
Teplovzdušná kamna
 REKORD TIP

NÁVOD NA INSTALACI A OBSLUHU 

Kamna REKORD jsou vyrobena ze svinutých trubek z masivní oceli, které tvoří válcovou  
komoru na spalování. Jsou velmi rezistentní, masivní a  jednoduché pro obsluhu 
a údržbu.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku. Přečtete si  
pečlivě tento návod k obsluze, který Vás informuje o funkci a správné manipulaci s kamny 
REKORD. Vyvarujete se nebezpečí vzniku škod a prodloužíte životnost kamen.

Technické údaje TYP 90 TYP 160 TYP 300 TYP 380 TYP 450 TYP 600
Hloubka 53 cm 56 cm 78 cm 78 cm 100 cm 116 cm
Šířka 35 cm 43 cm 54 cm 69 cm 69 cm 69 cm
Výška bez podstavce 49 cm 52 cm 63 cm 88 cm 88 cm 88 cm
Hmotnost 38 kg 58 kg 98 kg 125 kg 145 kg 175 kg
Výhřevnost 90 m³ 160 m³ 300 m³ 380 m³ 450 m³ 600 m³
Maximální délka polene 33 cm 38 cm 50 cm 50 cm 65 cm 80 cm
Průměr přikládacího otvoru 19 cm 23 cm 27 cm 35 cm 35 cm 35 cm
Odvod kouře Zadní 

120
Zadní 

120
Zadní 

120
Zadní
 160

Zadní
 160

Zadní 
160

Počet trubek/průměr 7/47 7/57 7/76 7/76 9/76 11/76
Výkon 3.5 kw 6.5 kw 12 kw 15 kw 18 kw 24 kw



Seznam příslušenství:  

1 – popelník
2 – hrablo
3 -  podstavec

                                
Použití:
Teplovzušná kamna REKORD jsou určena k přitápění a vytápění společenských a obytných 
místností. Kromě sálání tepla vlastním povrchem vzniká též konvenkce, tedy bezhlučné 
samoproudění vzduchu trubkami, které tvoří plášt´ kamen. Tím dochází k cirkulaci rychlým 
promísenim studeného a teplého vzduchu v místnosti.

Instalace spotřebiče:
 Instalace  kamen  musí  být  provedena  kvalifikovanou  osobou  a  musí  být  doržená  příslušná 
ustanovení  normy ČSN 33 2000-3.  Při  montáži  musí  být  dodrženy všechny místní  předpisy, 
včetně předpisů,  které se týkají  evropských norem. Napojení kamen na komínový průduch a 
provedení komína musí být dle normy ČSN 73 4201 a se souhlasem kominíka. Při instalaci je 
nutno dodržet zásady požární ochrany dle ČSN 06 1008:1998. Kamna nesmí stát v blízkosti 
chladírenských spotřebičů, jako lednice, mrazák apod.
      Místo určené k provozu kamen musí  mít  dostatečnou vzduchovou kapacitu,  respektive 
zaručený  dostatečný  přívod  vzduchu  do  místnosti.  Při  použití  regulačních  mřížek  je  nutno 
zajistit, aby nedošlo k jejich ucpání.
          Podlaha a okolní předměty musí být z nehořlavého materiálu, pokud taková podlaha není, 
musí být kamna postaveny na izolovanou plotnu ze skla, plechu či kamene, přesahující obrys 
kamen nejméně o 50cm na přední straně a nejméně o 15cm na bočních stranách. Spotřebič musí 
být postaven na podlaze s odpovídající nosností.          
          Neumisťujte nábytek či jeho části a dále hořlavé předměty ve vzdálenosti 100cm od přední 
části, 50cm od bočních částí a 50cm od zadní části kamen.
               Kamna se mohou provozovat jen se zavřenými dvířky. Při otevírání dvířek dbejte  
opatrnosti a otvírejte je pozvolna, aby se vyrovnal tah v kouřovodu. Náhlým otevřením dvířek 
může do místnosti vniknout kouř či plamen.
         Kamna při provozu silně sálají a mají vysokou povrchovou teplotu, dbejte při provozu 
zvýšené opatrnosti a nedovolte dětem hrát si v blízkosti kamen.
          Zajistěte dostatečný přívod či větrání vzduchu v místnosti s kamny, aby měl výrobek 
dostatek vzduchu pro spalování.
         V okolí kamen a na kamnech se nesmí nacházet explosivní materiály.  Kamna nejsou 
určena pro spalování odpadu, používejte pouze doporučená paliva, dřevěné brikety nebo suché 
dřevo, nejlépe z listnatých stromů.
Spotřebič se nesmí používat pro spalování odpadků, je povoleno používat pouze vhodná a 
doporučená paliva, je zakázáno používat kapalná paliva.
Při instalaci je nutno zajistit příměřený přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína.

VEŠKERÉ NEOPRÁVNĚNÉ ÚPRAVY SPOTŘEBIČE JSOU ZAKÁZÁNY!
POUŽÍVEJTE POUZE NÁHRADNÍ DÍLY DOPORUČENÉ VÝROBCEM!
PŘI NEDODRŽOVÁNÍ INSTRUKCÍ V NÁVODU K OBSLUZE, KTERÉ BY VEDLY K 
POŠKOZENÍ  KAMEN,  VÝROBCE  ZAMÍTÁ  ODPOVĚDNOST  ZA  TAKOVÉ 
REKLAMACE
KAMNA NENÍ DOVOLENO JAKKOLIV UPRAVOVAT.



První uvedení do provozu:
Při prvním uvedením do provozu nezapomeňte vyjmout z topeniště popelník, který se zavěsí na 
čepy pod přikládací otvor! Při prvním uvedením do provozu dochází během několika prvních 
hodin k vypalování speciálního laku odolného proti vysokým teplotám, kterým je opatřen povrch 
kamen. Doporučujeme kamna uvést do provozu před zahájením topné sezóny a zajistit 
dostatečné větrání místnosti.  Dostatečná ventilace či větrání místnosti je nezbytné pro správný 
provoz (spalování) kamen, a také pro bezpečnost osob pohybujících se v místnosti instalace 
kamen, protože při provozu kamna spotřebovávají okolní vzduch.
Zatápění: Při zatápění je nutné, aby odtahová klapka i klapka přívodního vzduchu byla 
otevřená. Odtahová klapka je otevřena, jestli je její ovládací páka nastavena rovnoběžně 
s podélnou osou kamen (poloha „O“). Zavřena je kolmo k této ose (poloha „Z“). Přívod vzduchu 
je otevřen, je-li jeho ovládací páka ve vodorovné poloze. Nastavení libovolné polohy klapky 
vzduchovodu umožňuje pružina. Pro zátop použijte dostatek papíru (k zátopu se může použít 
pevných podpalovačů) a suché dřevo malých průměrů, nikdy hořlavé kapaliny. Kamna nechte 
pořádně rozhořet. Po rozhoření se přivře odtahová klapka v závislosti na tahu komína. Při 
spalování syrového dřeva je nutné odtahovou klapku otevřít úměrně více, aby byl zajištěn 
dostatečný tah. Výkon kamen se reguluje přívodem vzduchu.
Při spalování v nejnižší oblasti rozpětí výkonu doporučujeme zavřít odtahovou klapku a výkon 
regulovat pomocí přívodu vzduchu.

Přikládání: Před přikládáním paliva je nutné zcela otevřít odtahovou klapku. Pootevřte 
přikládací dvířka a vyčkejte, až vzduch proudící kolem dvířek usměrní odtah spalin do komína. 
Teprve potom dvířka zcela otevřte. Zabráníte tak výronu kouřových zplodin z přikládacího 
otvoru. Palivo přikládejte maximálně do poloviny spalovací komory.

Palivo: Kamna jsou určena výhradně ke spalování dřevěných briket a dřeva. V kamnech lze 
spalovat jakékoliv suché dřevo, nejlépe z listnatých stromů. Pro dosažení jmenovitého výkonu a 
účinnosti doporučujeme suchá polena o průměru cca 80 mm. Pro spalování větších polen je třeba 
dosáhnout dostatečné teploty v topeniští, v každém případě doporučujeme polena rozštípat. 
V kamnech nelze spalovat piliny, odpadky a kapalná paliva!!
 Při použití vlhkého či mokrého dřeva se během spalování bude odpařovat voda, sníží se výkon a 
účinnost kamen, budou se zanášet creosotem, stejně jako kouřovody. Používané dřevo by mělo 
být asi dva roky skladováno na suchém větraném místě, aby se jeho vlhkost snížila pod 20%. 
Nikdy nepoužívejte dřevo barvené, lakované nebo napuštěné různými látkami.
Obvyklý interval dodávky paliva a množství paliva je 1,1kg/h (Tip90) 1,6kg/h (Tip160) 2,9kg/h 
(Tip300) 3,7kg/h (Tip380) 4,4kg/h (Tip450) 5,2kg/h (Tip600)
Při použití nesprávného paliva odmítá výrobce nést odpovědnost za škody na výrobku.

Komín: Kamna se spojují s komínem přes připojení na zadní straně kamen, odpovídajícím 
kouřovodem tak aby se zajistil adekvátní průtok kouře od kamen do komínu. Komín musí mít 
revizní zprávu od příslušného orgánu (kominictví). Odtahové hrdlo s komínem spojte 
kouřovodem maximální délky 1,5m o průměru 120mm, respektive 160mm (u modelů 380 a 
vyšších).

Aby se usnadnilo  proudění  vzduchu do komína,  komín  musí  být  alespoň 1m nad hřebenem 
střechy. Komín nesmí být skrytý jinýmí objekty. Komín musí být tepelně izolován, jinak dochází 
ke kondenzaci. Vnitřní části celého komínu by měli mít hladký povrch, a použité materiály by 
měli být tepelně a chemicky odolné vůči látkám vznikajícím  při spalování.



Kouřovod, který spojuje kamna s komínem, nesmí mít menší průměr než výstupní otvor kamen. 
Snažte se vyhnout přiliš mnoha zakřivením a horizontálním sekcím. Na komíně, který používá 
tento výrobek, nesmí být napojeny žádné další spotřebiče!
Vždy když si všimnete, že tah komína se zhoršil, měli byste vyčistit kamna, kouřovody a komín. 
Odstraněním creosotu zajistíte správné spalování a výkon kamen, čištění provádějte, když jsou 
kamna studená. Čištění provádějte nejméně 2x ročně, na začátku a v polovině topné sezóny.
Komín musí být pravidelně kontrolován a čištěn odpovědnou osobou (kominíkem).

Někdy se může stát (např. při zatápění v přechodném období), že komín netáhne, kouř má 
tendenci kumulovat se v topeništi nebo dokonce pronikat do místnosti. V tomto případě je 
vhodné před zatopením zapálit ve vybíracích komínových dvířkách zmačkaný papír nebo 
podpalovač.

Údržba: Kamna nejsou vybavena klasickým roštem a popelníkem. Popel se při čištění nevybírá 
úplně, vždy se ponechá určitá vrstva (cca 50 mm), která má za úkol chránit spodní část 
spalovacího prostoru před vysokými teplotami. Při odstraňování popela, a zvláště horkého, 
dbejte zvýšené opatrnosti. Popel je dovoleno odkládat pouze do nehořlavých nádob s víkem. 
Periodicky je nutné čistit kouřovod i vnitřek kamen a to v závislosti na počtu provozovaných 
hodin a druhu dřeva.
Při  čištění  vnějšího  povrchu  kamen  nepoužívejte  abrazivní,  chemické  a  jinak  agresivní 
prostředky, aby nedošlo k poškození nástřiku kamen. Povrch utřít suchým hadrem. 
Sklo dvířek čistěte běžnými čističi doporučenými k tomuto účelu. Veškeré čištění provádějte za 
studena.

Obsluha: Spotřebič smí být obsluhován pouze podle návodu a to osobou starší 18-ti let, která též 
provádí dozor po celou dobu topení. Ponechat děti u kamen bez dozoru je nepřístupné. Je 
zakázáno používání hořlavých kapalin na zatápění a jakymkoliv způsobem zvyšovat během 
provozu jmenovitý výkon kamen. Na kamna a do vzdálenosti menší než je bezpečná vzdálenost 
(500 mm) se nesmí vkládat hořlavé předměty. Upozorňujeme, že části spotřebiče, zejména jeho 
vnější povrch, jsou v průběhu provozu z hlediska dotyku horké, a že je tomu třeba věnovat 
patřičnou pozornost.

Opatření v případě požáru v komíně 
Komíny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno vymetat 6x 
ročně. Běžným provozem, zejména vlhkým palivem dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. 
Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru 
v komíně, v tomto případě postupujte následovně:

- v žádném případě nehaste vodou
- uzavřete všechny přívody vzduchu pro hoření, pokud je to možné přiklopte komín-

kontaktujte kominickou službu k posouzení stavu komína po požáru kontaktujte výrobce
na prohlídku výrobku

Kamna jsou určena pro přerušovaný provoz.
Ohniště musí být vždy uzavřeny, vyjma doplňování paliva.



Upozornění:
TEPLOTA ÚCHYTEK MŮŽE BÝT VYSOKÁ PROTO DOPORUČUJEME ZÁVAZNĚ 
POUŽÍVAT OCHRANOU RUKAVICI.

PŘI TOPENÍ NIKDY NEPOUŽÍVAT LÍH, BENZÍN NEBO JINÉ TEKUTÉ PALIVO!
Záruční podmínky

Keramické sklo používané k zasklení topeništ´ má takové chemické a fyzikální vlastnosti 
garantované výrobcem, které vyhovují danému účelu. Proto při řádném používání výrobku 
nemůže dojít k prasnutí nebo rozbití skla. K takovému poškození může dojít pouze působením 
mechanické síly.

Záruka platí od datumu nákupu výrobku, což zákazník prokazuje potvrzeným záručným listem a 
originální účtenkou.

Záruku uznáváme na dobu uvedenou v tomto záručním listě za těchto podmínek:
- že byl výrobek používaný v souladu s návodem
- že výrobek nebyl mechanicky poškozený
- že výrobek byl připojen na komín dle platných norem
- že na výrobku nebyly provedeny neoprávněné zásahy či úpravy

Záruka se nevztahuje na vady způsobené: 
- použitím jiného paliva, než pro které jsou kamna určena
- nesprávnou manipulací
- neoprávněným zásahem údajů v záručním listě
- nedodržením návodu k obsluze výrobku

Záruční list
Na teplovzdušná kamna na dřevo REKORD

Výrobek: ......................................................................Teplovzdušná kamna

Model: ..........................................................................REKORD.................

Výrobní číslo: ..............................................................

Záruční doba: ...............................................................

Datum prodeje: ............................................................

Razítko a podpis prodejce: ...........................................

           Výrobce:

Rekord-Vučković D.O.O.
Petra Drapšina 38
Inđija, Srbsko
www.rekordpeci.co.rs

http://www.rekordpeci.co.rs/


překlad štítku na spotřebiči:

                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 

Inđija, Serbia
tel. :+381(22) 551 728, mob.: +381 064/1209 409

E-mail:kontakt@rekord-indjija.co.rs ,
office@rekord-indjija.co.rs
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EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 90

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             177  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    3,5  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            70  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva



                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 

Inđija, Serbia
tel. :+381(22) 551 728, mob.: +381 064/1209 409

E-mail:kontakt@rekord-indjija.co.rs ,
office@rekord-indjija.co.rs

10

EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 160

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             163  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    6,5  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            76  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva 



                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 

Inđija, Serbia
tel. :+381(22) 551 728, mob.: +381 064/1209 409

E-mail:kontakt@rekord-indjija.co.rs ,
office@rekord-indjija.co.rs

10

EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 300

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             163  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    12  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            76  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva 



                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 

Inđija, Serbia
tel. :+381(22) 551 728, mob.: +381 064/1209 409

E-mail:kontakt@rekord-indjija.co.rs ,
office@rekord-indjija.co.rs

10

EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 380

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             163  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    15  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            76  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva



                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 

Inđija, Serbia
tel. :+381(22) 551 728, mob.: +381 064/1209 409

E-mail:kontakt@rekord-indjija.co.rs ,
office@rekord-indjija.co.rs

10

EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 450

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             163  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    18  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            76  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva 



                                          
“REKORD-VUČKOVIĆ” d.o.o,  Petra Drapšina 38, 
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EN 13240:2001; EN 13240:2001+A2:2004;
EN 13240:2001+AC:2006

EN13240:2001/A2:2004/AC:2006
EN13240:2001/A2:2004/AC:2007

teplovzdušná krbová kamna
 typ: REKORD Tip 600

MIN.VZDÁLENOST OD                                  500 mm 
HOŘLAVÝCH HMOT:
EMISE СО (při  13% О2):                                0,1999  %
TEPLOTA SPALIN:                                             144  °C
NOMINÁLNÍ VÝKON    :                                    24  kW
ENERGETICKÁ ÚČINNOST:                            86  % 
DOPORUČENÉ PALIVO:                                   dřevo 
                                                 (s relativní vlhkostí 15±3%)
PROVOZ:                                                         přerušovaný 
Dodržujte návod k obsluze
Spotřebič nesmí být připojen na společný komín
Používejte pouze doporučená paliva


