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Předslov  
 
Vážený Zákazník! 
Děkujeme Vám za Vaší ctěnou důvěru, že jste si vybrali náš výrobek. 
Se zakoupením tohto produktu získali jste si záruku za následující: 
• s použitím nejlepších a již osvědčených materiálů za dobrou kvalitu  
• za bezpečnost provozu, která se kontroluje na základě standardu EN 13240  
• za  dlouhou životnost  zajištěnou robustní konstrukcí. 
 
V zájmu toho, aby jste měly dlouho radost ze své nové krbové kamny, musíte si 
prostudovat současný návod k použití. V návodě jsou uvedeny všechny potřebné 
poznatky, jakož i několik doplňujících tipů. 

 

UPOZORNĚNÍ! 
Při objednání náhradních díl ů je nutné udání čísla artiklu uvedeném 

na výrobním štítku a výrobní číslo!  

 
 
 
 
Obsah  
Předslov ......................................................................................................................2 
Obsah.............................................. ..............................................................................2 
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
1. Použivání ....................................... ...........................................................................5 

1.1 Sestava krbové kamny ........................... ..........................................................5 
1.2 Uvedení do provozu............................. .............................................................6 
1.3 Uvedení mimo provozu .......................................................................... 7 
1.4 Pokyny k topení................................ .................................................................8 
1.5 Čištění a ošet řování ............................................................................... 9 
2.1 Předpisy ............................................. ..............................................................11 
2.2 Místnost pro umíst ění krbové kamny.................................... ........................12 
2.3 Vzdálenosti .................................... ..................................................................12 
2.4 Připojení ke komínu .................................. ......................................................13 

3. Technické údaje................................. ....................................................................15 
3.1 Rozmerový výk řes ..........................................................................................15 

    3.2 Prohlášení konformity ES... ………………………………………………   17                               
 



 

3 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 
 
1. Zařízení bylo vyzkoušeno  (tabulka s ur čením typu) na základ ě 

standardu DIN EN 13240 anebo DIN EN 12815   
2. K nastavení a k p řipojení ke komínu vyžaduje se dodržení 

protipožárních na řízení daného státu. K dokonalé funkci za řízení, komín 
ke kterému se plánuje  p řipojení za řízení, musí být v dokonalém stavu. 

3. Před prvním uvedením za řízení do provozu a jeho p řipojením ke komínu 
musí se d ůkladn ě prostudovat návod k použití, a je pot řebné doty čného 
kominíka o tom informovat.  

4. Při nastavení za řízení doporu čuje se  použití čistých bavln ěných 
rukavíc, aby jsme zamezili odtla čky prst ů, které se pozd ěji t ěžko 
odstra ňují. 

5. V zájmu udržování čistého vzduchu a čistého za řízení  nesmí se 
přestupovat maximální množství paliva, které je uvede no v návod ě k 
použití, dve ře zařízení mají být zatvo řené, nebo jinak  hrozí nebezpe čí 
přílišného proh řívání, co m ůže vést k poškození za řízení. V případě škod 
takového typu neposkytujeme záruku. 

6. V průběhu provozu dve ře zařízení mají být vždy zatvo řené. 
7. Povolené palivá: 

Přirozené d řevo (s max. délkou 35 cm) 
Případn ĕ brikety z hn ĕdého uhlí (viz návod k použití) 

8. Nepoužívejte kapalný ho řlavý materiál. K zapálení ohn ĕ má se používat 
speciálního zapalovacího  materiálu anebo suché ten ké dřevo.  

9. Zakazuje se spalování odpadk ů, drobných zvyšk ů uhlí, tenkých  t řísek 
dřeva, kůry strom ů,  zvyšk ů deskových t řísek, vlhkého d řeva a dřeva 
ošet řovaného  prost ředkem na jeho ochranu, papíru a kartónového 
papíru anebo podobných materiál ů. 

10. Při  prvním zatopení m ůže vzniknout kou ř a nepříjemné v ůnĕ. 
Bezpodmíne čnĕ se postarejte o vhodné prov ĕtrání miestnosti (otevírání 
dveří a oken), a aspo ň v průbĕhu jedné hodiny vykonávejte topení p ři 
jménovité hodnot ĕ topení. Ak p ři prvním zatopení nedosahujete 
maximální teplotu, tak tyto zjevy se také pozd ĕji mohou vytvo řit. 

11. Prvky obsluhy a nastavovací jednotky se mají na stavit  v shod ĕ s 
popisem v návod ĕ k použití. Když se za řízení velmi proh řívá, používejte 
k jeho obsluze pomocné prost ředky anebo ochranné rukavice.  

12. Při otevírání dve ří, v případĕ nesprávného fungování anebo 
nedostate čného pr ůvanu komína m ůže vznikat kou ř. Důraznĕ dbejte 
nato, aby jste dve ře zařízení otevírali jenom pomaly, opatrn ĕ, nejd řív 
jenom na kousek, pak po n ĕkolik vte řinách celkem. Krom ĕ toho, když 
chcete p řiložit další  palivo do kamny, p řed otevíráním dve ří mohou být 
v ohnisku jenom oharky, to znamená není p řípustné, aby boli  viditelné 
plamene.   
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13. Během topení povrch za řízení, kontrolná okná a držáky se mohou velmi 
rozeh řát. Je nutné upozorn ění dětí  na tohle nebezpe čí a počas topení 
držte je daleko od za řízení. 

14. Dbejte nato, aby popelník byl vždy zasunuitý do  nárazu a hlavn ě dbejte 
nato, aby jste nikdy nevybírali proh řátý popel (nebezpe čí požáru). 

15. V přechodném období pr ůtah komína m ůže se snížit, v d ůsledku čeho 
odsávání vznikajících plyn ů není dokonalé. V takovém p řípadě se má 
kamna naplnit s menším množstvím paliva, podle možn osti s t řískami 
dřeva, pak kamna se má uvést do provozu p ři kontrole a takhle se má 
stabilizovat pr ůtah  komína. Rošt ohniska má být vždy čistý. 

16. Po každé sezón ě topení doporu čuje se prohlídka za řízení odborníkem. 
Též se doporu čuje důkladné vy čišt ění chodu vystupujících plyn ů a aj 
rour. 

17. Když  se mají vykonat opravy anebo obnovení, pr osím obrá ťte se v čas 
na Vášho odborného obchodníka s udaním p řesného čísla výrobku a 
výrobního čísla. Jenom p ůvodní sou částky Wamsler jsou použitelné. 

18. Když se zde jedná o kachle/sporák s tuhým paliv em, které odebírají 
vzduch potrebný k ho ření z okolité místnosti, je nutné postarat se  o to , 
aby p řes otvory p ři oknech a zevn ějších dve řích mohl zaproudit 
dostate čné množství vzduchu. To je zajišt ěno v tom p řípadě, když na 
jmenovitou hodnotu topení o 1 kW p řipadají 4 m 3 vzduchu. Když je tento 
objem vzduchu menší, tak s pomocí vzdušných otvor ů se má vytvo řit k 
hoření vzdušní spojení s jinými místnostemi (min. 150 m2). 

19. Dbejte nato, aby byla zajišt ěná vzdálenost za řízení od ho řlavých 
sou částek materiálu v bo čném a v zadném sm ěru. Údaje pro tyto 
vzdálenosti naléznete si v návod ě k použití anebo v typové tabulce. 

20. Zakazuje se modifikace kamny. 
21. Zakazuje se p řipojení k takovému komínu, kterého ú činná výška je nižší 

jako 4 metry, p ři vícerázovém zatížení od 5 metr ů. Ke komínu, 
zvolenému k p řipojení kamny je možné p řipojení max. dvou dalších 
topních za řízení. 

2.2.V případě ohn ě v komínu uzav řete ihned všechny otvory na  
      zařízení a informujte o tom  požárníky. V žádném p řípadě  
      nepokoušejte se o hašení ohn ě. Následn ě nevyhnutn ě nechte  
      skontrolovat komín odborníkem. 
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1. Používání  
1.1 Sestavení krbové kamny  
 
obr.č.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Topní dveře  
2. Nátrubek odpadního plynu  
3. Zásobník dřeva  
4. Primerní regulátor vzduchu 
5. Madlo dveří  
6. Vyzdění  
7. Rošt 
8. Popelník  
9. Typový štítek (na zadní zdi)  
 

obraz č.1. 
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1.2 Uvedení do provozu  
Krbová kamna je zabalená s demontovaným madlem dveří. Madlo se má před 
uvedením do provozu namontovat podle obrazu č.2.: 
Na šroub (5) M6x12 se má nasunout  jedna podložka (3) M6, trubkové pouzdro 
(4)  se umístí do vrtu madla. 
Přes trubkové pouzdro se přesune šroub, na druhé straně madla se natáhne 
druhá podložka (3) M6. Poté do závitového vrtu topních dveří se našroubuje 
šroub a madlo se připevní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palivá 
Zařízení se hodí k provozu s níže uvedenými palivami. Jenom takhle lze zajistit 
nerušený provoz s minimálním kouřem 
Používejte jenom suché dřevo s 20 % maximálním obsahem vlhkosti. 
 
 
 
 
 
 
 

Druh palív Topní hodnota 
ca.KJ/kg 

Tvrdé dřevo 14.600 
Měkké dřevo 11.500 

obraz č. 2 
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Plnící množství: 
Polenové dřevo: max. délka: 35 cm 
max. 2 polená na jedno naložení cca. 1,8 kg 
Brikety z dřeva: 1,4 kg 
Nastavení regulátoru vzduchu: 
Primerní knoflík na regulaci vzduchu musí se vždy nacházet v střední části 
označení. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č.1. 
 
ZAKAZUJE SE spalování látek v zařízení, které znečisťují životní prostředí!                
K zapalování se má používat tenké, suché dřevo, třísky, anebo grilový podpalovač, 
ale v žádném případě kapalina! 
PRVNÍ ZAPÁLENÍ 
Upozorn ění! Při prvním zapálení m ůže vzniknout kou ř a nepříjemné v ůně. Je 
nezbytn ě nutné postarat se o vyhovující v ětrání místnosti (otev ření oken a 
dveří), a měli by jste provést topení minimáln ě přes 1 hodinu p ři maximálním 
jmenovitém výkonu topení. Kdyby se p ři prvním topení nedovedlo dosáhnout 
maximální teploty, tak tyto zjevy se mohou také poz ději vystupovat. 
• Dveře se otevírají se zvednutím madla (obraz č.4.). 

( Při žhavém zařízení se mohou k tomu použít teplovzdorné rukavice!) 
• Primerní regulátor vzduchu (obraz č. 4.) se má nastavit v shodě s tabulkou 

č.1., (poloha „A”). 
Umístitě tenké dřevo anebo třísky na rošt. Nejdřív se má natonaložit tenké, 
pak větší dřevo, následuje zapálení a dveře se mají znovu zavřít. Když dřevo 
silně hoří a vzniklo dostatečné množství oharek, znovu se má naložit další 
palivo. Potom se má primerní regulátor vzduchu (obraz č.4.) v shodě s 
tabulkou č.1. správně nastavit. 
(Poloha „H”) 
 

1.3  Uvedení mimo provozu 
• Zůstávající žár se má nechat dohořet a kamna se má nechat vychladnout. 
• Ohniště a popelník se musí vyprázdnit! 
• Dveře se uzavřou, primerní vzduchové šoupátko se má nastavit v shodě s 

tabulkou č.1. 
• Saze a nečistoty usazené na skle se mohou odstranit v chladném stavu 

kamny s vlhkou špongiou, pak utřít na sucho. 

Palivo Zp ůsob provozu: Poloha primerního 
regulátora vzduchu 

Dřevo Jmenovitý vykon tepla H 

Dřevo  Vytápění, zapálení  A 

Dřevo  Uvedení mimo 
provozu 

Z 
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1.4 Pokyny k topení  
Krbová kamna se smí provozovat jenom s uzavřenými topními dveřmi. 
Tyto se mohou otevřít jenom k zatápění, k dodatečnému nakladání paliva anebo k 
čištění ohniště (jinak by mohlo dojít k problémům při dalších ke kamně připojených 
zařízeních).  
Upozorn ěni! 
Pri otevírání dve ří, při špatní obsluze anebo p ři nedostate čném pr ůvanu 
kamny m ůže dojít k vzniku  kou řu. Je nevyhnutn ě pot řebné dohlídat nato, 
aby se topní dve ře otevíraly jenom pomaly, nejd řív na malou št ěrbinu a až 
po uplynutí n ěkolik vte řin se mohou úpln ě otev řít. Krom ě toho, p řed 
otevíráním dve ří k p řidání paliva musí být v ohništi žhavé oharky, to 
znamená, nemohou tam již být plamene. 
S regulací přivedený sekundární vzduch se postará o dodatečné spálení 
hořlavých částí obsažených v odpadním plynu. To znamená spalování s 
minimálním kouřem a se sazemi v zájmu ochrany prostředí. Kdyby jste chtěly 
provozovat svoji kamnu v přechodném období, tak předtím skontrolujte si průvan 
komína, protože takhle při vysokých zevnějších teplotách může být velmi 
nepatrný. K tomuto cílu podržte hořící zápalku k topním dveřím otevřených v malé 
míře. Když se plamen nenasává jednoznačně, je potřebné nejdřív vytvořit tzv. 
počáteční oheň. K tomu se zapalují na krátkou dobu třísky v kamně anebo v 
čistícím otvoru kamny. Rošt se má před každým přidáním paliva vyčistiť, k 
zabezpečení dobřého přívodu spalovacího vzduchu. Popelník se má pravidelně 
vyprázdňovat (obraz č. 5.). 
Dbejte nato, aby popelník byl vždy až do nárazu zasunutý. 
Upozorn ění! 
V zájmu dodržení čistoty vzduchu a kamny nem ělo by se p řekro čit udané 
maximální množství paliva, protože jinak by vzniklo  nebezpečí přílišného 
prof řívání, co by mohlo vést k poškození za řízení. Poškození takového rázu 
nespadají do okruhu záruky.  
U krbové kamny je povolené p řidání paliva jenom v jedné vrstv ě. Snížený 
topní výkon by m ěl probíhat pouze se snížením množství p řidávaného 
paliva a ne se snížením primerního vzduchu. 
 
1.5 Čištění a ošet řováni  
Po ukončení topní sezóny, anebo když se topní výkon snižuje anebo když 
zařízení při provozu vypouští kouř, doporučuje se důkladné čištění krbové kamny 
a rour odpadních plynů.Tyto chyby jsou téměř vždy důsledkem silného zněčištění 
vedení odpadních plynů. V takovém případě je účelné vyčištění vedení odpadních 
plynů.Vedení odpadních plynů lze v směru od ohniště z vnitřka, anebo když se 
roura odpadních plnyů odstrání z vrchní části vyčistit. Části ohniště se mohou ve 
vychladnutém stavu vyjmout podle následujících: 
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Pri otevřených topních dveřích, po vyjmutí popelníka zvedne se zadní část roštu a 
v takové šikmé poloze se  má zvednout, pokud se může nastavit do vodorovné 
polohy.(Nad zachytávač oharků). Potom podle šipky č.1. otočte ji do diagonálního 
směru.(Při otáčení roštu musí se postupovat opatrně, protože v držácích  pro 
udržení cihel se rošt můze snadno zaseknout),  pak v směre šipky č.2. můzete si 
ho vyzvednout z ohniště (obraz č.2.). Po odstránění roštu je nutné odstranění 
bočních šamotových cihel z jedné strany, zvedněte trochu vrchní cihlu (k 
odvádení plamene), vyjmete zadní prvky. Potom se cihla k odvádení plamene 
může vyklopením odstranit.) Pak se otvor nátrubku odpadního plynu úplně uvolní. 
(obraz č.3.).  
Zpětná montáž se má vykonat v opačném směru. 
 
 
 
 
 
 
A főtési idıszak befejeztével,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      obraz č.2.                                           obraz  č.3.                 
 
Upozorn ění! 
Po  každé topní sezónĕ  je účelné kamnu důkladně prohlídnout. Když se vyžaduje 
provádění oprav anebo obnovení, obraťte se včas na vášho odborního 
obchodníka s uvedením čísla položky a výrobního čísla (viz typový štítek). 
Ošetřování zevnějších ploch se doporučuje provést pouze při vychladnuté kamně. 
Plochy se ošetřují čistou vodou anebo ve zvláštních případech nejdřív  s mydlem 
anebo  čistícím prostředkem k mytí nádob a poté se mají utřít na sucho. 
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Teplovzdorné sklo před prvním použitím očistitě vlhkou, čistou utěrkou. Pak se má 
rozetřít několik kapek čistícího prostředku na sklenou keramii  kuchynským papírem z 
obou stran skla. 
Po splachování a utíráni na sucho na povrchu teplovzdorného skla se vytváří 
neviditelný film, pomáhající při udržování skla v čistém stavu a jeho pravidelné použití 
usnadňuje čištění. 
 
Upozorn ění! 
V žádném případě se nesmí používat prostředků na drhnutí, agresivních anebo 
škrábajících čistících prostředků! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obraz č.4. Obraz č.5. 
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1.6 Příčiny poruch, jejich odstran ění 
 

Druh poruchy 
 
 

Možné p říčiny: Odstran ění: 

Tvoření nep říjemné 
vůně: 

Vytvrdnutí použité ochranní 
barvy. Odparování zvyšků 

oleje. 

Kamnu v shodě s návodem k použití 
provozovat přes několik hodín na malém 
stupni. Potom přes několik hodín vytápět 

s maximálním výkonem. 

Byl zvolený příliš malý výkon 
zařízení 

Nechte vyšetřit váš požadavek na teplo 
odborníkem. 

Příliš malý průvan komína 

Průvan komína musí  být min. 10 Pa.  
Skontrolujte svůj komín na těsnost a 

jestli se dveře jiných, k tomuto komínu 
připojených zařízení  těsne (dobře) 

zavírají. Dbejte především na netěsněné  
čištící otvory.  

Příliš malé tvo ření 
kou řu při 

odevzdávání tepla:  

Příliš dlouhá a netěsná roura 
odpadního plynu. 

Všechny přípoje odpadních rour  musí 
být dobře těsněné a izolované proti 

požáru. 

Netěsnosti při sklenných 
dveřích 

Kontrola těsnosti, topní dveře dobře 
uzavřít.  

Případně těsnící profil nechat obnovit. 

 
 

Znečištění skla 
sazemi  

Spalování příliš vlhkého 
dřeva. 

 
 

 
K topení se má  používat jenom dobře 

vysušené dřevo. 

 
Opatření při požáru komína 
V případě nevhodného čištění komína, v případě použití nevhodného paliva 
(např, příliš vlhké dřevo) anebo  v případě nesprávného nastavení spalovacího 
vzduchu může dojít k požáru komína. V takovém případě uzavřete spalovací 
vzduch na zařízení a neodkladně zavolejte požárniky. 
Je zakázáno použití vody k hašení!   

2. Umíst ění  

2.1 Předpisy 
K umístění a k připojení zařízení na straně odpadního plynu mají se zohlednit 
jednotlivé požadavky příslušních stavebních nařízení, protipožárních požadavků.  
K nerušené funkci Vaší kamny musí být komín, ke kterému se zařízení má připojit 
v bezvadném stavu. 
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2.2 Místnost pro umíst ění kamny  
Kdyžto krbová kamna odebírá vzduch potřebný k spalování od místnosti kde se 
kamna umístí, je potřebné postarat se o stálou  náhradu vzduchu. Musí se zajistit, 
aby byl vytvořený objem vzduchu 4 m³  na každý jmenovitý kW výkon.V případě 
této kamny to znamená, že místnost pro její umístění  musí mít min. plochu 28 
m2.Když je volumen menší, větrací orvory se mají vytvořit spojením jiných 
místností. (Min. rozměr spojovacích otvorů: 150 cm2). 
 

2.3 Vzdálenosti 
Všechny hořlavé zařízení, nábytek anebo napr. dekorační materiály se mají také 
v blízkém prostředí kamny chránit proti účinkům přílišné teploty. 
Předměty zařízení v okruhu záření 
V okruhu záření kamny se má dodrzět min. vzdálenost (A) 80 cm, od hořlavých 
zařízení, nábytků, anebo např. mezi dekoračními látkami a přední stranou kamny. 
Bezpečnostní vzdálenost se může snížit na  40 cm,  když se postaví ochranný 
stojan proti záření před předmět, ktery se má chranit. (B) (víz. obraz č.6.). 
Předměty zařízení mimo oblasti záření 
Zdi na boční a zadní straně nesmou být vytvořené z hořlavých stavebních 
materiálů, anebo obložené  hořlavými stavebními látkami, jenom když vzdálenost 
mezi zařízením a zdí na boční strane činí 60 cm  a vzdu 50 cm . 
Boční vzdálenost od nábytku z dřeva anebo z plastické hmoty musí rovněž činit 
60 cm.  (víz. obraz č.9.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obraz č. 6  
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Podlaha pod kamnou 
Podlaha z hořlavého materiálu,  jako koberec, parkety anebo korek, musí být 
podložená anebo chráněná pod kamnou jakož i před otvorem ohniště na 80 cm 
vpředu  a na 60 cm na boční straně s obkladem z nehořlavého materiálu, např.   
z keramiky, z kamene, ze skla anebo z kovu. 
2.4 Připojení ke komínu  
Upozorn ění! 
Spojovací části na zařízení musí být mezi sebou pevně a těsně spojené. Nesmou 
zasáhnout do volného průměru komína. Spojovací část mezi krbovou kamnou a 
komínem musí mít stejný průměr jako nátrubek roury kamny. 
Vodorovné spojovací části nad 0,5 m musí ke komínu o 10 stupnů stoupat. 
Roury, které nejsou chráněné proti teplu anebo jsou vedené svisle, nemohou mít 
větší délku jako jeden metr. 
Upozorn ění! 
Před připojením zařízení v každém případě je nutné poradit se s příslušním 
obvodním mistřem kominíkem! Spojovací a zapojovací části k zařízení a mezi 
sebou musí být pevně a těsně spojené. Kouřová roura nesmí zasáhnout do 
volného průměru komína. Spojovací část mezi krbovou kamnou a komínem musí 
mít stejný průměr jako nátrubek roury kamny.Roury, které nejsou chráněné proti 
teplu anebo nejsou vedené svisle, neměly by mít větší délku jako 1 metr. Vodorovné 
spojovací části nad 0,5 m se musí připojit ke kamně se stoupáním o 10 stupňů. 
Při připojovacích částech u kamny musí se dodržet minimálně  40 cm  vzdálenosti 
od  materiálů z hořlavých látek. Když spojovací části jsou vybavené s nehořlavým 
krytem tlouštky min. 2 cm, tak vzdálenost těchto částí od hořlavých materiálů může 
být min. 10 cm. 
Spojovací části, když jsou vedeny přes zařízení zhotovené z hořlavých materiálů, 

1. mají se vybavit ve 20 cm vzdálenosti s ochrannou rourou zhotovenou z 
nehořlavého materiálu, 

2. anebo ve 20 cm okruhu se mají vybavit s krytem z nehořlavého materiálu.  
Menší vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů jsou povolené, když je 
zabezpečeno, že na stavebních částech  při jmenovitém výkonu tepla topních zařízení 
nemohou vystupovat teploty vyšší jako 85 ºC. 
Upozorn ění! 
Není povoleno takové připojení ke komínu, kde délka doplnění komína je menší jako 5 
m (viz údaje kalkulace komína na straně 83.).Ke komínu, ke kterému se má kamna 
připojit, mohou být maximálně dva další topní žařízení připojeny. 
 
 
 
 
 
 

  

Kamna může být zpravidla přes oblouk 
přímo připojena ke komínu 

 

Pří malém přůvanu komína kamna by 
měla být spojena s komínem přes 
svislou rouru odpadního plynu, která 
slouží jako rozjezdová dráha.  
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min.30cm 

Zúžení průměru komína v 
důsledku příliš zasunuté roury 
odpadních plynů. 

Nahromadění kvůli 
rourám odpadních 
plynů, vedených  
navzájem proti sobě. 
 

Nesprávny 
průvan kvůli 
otevřeným 
dveřím 
nepoužitého 
zařízení. 
 

Falešní vzduch kvůli 
otevřenému rourovému 
nátrubku. 

Falešní vzduch 
kvůli netěsnému 
přípoju roury. 

Vproudění falešního 
vzduchu přes otevřené 
anebo netěsné dveře 
pro čištění. 

Správne  Nesprávne  



 

 

 
3. Technické údaje  
3.1 Rozměrový výk řes 
 
 
 

 

 

PRIMO 

PRIMO CERAMICA 
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Kód hotového výrobku: W41023866098 
Váha neto: 71 kg 
 
Kód hotového výrobku: W41023866099 
Váha neto: 140 kg 
 
 
 
Uvedené údaje rozm ěřů a váhy jsou informativního charakteru! Naše 
firma si udržuje právo na konstruk ční změny, nakolik tyto zvedají 
technickou úrove ň anebo zlepšují kvalitu! 
 
 

Typ Primo, Primo Ceramica 

Jmenovitý výkon 7 kW 
18893/TAB 2  
Schopnost topení  m³ podle normy DIN   
-příznivá  
-méně příznivá  
-při nepříznivých podmínkach topení 

 
 

144 
84 

   58 
-hodnoty odpadních plynů:              
 Topní materiál:    
-proudění odpadních plynů 
 teplota odpadních plynů  
-tlak průvanu potřebný k jmenovitému    
 výkonu: 

Fa 
7 g/s 
320˚C 

 
12 Pa 
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3.2 Prohlášení konformity ES     
     

  
 
 

Kódové číslo: 128850 


