
 
 

Blahopřejeme vám k nákupu krbové vložky LA NORDICA! 
S kamny LA NORDICA je nyní možné cítit se dobře a současně šetřit energii! 

 

NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ – CZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
UPOZORNĚNÍ, PEČLIVĚ ČTĚTE:  
 

 

Instalaci nebo zprovoznění spotřebiče musí od 1.1.2015 provádět tzv. oprávněná osoba 
podle ustanovení zákona č. 406/200Sb. o hospodaření s energií. Oprávněnou osobou je  
firma nebo pracovník, který složil příslušnou zkoušku „Kamnář montér kamen na biomasu 
s teplovodním výměníkem (36-147-H)“ u autorizované osoby Ministerstva průmyslu a obchodu 
oprávněné provádět zkoušky k této profesní kvalifikaci. 
 

Firma Top – el s.r.o. je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č 406/200 Sb. a má 
oprávnění instalovat, napojovat a uvádět teplovodní produkty do provozu. 
 
Právo z vady (reklamaci) lze uplatnit pouze, pokud byl spotřebič instalován nebo uveden do 
provozu (kontrola správné instalace) oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 406/200 Sb.  Jako 
potvrzení o provedení instalace a uvedení do provozu oprávněnou osobou je nutné zaslat na 
adresu dovozce vyplnění formulář s nalepeným EAN kódem, viz. vzor na obrázku níže, kde bude 
vyplněno jméno zákazníka, místo instalace, datum instalace a kdo instalaci nebo kontrolu instalace 
provedl.  
Tento formulář je dodáván spolu s kamny. Formulář je ve dvojím vyhotovení. Jeden zůstává 
zákazníkovi, druhý je zaslaná na adresu dovozce:  
Top – el s.r.o., Severní 334, 252 25 Ořech; email: info@top-el.cz, tel.: 244 462 922 
 

TERMOCUCINOTTA EVO - DSA 
 

 
Zkoušeno podle normy EN 132 40 

 

mailto:info@top-el.cz
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Vzor záručního formuláře, který musí být zaslán po instalaci oprávněnou osobou na adresu 
dovozce: TOP – EL s.r.o., Severní 334, 25225 Ořech. 
 
Záruční formulář naleznete přibalený u kamen spolu s originálním návodem v cizím jazyce. 
 

 
 
 



TERMOCUCINOTTA EVO - DSA 
 

 
 
 

Ukázka EAN kódu, který naleznete u záručního formuláře. Tento kód nalepte prosím na záruční 
formulář. 
 

 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO ZAŘÍZENÍ 
 

Podle bezpečnostních předpisů pro zařízení je kupující a provozovatel povinen se seznámit se 
správnou obsluhou, jak ji popisuje návod k použití. 

 

Instalaci a připojení na komín musí provádět odborná firma. 

Tovární garance kryje pouze výrobní vady výrobku.  
 
Krbové vložky mohou sloužit jako jediný zdroj tepla pro systém ústředního vytápění s nepřetržitým 
provozem. 
 
Poškození z důvodu nesprávné instalace, používání nesprávného paliva a přetěžování není krytá 
zárukou. 

 
 

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE O SHODĚ 
 

Předmět: absence azbestu a kadmia. 
Prohlašujeme, že materiály použité k výrobě našich zařízení neobsahují azbest ani deriváty azbestu, a že 
materiály použité ke svařování neobsahují kadmium, jak předepisuje příslušná norma. 
 
Předmět: nařízení ES č. 1935/2004. 
Prohlašujeme, že všechny výrobky, které vyrábíme, a materiály, které přicházejí do styku s potravinami, jsou 
vhodné pro alimentární použití podle výše uvedeného nařízení CE. 
 
 
 
 
 

 OBSAH CZ 
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1. TECHNICKÉ ÚDAJE EN 13240 
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ÚDAJ 

 

TERMOCUCINOTA EVO 
DSA 

Celkový využitelný výkon (kW) 16,9 

Výkon do vody (kW) 11,9 

Výkon do vzduchu (kW) 5 

Hodinová spotřeba paliva (kg 4,9  

Účinnost (%) 78,8 

Objem výměníku (l) 20,5  

Maximální provozní tlak (bar) 
Otevřená soustava 1,5 bar 
Tlaková soustava – 3 bar  

Velikost výstupu teplé vody a zpátečky 1“F 

Podtlak v komíně (Pa) 17 - 20 

Externí vzduch  ano 

Průměr kouřovodu  (cm) 15 

Expanzní nádoba  
Otevřená topná soustava 
Tlaková topná soustava 

Emise (g/s) 14,7 

Teplota plynů na výstupu (°C) 297 

Střední obsah CO při 13 % O2 (%) - mg/Nm
3 

0,09% - 1152 mg/Nm
3
 

Optimální provozní teplota ve výměníku (°C) 70°C-75°C 

Prachové částice (13%O2) 39,9 mg/Nm
3 

Přibližná hmotnost (kg) 205 

Vnější rozměry: šířka, výška, hloubka 860 

  682 

  679 

Přívod venkovního vzduchu (cm)  0

Regulovatelný primární vzduch Ano 

Regulovatelný sekundární vzduch Ano 

Automatický terciální vzduch Ano 

Osvědčení EN 13240 

 

 

OBECNÉ POZNÁMKY 
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Montáž komína musí proběhnout v souladu s normou ČSN 73 42 01. 
Naše odpovědnost se omezuje jen na dodávku krbových kamen. Při instalace musí být dodrženy normy  
ČSN EN 734201, ČSN EN 061008, ČSN 060301, pokyny obsažené v tomto návodu a s osvědčenými odbornými 
zásadami. Je nutné, aby ji provedli kvalifikovaní pracovníci, kteří pracují pro podniky oprávněné převzít 
odpovědnost za celou instalaci. 

Společnost NORDICA S.p.a. nelze brát k odpovědnosti za žádný výrobek pozměněný bez povolení nebo špatně 
instalovaný do systému ÚT a TUV. 

2. TECHNICÝ POPIS 

Krbová kamna jsou konstruována jako zdroj tepla. Je tvořena ocelovým svařencem. V horní třetině je ocelový výměník   
z 4 mm tlusté oceli, který absorbuje teplo vytvořené hořením a odvádí ho do topného systému. Topeniště je vyloženo 
z 1/3 litinovými deskami a zbytek je tvořen žáruvzdornými deskami (Ironker) ,které zvyšují akumulaci. Rošt je ze silné 
litiny a je výškově nastavitelný. Krbová vložka je vybavena dvířky osazenými keramickým sklem odolávajícím až 700°C. 
To umožňuje fascinující pohled do topeniště. Pod roštem se nachází vyjímatelný popelník. 

 
Převod tepla: 

a) výměníkem do vody: 72% tepla se předává do radiátorů ÚT nebo TÚV 
b) sáláním: 28% tepla sálá do místnosti přes sklo dvířek a tělem vložky  
  

Kamna jsou vybavena regulací primárního a sekundárního vzduchu, kterými se reguluje množství spalovacího vzduchu.  

1 – Obrázek 1: Regulátor primárního vzduchu  
 

Pod dvířky od šuplíku se nachází ovladač primárního 
vzduchu, kterým se nastavuje množství vzduchu přes 
popelník a rošt směrem k palivu. Jedná se o kapilární 
termostat zasunutý do těla výměníku, který na základě teploty 
a nastavení uživatelem ovládá klapku na zadní straně kamen.   

Přivíráním a otvíráním regulace ovlivňujeme výkon kamen. 
Ovladač se plynně reguluje od hodnoty 0 – nejmenší výkon 
k hodnotě 5 – nejvyšší výkon. 

Popelník je třeba pravidelně vyprazdňovat, aby popel nemohl 
bránit vstupu vzduchu potřebného pro hoření 

 

Pokud se voda ve výměníku nahřeje na 
více než 95°C, poškodí se tím kapilární 
termostat ovládající klapku primárního 

vzduchu a je nutné ho vyměnit. Toto není kryto 
zárukou, jelikož byla překročena provozní teplota 
vody (70°-75°C) ve výměníku udaná výrobcem.          

2 – Obrázek 1: Regulace sekundárního vzduchu  
Regulátor sekundárního vzduchu se nachází nad dvířky 
ohniště.  

Tento vzduch je důležitý pro dohořívání plynů a tudíž pro 
zvětšení účinnosti a snížení emisí CO. Vzduch je nasáván 
z centrálního přívodu vzduchu ve spodní části dna. Je veden nerezovými profily podél dvířek, kde se předehřívá a je 
přiváděn do kamen otvorem nad dvířky, kde vstupuje do spalovací komory.  

Po dosažení minimálního tahu se primární vzduch zavírá a kamna fungují pouze na sekundární. 

Pokud kamna hoří příliš rychle, je nutné hoření regulovat klapkou vloženou do kouřovodu viz kapitola 6 – 
Připojení ke komínu. 
 

Tento vzduch by měl zůstat vždy otevřen, aby docházelo k dohořívání plynů a sklo aby zůstávalo čisté.  

Následně je v kamnech terciální vzduch, který je přednastaven z výroby a nereguluje se. Terciální neboli třetí vzduch je 
přiváděn nad palivem automaticky několika otvory v zadní části ohniště. Vysoká teplota a umístění způsobuje turbulenci 
hořlavých plynů. Dalším sloučením s hořlavými plyny dochází ke katalytické reakci a prudkému vývinu tepla. Dokonale 
shoří všechny plynné složky, stoupá účinnost a ekologie provozu. Snižuje se zanášení kouřovodů a komínu. 
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Zvedací  rošt :  
U typu Termocucinotta je možnost přizpůsobovat si velikost ohniště jeho zvedáním či snižováním. Toto se provádí 
přiloženým klíčem, který se nasadí na čtyřhran umístěný mezi otvorem topeniště a otvorem pro popelník. Zvednutí roštu 
má za následek zmenšení ohřívané plochy výměníku a tudíž snížení výkonu do vody a více topení na plotnu.  Většinou 
se využívá při vaření a pečení v troubě, kdy plameny jsou ve větším kontaktu s plotnou a teplo pro troubu se neztrácí ve 
výměníku, jelikož se nahřívá menší plocha výměníku. Také lze využít v letních měsících.  
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. PŘEDPISY PRO INSTALACI 

Instalace krbových kamen s výměníkem a pomocného vybavení topného systému musí vyhovovat všem aktuálním 
normám a předpisům, včetně příslušných zákonných ustanovení. 

Veškerá připojení systému, uvedení do provozu a kontrolu správné funkce musí provést v souladu s platnými předpisy 
odborníci splňující předpoklady vyžadované zákony, ať už celostátními, regionálními, provinčními nebo místními, 
platnými v zemi, kde se instaluje toto zařízení, a také požadavky tohoto návodu. 

Instalaci musí provést oprávněné osoby, které musí kupujícímu předložit prohlášení o shodě systému a přijmout plnou 
odpovědnost za konečnou instalaci a následné správné fungování nainstalovaného výrobku. 

Společnost NORDICA S.p.A. nelze brát k zodpovědnosti za nerespektování takových opatření. 

Před instalací dobře propláchněte trubky systému, abyste odstranili jakákoli rezidua, která by mohla ohrozit správné 
fungování zařízení. 

 

 

DŮLEŽITÉ: 

a) v případě úniku vody zavřete přívod vody a okamžitě upozorněte poprodejní technický servis; 

b) je nutné pravidelně kontrolovat provozní tlak systému; 

c) pokud se kotel nebude delší dobu používat, doporučuje kontaktovat poprodejní technický servis za účelem 
 provedení těchto operací: 
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- uzavření vodních kohoutů jak tepelného systému, tak domácího systému horké vody; 

- vyprázdnění tepelného systému a domácího systému horké vody, existuje-li nebezpečí zamrznutí. 

Společnost La Nordica S.p.a. se zříká veškeré odpovědnosti za hmotné škody a/nebo úrazy způsobené 
systémem. Kromě toho neodpovídá za výrobek, který byl pozměněn bez povolení, a za použití neoriginálních 
náhradních dílů. 

 
ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UPRAVOVAT 

 

Při instalaci krbové vložky informujte místního kominíka, s nímž obvykle spolupracujete, aby mohl zkontrolovat správné 
připojení kamen ke komínu. 
Před instalací zkontrolujte toto: 

 ujistěte se, že podlaha unese hmotnost kamen a použijte vhodnou izolaci, je-li podlaha z hořlavého materiálu; 

 ujistěte se, že je místnost, kam mají být kamna nainstalována, dostatečně větraná (že má dostatečný přívod 
vzduchu); 

 vyhněte se instalaci do místností, v nichž se nacházejí společná větrací potrubí, kuchyňské odsávače, plynová 
zařízení typu B, tepelná čerpadla nebo zařízení, jejichž současný provoz může v místnosti vyvolat nedostatek 
vzduchu; 

 ujistěte se, že kouřovod a trubky, k nimž má být kamna připojena, jsou vhodné pro její provozování; 

 mezi kamny a stěnami vždy ponechejte doporučenou vzduchovou kapsu, vzadu i po stranách 

 zajistěte, aby bylo zařízení dokonale vyrovnané a aby byl průměr výstupní kouřové trubky v souladu 
 s požadavky. 

 ke stejnému komínu nelze připojit několik spotřebičů 

 průměr otvoru pro připojení ke komínu musí odpovídat průměru kouřové trubky. Tento otvor musí mít nástěnnou 
spojovací objímku pro zasunutí výstupní trubky a musí mít i podložku. 

 
Modely vybavené systémem s dochlazovací smyčku DSA  mohou být napojeny jak na topnou soustavu s otevřenou 
expanzní nádobou tak na topnou soustavu tlakovou s uzavřenou expanzní nádobou. 

 

3.1. Instalace krbové vložky s výměníkem do systému s otevřenou expanzní nádobou 

Systém s OTEVŘENOU expanzní NÁDOBOU musí být POVINNĚ vybavený: 

1. OTEVŘENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU o objemu rovném 10 % vodního obsahu výměníku a zbytku systému. Ta 

musí být umístěná v nejvyšším bodě systému, alespoň 2 m nad radiátorem umístěným v nejvyšším podlaží. 

2. BEZPEČNOSTNÍ TRUBKOU, která spojuje přívod krb. vložky s horní částí nádoby popsané v bodě 1, nejkratší 

cestou, bez sestupných částí nebo sifonů. Bezpečnostní trubka musí mít minimální průměr 1“ G. 

3. PLNÍCÍ TRUBKOU, která spojuje spodní část nádoby uvedené v bodě 1 s vratnou trubkou systému. 

Tato trubka musí mít minimální průměr ¾“ G. 

Všechny tyto prvky nesmí mít přerušovací díly, které je mohou náhodně vyřadit, a musí být umístěné v prostředích, 

kde nemrzne, protože, kdyby zamrzly, těleso kotle by mohlo prasknout nebo dokonce vybuchnout. V případě 

vystavení mrazu je dobré přidat do vody v systému vhodné procento nemrznoucí kapaliny, což tento problém 

umožní zcela odstranit. V žádném případě nesmí docházet k cirkulaci vody v nádobě mezi bezpečnostní trubkou  

a plnicí trubkou, protože by to způsobilo okysličování vody a následnou velmi rychlou korozi tělesa výměníku  

a systému. 

4. BEZPEČNOSTNÍM TEPELNÝM VENTILEM, který představuje aktivní bezpečnostní zařízení schopné zabránit 

varu, i když nepůjde elektrický proud. 

Tento ventil má těleso podobné tělesu tlakového bezpečnostního ventilu a na rozdíl od něho se otevírá při 

dosažení předem nastavené teploty (obvykle 94-95 C), aby vypustil horkou vodu z výstupu systému, kterou nahradí 

stejné množství studené vody přitékající plnicí trubkou otevřené nádoby, čímž dojde k odvedení nadměrného tepla. 

5. BEZPEČNOSTNÍM VENTILEM 1,5 bar: maximální přípustný tlak v systému je 1,5 bar (ekvivalent 15 m vodního 

sloupce), protože vyšší tlaky mohou způsobit deformace a poškodit těleso kotle. 

6. JINÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI vyžadovanými příslušnými platnými předpisy. 

7. OBĚHOVÝM ČERPADLEM, které se montuje do vratného potrubí, aby nebylo vystavováno velmi vysokým 

teplotám, avšak tak, aby bylo zajištěno, že voda nebude cirkulovat v otevřené nádobě, protože jinak by docházelo 

k nepřetržitému okysličování vody s následnou rychlou korozí tělesa kotle. Čerpadlo je rovněž nutné elektricky 
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zapojit tak, aby fungovalo po dosažení 60°C; aby se toho dosáhlo, je možné použít elektronickou řídicí jednotku, 

kterou lze dodat s krbovou vložkou jako VOLITELNÝ DOPLNĚK. 
 

                       Nepoužívejte příložné termostaty na výstupu do systému. Na výstupní trubce je jiná teplota než li 
uvnitř výměníku.  
Tento termostat má velkou odchylku +/- 10°C. Vlivem opožděného spuštění čerpadla, může dojít 
k nárůstu teploty vody ve výměníku nad provozní teplotu udanou výrobcem.  
Tento typ termostatů také při překročení teploty 90°C automaticky rozepne kontakty a tím dojde         

                k vypnutí čerpadla. 
 

 
Vložka má na horní straně výměníku díru pro zasunutí čidla termostatu zapínající čerpadlo. Tím je dosaženo měření 
teploty vody přímo ve výměníku, včasného spuštění čerpadla a předcházení nárůstu teplot vody ve výměníku nad 90°C. 

 
DŮLEŽITÉ: Na zařízení musejí být umístěná bezpečnostní čidla teploty a tlaku ve vzdálenosti do  max . 30 cm od spoje 
vývodu z tepelného zařízení. 

Vždy, když tepelné zařízení takové prvky postrádá, lze je nainstalovat na vývod tepelného zařízení do vzdálenosti 
menší než 1 m od tepelného zařízení. 

POZOR! V žádném případě nesmí být oheň zapálen dříve, než bude systém zcela naplněn vodou; vedlo 
by to k vážnému poškození celé konstrukce. Systém je nutné naplnit plnicí trubkou přímo 
z otevřené nádoby a tak, aby nadměrný tlak ve vodovodu nezdeformoval těleso výměníku. 

Systém je nutné udržovat stále plný vody, a to i v době, kdy krbovou vložku není třeba používat. Během zimy musí být 

v době nečinnosti přidaná nemrznoucí kapalina.  

 
 
 
3.2. Instalace krbové vložky s výměníkem do systému s uzavřenou expanzní nádobou 

. 
Systém s UZAVŘENOU expanzní NÁDOBOU musí být POVINNĚ vybavený: 
 

1. BEZPEČNOSTNÍM VENTILEM NASTAVENÝM NA 3 bary: maximální přípustný tlak v systému je 3 bary 

(ekvivalent 30 m vodního sloupce). Vyšší tlaky mohou způsobit deformaci nebo prasknutí tělesa kotle. 
2. AUTOMATICKÝM TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM – (viz kapitola 3.3) 

3. BEZPEČNOSTNÍM TEPELNÝM VENTILEM nebo BEZPEČNOSTNÍM ODVODEM TEPLA (aktivní zabezpečení, 

které zajišťuje pokračující odvod tepla v případě poškození ventilu) 
4. UZAVŘENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU 
5. TERMOSTATEM OVLÁDAJÍCÍM ČERPADLO, které se montuje do vratného potrubí, aby nebylo vystavováno 

velmi vysokým teplotám. Čerpadlo je rovněž nutné elektricky zapojit tak, aby fungovalo po dosažení 55°- 60°C; aby 
se toho dosáhlo, je možné použít elektronickou řídicí jednotku, kterou lze dodat s krbovou vložkou jako 
VOLITELNÝ DOPLNĚK. 

 
                Nepoužívejte příložné termostaty na výstupu do systému. Na výstupní trubce je jiná teplota než li 

uvnitř výměníku.  
Tento termostat má velkou odchylku +/- 10°C. Vlivem opožděného spuštění čerpadla, může dojít 
k nárůstu teploty vody ve výměníku nad provozní teplotu udanou výrobcem.  
Tento typ termostatů také při překročení teploty 90°C automaticky rozepne kontakty a tím dojde         

                k vypnutí čerpadla. 
 

Vložka má na horní straně výměníku díru pro zasunutí čidla termostatu zapínající čerpadlo. Tím je dosaženo měření 
teploty vody přímo ve výměníku, včasného spuštění čerpadla a předcházení nárůstu teplot vody ve výměníku nad 90°C.          
 

6. TERMOSTATEM PRO AKTIVACI ZVUKOVÉHO ALARMU 

7. ZVUKOVÝM ALARMEM 

8. INDIKÁTOREM TEPLOTY 

9. INDIKÁTOREM TLAKU 

10. ČERPADLEM 
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POZOR: NASTAVENÍ ČERPADLA – spínací teplota čerpadla musí být nastavena na 65°C. 

 

DŮLEŽITÉ: Na zařízení musejí být umístěná bezpečnostní čidla teploty ve vzdálenosti do max. 30 cm od spoje vývodu 

z tepelného zařízení. 

Vždy, když tepelné zařízení takové prvky postrádá, lze je nainstalovat na vývod tepelného zařízení do vzdálenosti 

menší než 1 m od tepelného zařízení. 

JE POVINNOSTÍ, aby tepelná zařízení pro domácí vytápění zařazená do topných systémů s UZAVŘENOU NÁDOBOU 

byla vnitřně vybavená chladicím okruhem dodaným výrobcem zařízení, který se aktivuje bezpečnostním tepelným 

ventilem (viz kapitola 3.4), jenž nevyžaduje pomocné napájení a může zaručit nepřekročení standardně nastavené 

teplotní meze. Propojení mezi napájecím zdrojem a ventilem nesmí být ničím přerušené. Tlak na vstupu do chladicího 

systému musí být alespoň 1,5 bar. 

 
POZOR! žádném případě nesmí být oheň zapálen dříve, než bude systém zcela naplněn vodou; vedlo by to    
k vážnému poškození celé konstrukce. 
 

Systém je nutné udržovat stále plný vody, a to i v době, kdy krbovou vložku není třeba používat. Během zimy musí být 

v době nečinnosti přidaná nemrznoucí kapalina.  

3.3. AUTOMATICKÝM TERMOSTATICKÝM SMĚŠOVACÍM VENTILEM – (viz kapitola 3.3) 

Automatický směšovací ventil nachází uplatnění v generátorech tepla na tuhá paliva, protože zabraňuje návratu 
studené vody do výměníku. 

Instalováním tohoto ventilu se předchází vzniku nízkoteplotní korozi, usazování dehtů na povrchu výměníku, problémům 
s topením a s únikem spalin ze spotřebiče. 

 
 

Na výstupu je nutné instalovat automatický odvzdušňovací ventil. 
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Trasy 1 a 3 jsou vždy otevřené a spolu s čerpadlem (R) nainstalovaným ve vratném potrubí zaručují cirkulaci vody ve 
výměníku kotle na biomasu (CB). 

Zvýšená teplota ve vratném potrubí umožňuje zvýšení účinnosti, omezuje kondenzaci kouře a prodlužuje životnost 
kotle.  

Ventily na trhu jsou různě cejchované. Společnost NORDICA radí používat model nastavený na 60  °C s 1“ 
hydraulickými spoji. Jakmile se dosáhne teploty, na níž je ventil cejchován, otevře se trasa 2 a voda z kotle vstupuje do 
systému odtokem (M). 

 

DŮLEŽITÉ:  INSTALACE AUTOMATICKÉHO TŘÍCESTNÉHO VENTILU 60°C JE PODMÍNKOU  
                        PLATNOST ZÁRUKY. 
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3.4. BEZPEČNOSTNÍ TEPELNÝ VENTIL (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) – obr. 3 

Tepelná zařízení na pevná paliva musí být nainstalovaná včetně bezpečnostních prvků předepsaných platnými zákony. 

Z tohoto důvodu je krbová vložka osazena dochlazovací smyčkou DSA pro odvod tepla. 

Dochlazovací smyčka pro odvod tepla musí být jednou stranou připojený k vodovodu (A) a druhou stranou ke 

kanalizaci  (C). Jakmile se dosáhne hraniční teploty 95°C , bezpečnostní tepelný ventil, jehož čidlo je připojené 
k armatuře B, otevře přívod studené vody, aby se odvedlo přebytečné teplo trubkou C do odpadu. 

Tlak na vstupu do chladicího systému musí být alespoň 1,5 bar. 

 

  
 
 
3.5       PŘIPOJENÍ, INSTALACE A PLNĚNÍ VÝMĚNÍKU 
 
 
BEZPEČNOSTNÍ VENTILY 

Zatížitelnost bezpečnostního ventilu musí být taková, aby umožnila vypuštění množství páry, které je přinejmenším 

Q / 0,58 [kg/hod] 

kde Q je užitečný výstupní výkon vody v generátoru vyjádřený v kilowattech. 

Čistý průměr nejmenší příčné části ventilového vstupu nesmí být menší než 15 mm. Zatěžovací tlak ventilu rovnající se 
kalibračnímu tlaku a zvýšený o přetlak nesmí překročit maximální pracovní tlak tepelného generátoru. 
Konstruktér musí zkontrolovat, že maximální tlak existující v každém bodu systému nepřekračuje maximální pracovní 
tlak každé součásti systému. 
Bezpečnostní ventil musí být připojený k nejvyššímu dílu tepelného generátoru nebo výstupních potrubí, bezprostředně 
u generátoru. Délka tras potrubí mezi místem připojení ke generátoru a bezpečnostním ventilem nesmí být větší než 
1 m. 
Spojovací potrubí mezi bezpečnostním ventilem a tepelným generátorem nesmí být sledovatelné a v žádném bodě 
nesmí mít menší průřez než bezpečnostní ventil nebo součet vstupních průřezů v případě více ventilů pod samostatnou 
trubkou. 
Vypouštěcí potrubí bezpečnostního ventilu musí být zhotoveno tak, aby nebránilo správnému fungování ventilů a aby 
nemohlo způsobit zranění osobám; výtok musí být umístěn bezprostředně u bezpečnostního ventilu a musí být 
přístupný a viditelný. 
Avšak průměr vypouštěcího potrubí nesmí být menší než průměr výstupního připojení bezpečnostního ventilu. Za 
průměr výstupního připojení se považuje minimální vnitřní průměr ventilového výstupu za případným vnitřním závitem 
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KONTROLY PŘI UVEDENÍ DO PROVOZU 

Před připojením kotle 
a) důkladně propláchněte všechna potrubí systému, abyste odstranili jakékoli zbytky, které by mohly zhoršit funkci 
některých komponent systému (čerpadel, ventilů atd.); 
b) zkontrolujte, zda má komín dostatečný tah, zda není zúžený a zda do komínu nevypouštějí spaliny další zařízení. 
Tato opatření zabraňují neočekávaným zvýšením výkonu. Teprve po této kontrole lze namontovat kouřovod mezi 
kotlem a komínem.. 
Kouřovod mezi kotlem a komínem musí být vytvořen speciálními trubkami s těsněním. 
Doporučujeme trubky zn. SAVE, které je možno objednat s dodávkou kotle. 

VLASTNOSTI NAPÁJECÍ VODY 

Chemicko-fyzikální vlastnosti technologické a vratné vody jsou rozhodující pro správné fungování a životnost kotle. 
K nejčastějším nepříjemnostem způsobovaným špatnou kvalitou vody je zanášení ploch uskutečňujících výměnu tepla 
kotelním kamenem. 
Méně častá, ale stejně závažná, je koroze povrchů celého okruhu, které jsou ve styku s vodou. Je známo, že vápenatý 
kotelní kámen, i když je jeho vrstva jen několik milimetrů silná, v důsledku své nízké tepelné vodivosti značně zhoršuje 
výměnu tepla a způsobuje místní poškození teplem. V následujících případech se doporučuje úprava vody: 
a) voda, která je k dispozici, je velmi tvrdá (více než 20 °f); 
b) velmi rozsáhlý systém; 
c) doplňují se velká množství kvůli únikům; 
d) dochází k následným plněním kvůli údržbě systému. 
Úpravu napájecí vody pro topné systémy se doporučuje vždy konzultovat se specializovanými podniky. 

NAPLNĚNÍ SYSTÉMU 

Po dokončení všech hydraulických spojů přejděte k připojení systému a plnění. 
Otevřete všechny odvzdušňovací ventily radiátorů, kotle a systému. Je nutné, aby byl instalován automatický 
odvzdušňovací ventil ihned na výstupu z kamen. Postupně otevřete plnicí kohout u kotle. Tím se soustava plní 
zespoda přes kotel do soustavy. Přitom zajistěte, aby správně fungovaly odvzdušňovací ventily. Pomocí tlakoměru 
zkontrolujte, že tlak v systému roste. V případě systému s uzavřenou nádobou dosáhněte tlaku asi 0,11-0,12 MPa (1,1-
1,2 bar). V případě systémů s otevřenou nádobou je tlak v nejnižším místě kotle dán výškou, v jaké se nachází nádoba 
maximálně ale 1,5 bar. Zavřete plnicí kohout a opět vypusťte vzduch z kotle odvzdušňovacím ventilem. 
 

Zařízení musí být stále pod vodou (provoz bez cirkulace vody, nebo vypuštění vody mimo topnou 
sezónu je zakázáno a tímto padá jakákoliv záruka). 
V zimních období, kdy se ve vložce netopí je nutné přidat do systému nemrznoucí směs k těmto 
účelům vhodnou, aby se předešlo zamrznutí systému. 
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4. PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Při instalaci kamen je nutné dodržet tato bezpečnostní opatření : 

a) před topeništěm nesmí být žádný hořlavý předmět nebo stavební materiál citlivý na teplo ve vzdálenosti menší 
než 100 cm; 

b) vzdálenost min. 20 cm od hořlavých materiálů na bocích a zadní straně 

c)   v případě podlahy z hořlavých materiálů je nutné vložit pod kamna podložku přesahující v přední části kamna 

     o 50 cm na bocích o 20 cm. 

Kamna musí fungovat výhradně se zasunutým popelníkem. 
Pevné zbytky po spalování (popel) je nutné shromažďovat do nádob odolných proti ohni. Vložka nesmí být nikdy 
uvedena do provozu na místech, kde se nacházejí plynné emise nebo páry (např. z lepidla na linoleum, benzinu apod.). 
Poblíž vložky neukládejte hořlavé materiály. 

Během provozu jednotlivé části jako klička dvířka, sklo, ovládací prvky na vysokou teplotu. Za provozu se těchto částí 
nedotýkejte, kličku a ovládací prvky obsluhujte pomocí ochranných prostředků (teplu odolná rukavice aj.). 

Upozorněte děti, že se kamna silně zahřívají a že se jich nesmí dotýkat. 
 

 

 

 

 

 

4.1   PRVNÍ ZÁSAH PŘI POŽÁRU KOMÍNU 

      Kdyby došlo k jakémukoli požáru v komíně nebo kouřovodu: 

a) Zavřete přikládací dvířka. 
b) Zavřete všechny regulátory spalovacího vzduchu. 
c) Uhaste požár hasicím přístrojem s oxidem uhličitým (hasicím práškem, CO2). 

      d) Okamžitě požádejte o zásah HASIČE 
 
       NEHASTE POŽÁR VODNÍMI PROUDY 
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5. KOMÍN 

Podstatné předpoklady pro správné fungování vložky: 

 vnitřní průřez by měl být nejlépe kruhový; 

 komín musí být tepelně izolovaný, vzduchotěsný a vyrobený z materiálů, které 
odolávají teplu, produktům spalování a možným kondenzátům; 

 nesmí být zaškrcený a musí být uspořádaný vertikálně, s odchylkami 
nepřesahujícími 45°; 

 pokud se již používal, musí být čistý; 

 řiďte se technickými údaji v návodu k použití. 
Kdyby měly mít komíny čtvercový nebo obdélníkový průřez, vnitřní rohy musejí být 
zakulacené s poloměrem alespoň 20 mm. V případě obdélníkového průřezu nesmí 
poměr stran přesahovat 1,5. 

Příliš malé průřezy snižují tah. Doporučuje se minimální výška 4 m. Níže uvedené 
materiály a vlastnosti jsou zakázány, protože ohrožují funkci vložky: azbestocement, 
galvanizovaná ocel, hrubé a pórovité vnitřní povrchy. Na obr. 4 jsou některé příklady 
provedení. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Minimální průřez musí být 4 dm

2
 (například 20 × 20 cm) pro vložky s průměrem roury menším než 200 mm nebo 

6,25 dm
2
 (například 25 × 25 cm) pro vložky s průměrem roury větším než 200 mm. 

 

(1) Ocelový kouřovod AISI 
316 s dvojitou komorou 
izolovanou materiálem 
odolávajícím teplotě 
400 °C. Výborná 
účinnost 100 %. 

(2) Ohnivzdorný kouřovod 
s izolovanou dvojitou 
komorou a vnějším 
pláštěm z lehkého 
betonu. Výborná 
účinnost 100%. 

(3) Tradiční cihlový kouřovod 
se čtvercovým průřezem 
s dutinami. Výborná 
účinnost 80 %. 

(4) Vyhnete se kouřovodům 
s obdélníkovým vnitřním 
průřezem s dutinami, 
jejichž poměr stran se liší 
od výkresu. Nízká 
účinnost 40 %. 

Obrázek 4 

 
 

  
 

(2) Příklad správného komínu se 
vzduchotěsnými dvířky na shromažďování a 
vybírání pevných nespálených materiálů. 

Obrázek 5 

 

 
 

(1) Připojení více než jedné vložky se 
nedoporučuje. 

Každá vložka musí mít vlastní komínový 
průduch.  

Obrázek 6 

 

 

ANO 

1) Dvířka na 
čištění 

NE 
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Tah vytvářený komínem musí být dostatečný, ale nesmí být nadměrný. 

Příliš velký průřez komínu může znamenat, že se bude ohřívat příliš velký objem a v důsledku toho vzniknou problémy 
s provozem vložky. Abyste tomu zabránili, komín po celé výšce vyvložkujte. Příliš malý průřez snižuje tah. 

Komín musí být dostatečně oddělen od jakýchkoli hořlavých materiálů nebo paliv řádnou izolací nebo 
vzduchovou dutinou. 

Je zakázáno nechat procházet stejným komínem instalační potrubí nebo vzduchové kanály. Navíc je zakázáno vytvářet 
do komínu pohyblivé nebo pevné otvory pro připojení jiných zařízení. 

5.1   KOMÍNOVÁ HLAVA 

Tah kouřovodu závisí i na vhodném provedení komínové hlavy. 
Proto je-li komínová hlava ručně stavěná, její výstupní část musí být více než dvakrát větší než část vnitřní. 

Bude-li nezbytné překročit hřeben střechy, komínová hlava musí zaručit odvod kouře i za větrného počasí (obr. 7). 

 

(1) Průmyslová 
komínová hlava 
z prefabrikátů – 
umožňuje vynikající 
odvod dýmů. 

 

(2) Ručně stavěná 
komínová hlava, 
Správná výstupní část 
musí být alespoň 
dvakrát větší než část 
vnitřní (ideální 
hodnota: 2,5×). 

 

(3) Komínová hlava pro 
ocelový komín, s vnitřní 
kuželovou kouřovou 
rozrážkou. 

Obrázek 7 

Komínová hlava musí splňovat tyto požadavky: 

 musí mít stejnou vnitřní část jako komín; 

 musí mít efektivní výstupní část dvakrát větší, než je vnitřní část komínu; 

 musí být zhotovena tak, aby zabraňovala pronikání deště, sněhu a jiných cizích látek do komínu; 

 musí být snadno kontrolovatelná kvůli  možné údržbě a vymetání. 

 

(1) V případě komínů umístěných těsně vedle sebe musí být 
jedna komínová hlava vyšší než druhá alespoň o 50 cm, aby se 
zabránilo vyrovnávání tlaků mezi komíny. 

Obrázek 8 
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(1) U komínové hlavy nesmějí být žádné překážky (stěny, svahy, 
stromy) bližší než 10 m. Jinak ji musíte zvednout alespoň jeden 
metr nad překážku. 
Komínová hlava musí alespoň o 1 m přesahovat hřeben střechy. 

Obrázek 9 

 
 

 
 

 

Obrázek 10 

 
 

   

Sklon střechy Vzdálenost mezi hřebenem 
střechy a komínem 

Minimální výška komína 
(měřená od výstupu) 

 A [m] H [m] 

15° 
< 1,85 m 0,50 m nad hřebenem střechy 

> 1,85 m 1,00 m od střechy 

30° 
< 1,50 m 0,50 m nad hřebenem střechy 

> 1,50 m 1,30 m od střechy 

45° 
< 1,30 m 0,50 m nad hřebenem střechy 

> 1,30 m 2,00 m od střechy 

60° 
< 1,20 m 0,50 m nad hřebenem střechy 

> 1,20 m 2,60 m od střechy 
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PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU / VZDUCH PRO SPALOVÁNÍ (přívod vzduchu) 
Zařízení s automatickým zavíráním dvířek (typu 1) musí z bezpečnostních důvodů fungovat se zavřenými dvířky ohniště 
(kromě přikládání paliva nebo vybírání popela). 

Zařízení nevybavená automatickým zavíráním dvířek (typu 2) musí být připojená k vlastnímu kouřovodu. Fungování 
s otevřenými dvířky je povolené jen pod dohledem. 

 

POZOR! Vždy, když má spojovací trubka projít určitou směsí hořlavých materiálů, všechny hořlavé materiály do 
vzdálenosti 20 cm od trubky je nutné nahradit nehořlavými materiály odolávajícími teplu. 

 

Trubka pro připojení ke komínu musí být co nejkratší a všechny její spoje musí být hermeticky těsné. Připojení ke 
komínu musí být provedené silnými a stabilními trubkami. Výstupní kouřovou trubku je nutné hermeticky spojit 
s komínem. Vnitřní průměr spojovací trubky musí odpovídat vnějšímu průměru kouřového hrdla termo kamen. Toto 
zaručují například trubky značky SAVE, které vyhovují normě ČSN EN 1856-2 
  

Pro správnou funkci kamen je nutné respektovat níže uvedená specifika: 

 kouřovod – spojující článek mezi komínem a sporákem nesmí mít menší průměr než li je výstup ze sporáku 

 vstup do komína musí mít stejný průměr, jako má kouřovod a výstup ze sporáku 

 horizontální úsek kouřovodu nesmí přesáhnout 2 metry. 

 Horizontální vedení vždy způsobuje určitou tahovou ztrátu, kterou je nutné v případě potřeby nahradit 
prodloužením komínu 

 Nedoporučujeme více jak dva ohyby na kouřovodu včetně vstupu do komína, jelikož každý ohyb způsobuje 
tahovou ztrátu 

 

 
Při topení nesprávným palivem, nebo mokrým dřevem, se usazují v kouřovodu 

a komíně saze a utváří se kreozot.  Tím se vystavujete nebezpečí 
vzplanutí sazí v komínu. 

 

 

Pro dobrou funkci zařízení je podstatné, aby do místa instalace přicházelo dostatečné množství vzduchu pro spalování 
(viz odstavec 7). 

 

Podtlak v komínu (KOMÍNOVÝ EFEKT) musí být alespoň 17-20 pascalů (= 1,7-2 mm vodního sloupce). Měření je 
nutné vždy provádět, když jsou kamna horká a pracují při jmenovitém tepelném výkonu. Pokud podtlak překročí 
20 Pa (2 mm vodního sloupce), je nutné jej snížit pomocí dodatečně nainstalovaného regulátoru komínového efektu 
(ventilu falešného vzduchu) na výstupní trubku nebo do komínu. 

 

Komínová klapka 
Komínová klapka je další část regulace procesu hoření. U nových komínů i starších komínů může být tah 2x až 3x vyšší 
tah komínů než li doporučuje u tohoto typu výrobce – viz technická data. Kamna se nedají regulovat, hoří moc rychle, 
je možnost přetopení kamen. Proto se do kouřovodu umisťuje klapka, kterou se tah reguluje v závislosti na počasí, 
teplotách aj. 
Klapka se nemusí uzavírat úplně, když to není potřeba, ale jen částečně. Pokud ani přivřením klapky nelze tah zcela 
regulovat je nutné po dohodě s kominíkem najít jiné řešení, které se instalují do komínových dvířek nebo na vrchol 
komínu (zúžení, stříška aj.) 

 
 

            POZOR – napojení kouřovodů by mělo být rozebíratelné kdykoliv je to třeba. 
                            Je nutné zajistit, aby kouřovody bylo možné čistit, aniž by se musel 
                            odpojovat termo produkt ze systému. 
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6. PŘÍVOD VENKOVNÍHO VZDUCHU 

Aby kamna dobře fungovala, je nezbytné, aby se do místnosti, v níž jsou nainstalována, dostávalo dostatečné množství 
vzduchu pro spalování a doplňování kyslíku. To znamená, že vhodnými otvory komunikujícími s venkovním prostorem 
musí vzduch procházet i při zavřených dveřích a oknech. 

 Přívod vzduchu musí být umístěný tak, aby jej nebylo možné zatarasit. 

 Musí komunikovat s místností, v níž jsou kamna instalována, a musí být chráněný mřížkou. 

 Jeho průřez nesmí být menší než 113 cm
2
. 

 Pokud by se vzduch získával otvory komunikujícími s okolím blízkých místností, je nutné zabránit 
vstupu vzduchu z garáží, kuchyní, koupelen a kotelen (viz obr. 14). 

Kamna pro svůj provoz nasává vzduch skrze centrální otvor, na zadní straně kamen nad šuplíkem. Spolu 
s kamny se dodává i příruba o průměru 100 mm, která se našroubuje samořeznými šrouby do předpřipravených 
otvorů.  
V případě, že je připravený externí vzduch z venku je možné na tuto přírubu pomocí flexibilní roury o průměru  
100 mm propojit s externím vzduchem. Poté kamna nebudou čerpat vzduch pro hoření z místnosti.  
 
Pokud externí vzduch není přiveden, zajistěte dostatečné větrání, nebo jiný způsob přívodu vzduchu. 
Kamna by neměla být instalována ve společné místnosti s digestoří, se spotřebiči na plyn typu B. Hrozí, že  
v místnosti nebude dostatek vzduchu pro hoření a vznikne podtlak, který může mít za následek vnik 
kouřových plynů do místnosti.  
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7. POVOLENÁ / NEPOVOLENÁ PALIVA  

Povoleným palivem jsou dřevěná polena. Používejte výhradně suchá polena (s max. obsahem vody 20 %). Na tuto 
vlhkost dřevo vyschne až po dvou letech. Je třeba přiložit maximálně 2 nebo 3 polena. Kusy dřeva musejí mít délku asi 
20–30 cm a maximální obvod 30–35 cm. 
Polena lisovaná z pilin je nutné používat opatrně, aby nedošlo k přehřátí, které může poškodit vložku, protože 
taková polena mají velkou výhřevnost. 
Dřevo používané jako palivo musí mít obsah vlhkosti nižší než 20 % a musí se skladovat na suchém místě. Vlhké dřevo 
hůře hoří, protože větší množství energie se spotřebuje na odpaření přítomné vody. Navíc má vlhkost tu nevýhodu, že 
když klesne teplota, voda začne v topeništi dříve kondenzovat, a proto se v komínu začne usazovat více sazí, čímž 
vzniká riziko jejich zapálení. 
Čerstvé dřevo obsahuje asi 60 % H2O, a proto se nehodí k pálení. Ani po roce  nemá dřevo potřebnou vlhkost. 
Takové dřevo je nutné umístit na suché a větrané místo (např. do přístřešku), alespoň na dva roky, než se použije. 
Kromě jiného nelze spalovat: plasty, odřezky, odpad z kůry a panelů, vlhké dřevo, stavební dřevo , stavební 
odpad nebo dřevo napuštěné barvami; v tomto případě pozbývá platnosti záruka na vložku. 
Papír a lepenku není také vhodné používat. 
Spalování odpadu je zakázáno a mohlo by dokonce poškodit vložku. 

POZOR! Nepřetržité a dlouhodobé používání aromatického dřeva (eukalyptového, myrtového apod.) vede k rychlému 
poškození (prasknutí) litinových dílů výrobku. 

Vždy dodržujte max. hodinovou spotřebu, aby jste zabránili přetápění vložky. To 
znamená, pokud se přiloží více paliva než je udáno výrobcem, je nutné vložku regulovat 
tak, aby palivo shořelo za odpovídající dobu (za delší časový úsek).  
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8. ZAPALOVÁNÍ  
Během prvních pár topení můžete ucítit nepříjemný zápach. To se vypalují lepidla a barvy. 

Proto zajistěte dostatečné větrání.  

Pro zapálení ohně použijte malé kousky měkkého dřeva (třísky) a dřevěný podpalovač napuštěný voskem. Novinový 
papír a časopisy nejsou vhodné, protože špatně hoří a nadměrně kouří. 

Zakazuje se používat jakékoli kapalné látky, např. líh, benzin, olej apod. 

Vytáhněte levé táhlo (viz obrázek 1) primárního vzduchu – otevřeno a pravé táhlo sekundárního vzduchu zatlačte – 
otevřeno. Pokud je instalovaná komínová klapka, otevřete ji také.   

Nechte dřevo dostatečně rozhořet. Potom je možné přiložit větší polena. Dřevo musí hořet čistě s malým množstvím 
kouře.  Po dostatečném rozhoření zatlačte levé táhlo primárního vzduchu – zavřeno a hoření regulujte pravým táhlem 
sekundárního vzduchu viz kapitola 12, popřípadě pokud dřevo bude hořet stále příliš rychle přivírejte komínovou klapku. 

Vložku nikdy nepřeplňujte (viz tabulka s technickými údaji – max. množství paliva, které lze přiložit / hodinová 
spotřeba (viz kapitola 1 – technické údaje). 
Příliš mnoho paliva a příliš mnoho vzduchu pro spalování může způsobit přehřátí, a tudíž poškození vložky. 
Zařízení nikdy neuvádějte do provozu, pokud jsou v místnosti hořlavé plyny. 
Pro správné první zapálení ohně ve výrobcích ošetřených nátěry odolávajícími vysokým teplotám je nutné znát tyto 
informace: 

 konstrukční materiály dotyčných výrobků nejsou homogenní. Ve skutečnosti se tyto výrobky skládají z dílů z litiny, 
oceli, ohnivzdorného materiálu; 

 také teplota, na kterou se těleso výrobku zahřívá, není homogenní: na různých místech lze naměřit různé teploty 
v rozsahu 300–500 °C; 

 za své životnosti se výrobek podrobuje střídavým zapalovacím a zhášecím cyklům během téhož dne, jakož i cyklům 
intenzivního používání nebo absolutní vyřazení z provozu podle změn ročních období; 

 nová vložka, než ji lze považovat za zaběhnutou, musí prodělat mnoho spouštěcích cyklů, aby všechny materiály a 
nátěry byly vystaveny různým elastickým napětím; 

 budeme-li se touto záležitostí zabývat podrobněji, můžeme zpočátku zaznamenat emise pachů typické pro kov 
podrobený značnému tepelnému namáhání a pro nevyzrálý nátěr. Tento nátěr, ačkoli je při výrobě několik hodin 
vytvrzován při teplotě 250 °C, musí mnohokrát a po určitou dobu překročit teplotu 350 °C, než se zcela spojí 
s kovovými povrchy. 

 

Proto je mimořádně vhodné se při zapalování řídit těmito zásadami: 
1) zajistěte intenzivní výměnu vzduchu v místnosti, kde je nainstalována vložka; 
2) během prvních uvedení do provozu nepřeplňujte spalovací komoru (plňte ji asi polovičním množstvím než tím, které 

předepisuje návod) a nechte výrobek v nepřetržitém provozu alespoň 6–10 hodin s hradítky otevřenými méně, než 
je uvedeno v návodu; 

3) tuto operaci alespoň 4–5krát opakujte, podle svých možností; 
4) pak přikládejte více a více paliva (v každém případě se řiďte pokyny pro maximální náplň obsaženými v instalační 

brožuře) a pokud možno nechávejte oheň déle zapálený, abyste se alespoň v této počáteční fázi vyhnuli krátkým 
cyklům používání/nepoužívání; 

5) během prvních uvádění do provozu nesmíte o vložku a zejména o její smaltované povrchy opírat žádné 
předměty,  

6) po dokončení „záběhu“ můžete výrobek používat stejně jako motor automobilu, ale vyhněte se prudkému zahřívání 
s nadměrnou zátěží 
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ČISTÉ ZAPALOVÁNÍ BEZ KOUŘE: 
 

1) Knoflík primárního vzduchu otočte do polohy 0 a horní regulaci sekundárního vzduchu nastavte na polovic - dvě 
tečky. Komínovou klapku nechte otevřenou. 

2) Do topeniště vložte na rošt větší kusy paliva o průměru 5 – 7 cm. Na ně pak stavte další palivo ale drobnější. 
3) Takto vyskládejte pyramidu od největšího průměru paliva k třískám na vrcholu. 
4) Pro zapálení použijte některý z tuhých podpalovačů. Podpalovač vložte mezi drobné třísky na vrcholu pyramidy. 
5) Zapalte a zavřete dvířka. 
6) Palivo nechte prohořet až na rošt. Přikládat by, jste měli až, palivo dohoří a na roštu zbyde jen žhavé dřevěné 

uhlí.  
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9. NORMÁLNÍ PROVOZ  

Dodržujte uvedenou hodinovou náplň dřeva , ale bez přeplnění vložky, které by způsobilo abnormální napětí a 
deformace. Vložku musíte vždy používat se zavřenými dvířky, abyste se vyhnuli poškození následkem přehřátí (efekt 
výhně). Nedodržení této zásady vede ke zneplatnění záruky. 

 
DŮLEŽITÉ: Vzhledem k pozoruhodným rozměrům přikládacích dvířek doporučujeme tato dvířka otevírat 

velmi pomalu a pouze v  době, kdy už je vyhořelé palivo – pouze žhavé uhlíky. Předejdeme 
tím úniku kouře. Z bezpečnostních důvodů lze dvířka ohniště otevírat jen kvůli přiložení paliva. 
Během činnosti a v době, kdy se kamna nepoužívají, musí ohniště zůstat zavřené. 

 
Pomocí regulačních táhel umístěných v přední části vložky je možné regulovat množství uvolňovaného tepla. Jejich 
otvírání se musí řídit tepelnou potřebou. Nejlepšího spalování (s minimem emisí) se dosahuje, když po přiložení dřeva,  
proudí všechen vzduch pro spalování sekundárním vzduchem. Primární vzduch je úplně uzavřen. 
Nastavení regulací nezbytné pro dosažení jmenovité tepelné účinnosti při podtlaku v komíně 17– 20 Pa (1,7–2 mm 
vodního sloupce) je následující: 

 Palivo Primární vzduch Sekundární vzduch Kouřová klapka 

Termocucinotta dřevo Nastavený na 4 Otevřený 
Přivřená podle 
aktuálního tahu 

Tabulka 4 

V případě, že voda ve výměníku překročí teplotu aktivující bezpečnostní zařízení, je nutné ihned přestat 
s přikládáním paliva a uzavřít oba přívody vzduchu pro spalování. Ujistěte se, že došlo k snížení teploty a 
plamenů. Tím eliminujete případná poškození způsobená přehřátím.  
Při zapojení dochlazovací smyčky a otevření teplotního bezpečnostního ventilu dojde k rychlejšímu ochlazení 
výměníku.  
Kromě množství vzduchu pro spalování intenzitu spalování a následně i tepelnou účinnost vaší vložky ovlivňuje komín. 
Dobrý tah komína umožňuje omezenou regulaci spalovacího vzduchu, zatímco špatný tah vyžaduje přesnější regulaci 
spalovacího vzduchu. 
Dobré spalování zkontrolujete tak, že se podíváte, zda je kouř vycházející z komína průhledný. Je-li bílý, pak to 
znamená, že vložka není správně seřízená nebo že je dřevo příliš vlhké; je-li kouř naopak šedý nebo černý, signalizuje 
to nedokonalé spalování (je třeba dodávat větší množství sekundárního vzduchu). 
Přikládejte raději častěji tj. 1,5 až 2,5 hod. Při přiložení většího množství paliva než je hodinový průměr se musí 
regulační vzduch nastavit tak, aby hoření bylo velmi pomalé a nedošlo k přehřátí a přetopení kamen . 
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10. PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍCH 

 

Nikdy netopte ve vložce, pokud není systém kompletně naplněný vodou, jinak dojde k poškození 
výměníku. 

 

Systém musí být stále napuštěn vodou, i když není využíván. Během zimního období musí být do systému přidána 
nemrznoucí kapalina v poměru, který udává výrobce nemrznoucí kapaliny. 

Při venkovní teplotě kolem 15 °C nebo za špatného počasí a při sníženém tepelném výkonu se může docházek ke 
zpomalení až zastavení odvodu spalin komínem. Kouřové plyny kompletně neodcházejí (je cítit intenzivní zápach 
plynů). V tomto případě častěji odstraňte popel na  roštu a zvyšte přívod vzduchu pro spalování (primární vzduch). Pak 
přiložte drobnější kousky dřeva a nechte pěkně rozhořet.  

Komín se lépe nahřeje a zlepší se reakce ovládacích prvků vzduchu. 
Následně zkontrolujte čistotu všech otvorů a těsnost spojů ke komínu. 
 
11.  VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE  
V případ náhlého výpadku elektrického proudu při normálním provozu zařízení, musíte provést tyto jednoduché kroky, 
aby jste  zabránil přejít vodě ve výměníku do varu, jelikož dojde k vypnutí čerpadla a voda přestane cirkulovat a 
nechladí se.  
1. Zcela zavřít primární a sekundární vzduchové registry, aby se zadusil co možná nejrychleji oheň. 
2..Zavřít kouřový  registr (komínová klapka, pokud je instalována). 
 
Krbová vložka musí být topenářsky ochráněna proti výpadku proudu použitím náhradního zdroje, samotíží, či 
pokud je dochlazovací smyčka připojena na vodovodní řád.  
Pokud je voda čerpána ze study, při výpadku el. proudu, nebude dochlazovací smyčka fungovat. 

13.   ÚDRŽBA A PÉČE 

13.1   VYMETÁNÍ KOMÍNU A KOUŘOVODU 

Při normálním používání se komín a kouřové trubky musí čistit. Podle normy ČSN 73 42 01 se má při celoročním 
provozu provádět čistění 3 x ročně. Při sezónním provozu 2 x ročně. Kamna je třeba kompletně vyčistit alespoň jednou 
ročně nebo podle potřeby. Nadměrné množství usazených sazí může způsobit problémy s odváděním kouře nebo i 
požár v kouřovodu. Vymetání lze provádět jen při vychladlém zařízení. 

Tuto činnost by měl provádět kominík, který komín současně zkontroluje.  
 
Správný postup topení, použití množství a druhů vhodného paliva, vhodného komína a přítomnost spalovacího vzduchu 
jsou nezbytné pro optimální fungování spotřebiče.  
Při běžném používání se komín zanáší jen velmi málo. Přesto by měl být spotřebič důkladně čištěn alespoň jednou za 
rok nebo kdykoli je potřeba.  
Nadměrné usazeniny (kreosot) můžou způsobit problémy v kouřovodu a komínu Čištění musí být provedeno  pouze 
pokud je spotřebič v chladu.  
Čištění komínu a kouřovodu by měl provádět kominík nebo odborná firma.  
Kromě komína a kouřovodu je také nutné čistit tělo výměníku, na kterém se také usazují usazeniny. Ty pak mají 
za následek snížení přenosu tepla do vody. Tyto usazeniny se musí manuálně odstranit (škrabkou aj.). Nikdy 
nepoužívejte leptavé látky, které mohou poškodit výměník. 
 
Pro snazší čištění doporučujeme použít čistící špalek ERES (popř. jiné čističe sazí a komínů). Špalek se použije 
jako briketa a po 14i dnech od jeho použití doporučujeme mechanické čištění. Saze a kreozot začne 
struskovatět a tvořit šupinky, které se podstatně snadněji čistí jak ze stěn výměníku, tak ze stěn kouřovodu a 
stěn trouby. Doporučujeme opakované použití čistícího špalku 3krát až 4krát za rok. Pokud v systému není 
nainstalován 3-cestný ventil, voda na zpátečce bude studená a výměník Vám bude kondenzovat a zanášet se 
podstatně více a čištění je pak nutné provádět až 4krát za rok. 
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13.2    ČIŠTĚNÍ SKLA 

Díky předehřátému sekundárnímu vzduchu se účinně omezuje hromadění usazenin na skleněných dvířkách. Přesto 
takovému hromadění nelze při používání tuhých paliv (zejména vlhkého dřeva) zabránit, a proto je nelze považovat za 
vadu vložky. 
Správné zapalování, použití správných množství a typů paliv, správná poloha regulátoru sekundárního vzduchu, 
dostatečný tah  komína a přítomnost spalovacího vzduchu jsou hlavními prvky pro optimální fungování vložky. 
 

 
 
           Údržba skla 
Speciální sklo je od firmy Schott. Toto sklo dokáže odolat jednorázovému tepelnému zatížení až 700°C. 
Toto sklo nemá žádnou roztažnost, tudíž při topení nepracuje a nedeformuje se.  
K prasknutí skla dojde, pouze pokud bylo mechanicky poškozeno, nebo na něj byl vyvíjen tlak.   
Mechanické poškození je poškození vlivem úderu jak zvenčí tak z topeniště. Z topeniště se myslí, rozbití delším 
polenem při dovírání dvířek, spadlým dřevem mezi sklo a zábranu topeniště, Spadlým dřevem na sklo, kdy na sklo 
působí bodově velká teplota a hmotnost dřeva spadlého na sklo. Proto přikládejte dřevo o velikosti, které se bezpečně 
vejde na ležato do topeniště. Nakládání spalovacího prostoru nesmí být větší než do úrovně 1/3 prosklených dvířek a 
palivo vždy ukládejte dále od skla.   
Sklo je nutné podle potřeby čistit a to pomocí prostředků k tomu určených. Vždy si přečtěte návod na použití těchto 
přípravků, jelikož některé přípravky, které obsahují hydroxid sodný je nutné po aplikaci na sklo smít čistou vodou a tím 
sklo dekontaminovat, jinak sklo naleptají.  Proto doporučujeme používat raději přípravky s hydroxidem draselným, který 
se používá i do mýdel a není leptavý. 
Sklo lze čistit, pouze pokud je dokonale vychladlé. V opačném případě, může dojít k prasknutí, nebo k zakalení skla.   
Sklo se může čisti pouze hadříkem nebo novinami. Je zakázáno používat drátěnky, houbičky, škrabky či hadry 
se zapleteným drátkem. Při použití těchto prostředku, může dojít k poškrábání skla.  
Dávejte pozor, aby se při jakékoliv manipulaci, sklo nepoškrábalo ať je to čištění, či při provozu. Jakmile je sklo i 
neznatelně narušené formou škrábance, muže dojít v budoucnu, při tepleném zatížení k prasknutí od tohoto místa. 
Dalším faktorem, který ovlivňuje životnost skla je způsob topení. Kamna se nesmí přetápět, je nutné dodržovat 
maximální možné množství paliva, které lze přiložit a interval přikládání. Při regulaci kamen je nutné postupovat vždy 
podle návodu. 
Při nedodržení výše pospaných pravidel se kamna přetápí a teplota působící na sklo se zvyšuje a tím ztrácí svoji 
životnost, která je právě dána, jak se spotřebič provozuje. Při optimálním provozu kamen na nominální výkon a dodržení 
návodu pro provoz je teplota na skle je do 560°C. Při této teplotě je životnost skla, bez jiného poškození, cca 5000 
hodin. Pakliže se teplota pohybuje nad tuto hranici, životnost skla se snižuje a už při teplotě 660°C je životnost skla 
pouze 100 hodin a méně. 
Je nutná kontrola a správná údržba skla. Je nutné kontrolovat usazení skla, zda se neuvolnilo a nesesunulo, nebo 
nevypadlo těsnění pod dvířky.  V případě uvolnění úchytů a posunutí skla je nutné sklo dát zpět do původní polohy, aby 
se nedotýkalo rámů dvířek. Při dotahování úchytů je nutné postupovat obezřetně a šrouby dotahovat s citem. 
 

13.3  ODSTAŇOVÁNÍ POPELA 
Všechny produkty firmy LA NORDICA jsou vybavena roštem a šuplíkem na sběr popela. Popelník je nutné vynášet 
podle potřeby, tak aby se předešlo přehřátí roštu a popel nebránil v průchodu primárního vzduchu přes rošt. 
Pro lepší funkci vložky a spalování je lepší ponechat v topeništi vrstvu 3 – 4 cm popela. 
                       
             Popel odstraněný z krbové vložky musí být schraňován v nehořlavé nádobě s těsným 
             víkem.  
             Nádoba musí být umístěna na nehořlavé podložce dostatečně vzdálená od hořlavých  
             materiálů dokud popel nevychladne. 
 

13.4  ÚDRŽBA TOPNÉHO SYSTÉMU    
Jakmile je systém mimo provoz je nutné jednou ročně zkontrolovat: 

 Zkontrolujte funkčnost všech bezpečnostních ventilů, odvzdušňovacích ventilů ventilů. V případě potřeby 
kontaktujte Vašeho topenáře, pro jejich výměnu. 

 Je přísně zakázáno odstraňovat nebo manipulovat s bezpečnostními prvky. 

 Zkontrolujte odkalovací zařízení  

 Zkontrolujte expanzní nádobu: - otevřenou, že je v ní dostatek vody  
- Tlakovou, zda je natlakovaná na správnou hodnotu konkrétní nádoby 

 Kontrola těsnosti systému, natlakování systému 

 Zkontrolujte funkčnost otevřené expanzní nádoby a bezpečnostních trubek. 
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14.    LETNÍ OBDOBÍ 

Systém musí být stále napuštěn vodou, i když není využíván. Během zimního období musí být do systému přidána 
nemrznoucí kapalina v poměru, který udává výrobce nemrznoucí kapaliny. 

Po vyčištění topeniště a vymetení komína s kouřovodem, při němž dojde k úplnému odstranění popílku a jiných 
možných zbytků, zavřete dvířka topeniště a příslušná hradítka. 
Vymetení kouřovodu se doporučuje provést alespoň jednou ročně; v mezidobí zkontrolujte aktuální stav těsnění dvířek, 
které nezaručuje dobrou funkci vložky, není-li zcela neporušené (tj. pokud již nedoléhá ke dvířkům). V takovém případě 
je nutné těsnění vyměnit. 

 
 
15. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU ÚT 

[CZ] – Odpovědnost společnosti LA NORDICA se omezuje na dodávku zařízení. Systém musí sestavit, podle níže uvedených 

pokynů a v souladu s odbornými předpisy, kvalifikovaní pracovníci působící jménem podniků, které mohou přijmout plnou 

odpovědnost za systém v souladu s obsahem kapitoly 3. 

Poskytnuté plány jsou čistě informativní, a proto nemají hodnotu projektu. 
Podle zákonů jsou poskytnuté dokumenty přísně důvěrné a vyhrazené a je zakázáno je reprodukovat, používat  
a seznamovat s nimi třetí strany. 

  Šíření nepovolené společností La Nordica S.p.a. se trestá podle zákona 
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REGULACE K TERMO PRODUKTŮM  
NÁVOD NA MONTÁŽ A PROVOZ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N El. napětí Neutrál Modrá 

Ph El. napětí Fáze Hnědá 

N El. napětí Neutrál Modrá 

N El. napětí Neutrál Modrá 

V1 Čerpadlo 1 Výstup 1 Hnědá 

V2 Čerpadlo 2 Výstup 2 Hnědá 

V3 
3-cestný 

ventil 
Výstup 1 Hnědá 

SIGNALIZACE LED 

Zapnuté čerpadlo Led 4 – 5 

Aktivní 3 cestný ventil Led 6 

Zobrazení teploty 0 -100°C (+/-1°C) 

Alarm překročení 
bezpečné teploty vody 

Led 1 + zvukový 
signál  

Antiblock signál Led 1 

Ochrana proti zamrznutí Led 1 

TUV Led 3 

 

T
e

p
lo

tn
í 

č
id

lo
 

 
 

HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

  El. Napájení 

 230V 50/60Hz 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE   

El. napětí 230 V ~ +15 - 10% 50/60Hz 

Pojistka Max 2VA 

Maximální provozní teplota čidla 120°C 

Provozní teplota regulátoru  0 - 60°C 

Rozměry 120 x 74 x 51  

Stupeň krytí IP 40 

Maximální zatížení výstupu O2 400W 

Maximální zatížení výstupu O1 400W 

Rozsah nastavení teplot u 3-cestného ventilu 10-78°C 

Rozsah nastavení teplot u čerpadla 10-78°C 

 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO INSTALACI: 
Zapojení, uvedení do provozu a ověření správné činnosti zařízení musejí provádět kvalifikovaní 
pracovníci, kteří jsou oprávnění provádět práce podle platných předpisů a norem a zejména podle 
ČSN 33 2180, jakožto i při plném respektování tohoto návodu. 
 
Respektování předpisů pro uzemnění zařízení je naprosto nutné pro zajištění bezpečnosti 
osob. 
 
Uživatel je povinen zajistit, aby před zařízením a před celým elektrickým obvodem krbu/ kamen byl 
nainstalován diferenciální jistič pro vypnutí systému v případě nutnosti. Kromě tohoto je povinen 
zajistit uzemnění pro čerpadlo, ventil a kovové části krbu/kamen. 
 
POPIS FUNKCÍ A NÁVOD K OBSLUZE A NASTAVENÍ: 
 
Touto regulací pro produkty s teplovodním výměníkem je možno ovládat zapnutí/ vypnutí 2 čerpadel 
spolu s trojcestným elektronickým ventilem. 
 

Regulátor se zapne/vypne zmáčknutím a přidržením tlačítka  ON / OFF  
(tlačítko T1). 
To že je regulátor zapnut se objeví po stlačení tlačítka na displeji (ON/OFF) a bude střídavě 
problikávat s ukazatelem teploty vody ve výměníku. 
Čerpadlo se spustí, pouze pokud je regulátor ve stavu „ON“ a po dosažení teploty vody ve 
výměníku, která je z výroby nastavena na OUT1 = 60°C. 
 
 
TEPLOTNÍ ČIDLO: 
Součástí regulátoru je 1 teplotní čidlo, které se vkládá do otvoru (jímky) k tomu výrobcem určené 
(viz návod u spotřebiče). Snímá teplotu vody ve výměníku. 
 
FUNKCE ODVZDUŠNĚNÍ: 
Pro odstranění vzduchu ze systému pomocí elektronické jednotky, postupujte následovně: 

- Teplota vody ve výměníku musí mít pokojovou teplotu. 
- Na výstupu za spotřebičem musí být instalovaný automatický odvzdušňovací ventil. 
- Na elektronické jednotce zmáčkněte společně tlačítka T2 a T3. Displej zobrazí zprávu „ AIR 

VENT“. 
Ukončení této funkce je podržením tlačítka T1. 
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OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ: 
 
Tato ochrana je aktivní pouze, pokud je regulátor v režimu „ON“.  
Tato funkce zajišťuje při poklesu teploty vody pod 5°C (pevně nastavena) sepnutí čerpadla a tím 
zabránění zamrznutí systému. Pokud je funkce aktivní, svítí kontrolka LED 1 a displej zobrazuje 
zprávu „ANTIFREEZE“.  
 
ALARM PŘEKROČENÍ MAXIMÁLŮNÍ TEPLOTY VODY VE VÝMĚNÍKU:  
 
Při překročení teploty vody ve výměníku přes 87°C (pevně nastavená teplota) dojde  
k aktivaci čerpadla pokud je vypnuté a k aktivaci zvukového a světelného alarmu. Začne blikat 
kontrolka LED 1, rozezní se akustický alarm a na displeji se zobrazí zpráva „OVER 
TEMPERATURE ALARM“. 
 
ALARM TEPLOTNÍHO ČIDLA, KTERÉ SNÍMÁ TEPLOTU VE VÝMĚNÍKU: 
 
Aktivuje čerpadlo, pokud dojde k poškození teplotního čidla, které snímá teplotu vody ve výměníku 
spotřebiče. Když dojde k aktivaci alarmu, začne blikat kontrolka LED 1 a displej zobrazí zprávu „ 
PROBE ALARM“ a dojde k aktivaci zvukového signálu. 

 
MENU ( výstup z menu je tlačítkem T1): 
 
Zmáčknutím a podržením tlačítka T4 – MENU, vstoupíte do nastavení do menu, kde prvním 
parametrem k nastavení je LANGUAGE menu – Menu nastavení jazyka. 
Opětovným krátkým zmáčknutím tlačítka MENU vstoupíte do nastavení jazyka. 
Pomocí tlačítek T2 / T3 můžete vybírat z následujících možností – ITA, EN, DE, FRA). Pro potvrzení 
zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Tlačítkem T2 přejdeme k dalšímu pod menu BUZZER menu – nastavení akustického signálu. 
Zmáčkněte krátce tlačítko MENU pro vstup do nastavení. Tlačítky T2 / T3 zapněte nebo vypněte 
akustický signál (ON/OFF).  
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Tlačítkem T2 přejdeme k dalšímu pod menu SET DEGREES menu – nastavení jednotky měření 
teploty °C nebo °F. 
Zmáčkněte krátce tlačítko MENU pro vstup do nastavení. Tlačítky T2 / T3 nastavte požadovanou 
jednotku měření teploty °C nebo °F.  
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Tlačítkem T2 přejdeme k dalšímu pod menu DISPLAY menu – nastavení jasu displeje od 0 do 100. 
Zmáčkněte krátce tlačítko MENU pro vstup do nastavení. Tlačítky T2 / T3 nastavte požadovaný jas 
displeje v rozmezí 0 až 100. 
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Tlačítkem T2 přejdeme k dalšímu pod menu TECHNICAL CALIBRATION menu – funkce 
zobrazení aktuálního stavu zařízení. Tato funkce je vždy zapnuta. 
 
Tlačítkem T2 přejdeme k dalšímu pod menu SYTEM menu: 
 
Zmáčkněte krátce tlačítko MENU pro vstup do nastavení BOILER.  
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Tlačítky T2 / T3 nastavte (ON/OFF) zapnutí funkce BOILER ON nebo OFF (vstup čidla I3  - výstup 
out3 3 cestný motorický ventil – LED 3 - 4 - 5). 
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
Nastavte MAXIMÁLNÍ  teplotu vody v boileru, kterou požadujete dosáhnout pomocí tlačítek T2 / T3 
(z výroby nastaveno 60°C).  
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
Nastavte MINIMÁLNÍ  teplotu vody v boileru, kdy dojde k opětovnému nahřívání boileru pomocí 
tlačítek T2 / T3 (z výroby nastaveno 30°C).  
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Tlačítky T2 / T3 nastavte (ON/OFF) zapnutí funkce PUFFER (AKUMULACE) ON nebo OFF (vstup 
čidla I2  – LED 2 - 4 - 5). 
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Nastavte teplotní odchylku pro spuštění čerpadla pomocí tlačítek T2 / T3 (z výroby nastaveno 7°C). 
Pro potvrzení zmáčkněte krátce tlačítko MENU. 
 
Nastavte teplotní odchylku pro zastavení čerpadla pomocí tlačítek T2 / T3 (z výroby nastaveno 
5°C). Pro potvrzení zmáčkněte tlačítko MENU. 
 

VAROVÁNÍ: 
Vždy nechte regulaci v režimu OFF ( displej ukazuje zprávu OFF), aby byla zajištěna funkce 
ANTI-BLOC. V opačném případě je tato funkce vypnutá. 
Tato funkce zajišťuje automatické zapnutí čerpadla, které je zapojeno přes elektronickou jednotku, 
každých 30 sekund po dobu 30 sekund. 
Displej ukazuje zprávu „ANTI-BLOC“. 

 
Tento symbol, který je znázorněn na obalu nebo výrobku značí, že tento výrobek není 
možné považovat za běžný domovní odpad a nelze ho tudíž likvidovat s domovním 
odpadem. Jeho likvidaci je nutné provést ve speciálních sběrnách s kontejnery pro 
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Vhodná likvidace výrobku zamezuje 
negativním důsledkům, které by mohly vzniknout nesprávnou likvidací. Pro více 

informací jak provést recyklaci výrobku konzultujte s místními úřady nebo u prodejce, kde byl 
produkt zakoupen. 
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GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ STRUKTURY MENU: 
 

VAROVÁNÍ: 
Parametry v technickém menu nesmí být nikdy změněny. Všechny operace v Technickém menu 
musí být provedeny pouze autorizovaným technikem. 
Výrobce ani dovozce není odpovědný za vady výrobku a případné škody, zapříčiněné změnou 
parametrů v technickém menu osobou, která nebyla pověřena autorizovaným servisem. 
 

LANGUAGE

BUZZER
ON - OFF

DISPLAY
10 - 100%

TECHNICAL

SETTINGS
SETTINGS FACTORY

CODE 44

SET DEGREES
°C- F

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

ESPANOL

DEUTSH

TEST OUTPUTS

SYSTEM

Pr01  1 Threshold OUT 1 CIRCULATOR (10 - 78°C)
   Default = All Inclusive 75°C (z výroby)
   Default = Heating device 60°C (z výroby)

PR02  1 Delta OUT 1CIRCULATOR 
(1 - 5°C)    Default = 5°C (z výroby)

TEST OUT 1

TEST OUT 2

TEST OUT 3

STATUS Stove  I1= xx°C 

I2= xx°C 

I3= xx°C 

I4= On / Off 

PR08   (On=All Inclusive / Off= Heating device DSABOILER

Pr09  SET BOILER Max 

Pr10  SET BOILER Min 

Pr11  ( On  / Off PUFFER  

Pr12  thermal differential to PUFFER On (5 - 12°C)  Default = 7°C

PR13  thermal differential to PUFFER Off (3 - 8°C)    Default = 5°C

COMFORT status = xx minutes

PR03  2 Threshold OUT 2 CIRCULATOR (10 - 75°C)
   Default = All Inclusive 65°C (z výroby)
   Default = Heating device 70°C ( z výroby)

PR04  2Delta OUT 2 CIRCULATOR  
(1 - 5°C)   Default = 5°C (z výroby)

PR05  ANTIFREEZE Threshold 
(2 - 10°C)    Default = 5°C (z výroby)

PR06  SHOWER time 
(5 - 30 minutes )    Default = 15 minutes (výroby)

PRODUCT (zařízení)
CODE 33

Pr06  = All Inclusive On 
Off = Termo produkt DSA

( PR06 = Off )

STAV ČIDEL  
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16.       ROZMĚRY 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Výstup teplé vody z výměníku do ÚT. 
2. Zpátečka, vratná voda z ÚT. 
3. Jímka pro čidlo termostatu spouštějící 
    Čerpadlo. 
A. Vstup z vodovodního řádu vody do   
    dochlazovací smyčky. 
B. Čidlo termostatického bezpečnostního  
    ventilu. 
C. Výstup vody z dochlazovací smyčky 
    Napojený na odpad. 
D. Příruba pro napojení externího vzduch 

     100 mm. 
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17.     MONTÁŽ MADEL 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMOCUCINOTTA EVO - DSA 
 

ZÁRUČNÍ LIST 

Vážený zákazníku, 

výrobek, který jste si zakoupil prošel technickou kontrolou výrobce, kdyby však i přes výše uvedená opatření  došlo u Vašeho 
výrobku  během záruční doby k výrobní závadě nebo poruše, pro kterou nemůže být výrobek  řádně užíván, žádáme Vás, abyste při 
uplatňování reklamace respektoval reklamační řád, se kterým jste byl před zakoupením výrobku  seznámen a se kterým jste projevil 
souhlas tím, že jste se rozhodl pro koupi našeho výrobku. 

Pro usnadnění případného reklamačního řízení, se prosím při přebírání výrobku ujistěte, že prodejce řádně vyplnil příslušné čás ti 
„Záručního listu „  včetně data prodeje, razítka a podpisu prodejce. 

Práva a povinnosti vyplývající ze záruky poskytované na  výrobky se řídí zejména ustanoveními  občanského zákoníku a ustanovení 
§ 15 až 19 zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a některá ustanovení těchto zákonů jsou konkretizována v připojeném 
reklamačním řádu. 
 
REKLAMACNÍ  ŘÁD (podmínky uplatnění reklamace) 

1. Záruční doba 

Na funkčnost zakoupeného výrobku je poskytována záruka 2 let od data prodeje. Den prodeje je zároveň dnem převzetí výrobku 
zákazníkem. Záruční lhůta se vztahuje na bezplatnou náhradu nebo opravu částí poškozených chybou při výrobě. Běh záruční 

doby pokračuje ode dne převzetí opravené části výrobku.  
Na vyměněné části se bude vztahovat záruka v délce původní záruční lhůty. 

Poskytnutím této záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů. 
 
2.Omezení 

Upozorňujeme, že na  všechny  výměnné části a příslušenství se vztahuje záruka pouze tehdy, jestliže se prokáže, že  poškození 
vzniklo ve výrobě a nikoliv z důvodu běžného opotřebení, špatné manipulace a přetopením.  

Po uplynutí zákonné záruky jsou vyloučeny nároky vyplývající z §626, odst. 1. občanského zákoníku, resp. po uplynutí zákonné 
záruky podle občanského zákoníku, zaniká právo na výměnu výrobku, právo na odstoupení od smlouvy, právo na uplatnění náhrady 
škody a jakýchkoliv výdajů souvisejících s vadou výrobku. 
 
3.Uplatnění reklamace 

Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce u kterého byl výrobek zakoupen nebo záruční a pozáruční opravny.  
Kupující je povinen prokázat, že nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad prokáže místo a datum 
prodeje zboží, nejlépe prodejním dokladem, potvrzeným záručním listem, popřípadě jiným věrohodným způsobem. 
Zákazník je při uplatnění reklamace  povinen uvést průkazným způsobem (např. popis  závady, dodání poškozeného dílu nebo  foto) 
o jakou  vadu výrobku se jedná, popř. jak se projevuje a jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje. 
 
4.Vyřízení reklamace 

Prodejce nebo záruční opravna vymění, opraví poškozený díl, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským 
zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.  
Reklamovaná kamna nebo díl je nutno dodat k prodejci nebo do záruční opravny.  

O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud jde o vadu, na níž se nevztahuje záruka. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace 
zjištěna vada, na kterou se nevztahuje záruka, uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si 
přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí.  
 
5.Záruka se nevztahuje 
. Na poškození částí a příslušenství, jejíž příčinou byla nedbalost, špatná instalace, špatná regulace, přetopení  tj. teplota vycházející 

z kamen přesahující 350°C(doporučujeme instalovat teploměr kouřových spalin),  použití nesprávného nebo mokrého paliva  nebo 
poškození vzniklé při přepravě. 
. Na poškození vzniklá instalací nebo používáním výrobku  v rozporu s návodem k obsluze, či jeho použitím pro jiné účely, než je pro 

tento typ obvyklé. 
. Na poškození způsobené manipulací, popř. zásahem do výrobku  nepovolanou osobou nebo jiným než výrobcem schváleným 

servisem. 
. Poškozením stykem s přírodními živly (stykem s vodou, ohněm), znečištěním a poškozením v důsledku   živelných či jiných 

lokálních jevů 
. Běžným opotřebováním –jedná se o části výrobku jejichž  životnost  závisí na způsobu a četnosti používání kamen. 

                                  
Typ a název výrobku:                                                        Datum prodeje: 
                                     Razítko a podpis prodejce: 
 
 

Servisní středisko 

Top - el s.r.o. 

Severní 334 

252 25 Ořech 
 



PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 Číslo: 

CO

GIANNI RAGUSA - generální ředitel

Teplota spalin při jmenovitém výkonu: 297 [°C]

9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v bodě 8.
Toto prohlášení o vklastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Zmocněný jednatel výrobce: Místo a datum vydání:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09. 06. 2013 - Montecchio Precalcino (VICENZA)

Jmenovitý výkon: 78,8 [%]

Jmenovitý výkon: 16,9 [kW]
Výkon přenášený do místnosti: 5 [kW]

Výkon přenášený do vody: 11,9 [kW]
Účinnost:

Tepelné vlastnosti:

Teplota povrchu: V souladu
Elektrická bezpečnost: V souladu
Dostupnost a čištění: V souladu
Maximální provozní tlak: 3 [bar]
Mechanická pevnost: NDP

strop: X
podlaha: X

Riziko rozlití paliva: V souladu
Emise spalin:

Jmenovitý výkon: 0,09 [%]

do boků: 200 [mm]
dopředu: 1000 [mm]

Odolnost proti ohni: A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů:

zezadu: 200 [mm]

8. Prohlášené vlastnosti:
Harmonizovaná technická norma EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Základní charakteristiky Vlastnost

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 

(Příloha 5)
Systém 3

7. Registrovaná laboratoř: RRF 1625 - RRF Rhein-Ruhr Fuerstatten Prufstelle GmbH 

Am Technologie Park 1 D-45307 ESSEN
    Číslo zkušebního protokolu: K8652012T1

5.- Jméno a adresa zástupce: (čl. 12-2) TOP-EL, spol. s r. o. 
Provozovna: Severní 334, 252 25 - Ořech                                       

Tel.: +420 244 462 922 - Fax: +420 244 461 698

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
140

1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typ: TERMOCUCINOTTA EVO D.S.A.

2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. série: (čl. 11-4) TERMOCUCINOTTA EVO D.S.A.

3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými 

harmonizovanými technickými normami:

Spotřebič na tuhá paliva pro vytápění domácností.              

S produkcí teplé vody.
4. Jméno nebo obchodní značka výrobce: (čl. 11-5) La NORDICA S.p.A.

Via Summano, 104 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza);    

+39 0445 804000 - Fax +39 0445 804040


