROSSELLA
TERMONICOLETTA

ČEŠTINA

Obrázek 6

MODUL ZAPALOVÁNÍ

Obrázek 7

Obrázek 9

Obrázek 10

Obrázek 8

POPELNÍK

DEFLEKTOR KOUŘEØ100 mm
VOLITELNÉ

29



D

B

A

E

C

F

TERMONICOLETTA - EVO- DSA 

ČEŠTINA

MONTÁŽ. 

CZ Umístěte boční kachle (A) na jedné straně, začněte zespodu a zahákněte podpěry (B) v úrovni postranních držáků (C). Pokračujte s 
druhou stranou kamen. Umístěte horní keramický kryt (D), jeho položením vzadu na zadní části kamen (E) a vepředu na tepelném 

štítu (F).
UPOZORNĚNÍ: zacházejte z kachlemi velmi opatrně, protože by se mohly s ohledem na svou křehkost poškodit.

KŘEHKÉ
ZERBRECHLICH
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TERMOROSSELLA Plus EVO DSA : 160 Kg / 175 Kg Petra 

TERMONICOLETTA EVO - DSA : 183 kg

ČEŠTINA

ROZMĚRY.
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TERMONATHALIE - DSA : 165 kg

ČEŠTINA

1 - Výtlačný kolektor

2 - Vratný kolektor

3 - Sonda regulátoru

4 - Výstup kouře

A - VSTUP integrovaného systému DSA 
EINGANG Integriert System DSA

B - (VEC - Sonda ventilu VAST) - (VEA - vodotěsný uzávěr)

C - VÝSTUP integrovaného systému DSA 

D - Pro lepší pohodu a odpovídající okysličení samotného prostředí může být spalovací vzduch výrobku odebírán přímo z 
venku.
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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

007197201-010 MAN.UT. Termo_ROSS_Plus_EVO-DSA14/11/2022


