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EU Declaration of Conformity (DoC) / Dichiarazione di Conformità UE (DoC)
Company name:
Postal address:
THERMOROSSI S.P.A.
VIA GRUMOLO, N° 4
Azienda:
Indirizzo:
Postcode and city:
Telephone number:
36011 ARSIERO (VI)
0445/741310
Codice postale e città:
Numero di telefono:
E-mail address:
INFO@THERMOROSSI.IT
Indirizzo e-mail:
declare that the DoC is issued under our sole responsibility and belongs to the following product:
dichiara che la dichiarazione viene rilasciata sotto la propria responsabilità e si riferisce al seguente prodotto:
Apparatus model / Product: Stufa a pellet
Trademark:
THERMOROSSI
Descrizione prodotto:
Pellet stove
Marchio:
NATURAL 8
Models:
NATURAL 10
Modelli:
NATURAL 13
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva 2014/30/UE, EMCD
 2014/30/EU Directive, EMCD

Direttiva 2014/35/UE, LVD
 2014/35/EU Directive, LVD
 Direttiva 2011/65/UE, RoHS
 2011/65/EU Directive, RoHS
Sono state applicate le seguenti norme armonizzate e/o specifiche tecniche:
The following harmonised standards and/or technical specifications have been applied:
EN 55014-1
EN 60335-1
EN 55014-2
EN 60335-2-102
EN 50581
EN 61000-3-2
EN 62233
EN 61000-3-3
EN 14785 tests carried out by the notified laboratory Kiwa Cermet Italia S.p.a (N.B. 0476) Viale Venezia, 45 31020 San
Vendemiano (TV).
Arsiero, 15/10/2020

Firma/Sign.
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO (UE) 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION (EU) 305/2011
1
3
4
6
7

8

9

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NATURAL 8
Modello, lotto, serie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: NATURAL 8
2
Unique identification code of the product type:
Model, batch or serial number required under Article 11(4):
Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno / Residential space heating appliance without water fired by wood pellets
Nome registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2:
Namek and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11( 5):
5
Name and address of the agent as required pursuant Article 12( 2):
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
Laboratorio notificato: Notified laboratory:
Numero del rapporto di prova secondo il sistema 3 / Test report number based on System 3:
KIWA CERMET ITALIA S.p.A. N° 0476
2004376
Prestazione dichiarata / Declared performance
Specifica tecnica armonizzata/Harmonized technical specification:
EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics
Prestazione / Performance
Reazione al fuoco / Reaction to fire
A1
Minime distanze / Minimum distances (mm):
Distanza da materiali combustibili
posteriore/rear = 200 lati/sides = 200 frontale / front = 1.000
Distance to combustible materials
soffitto/ceiling = pavimento / floor = Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling out
Conforme/Compliant
Temperatura superficiale/Surface temperature
Conforme/Compliant
Sicurezza elettrica / Electrical safety
Conforme/Compliant
Pulizia / Cleanability
Conforme/Compliant
CO = 49,0 mg/m3 a potenza termica nominale / CO at Nominal heat output
Emissione di prodotti della combustione /Emission of combustion products
CO = 267,0 mg/m3 a potenza termica ridotta / CO at Reduced heat output
Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure
- bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale / Flue gas temperature at nominal heat output
T 109 °C
Resistenza meccanica (per sopportare il camino) / Mechanical resistance (to carry a chimney)
NPD {Nessuna Prestazione Determinata}
Potenza termica nominale / Nominal heat output
7,78 kW
Potenza termica resa in ambiente / Room heating output
7,78 kW
Potenza termica ceduta all’acqua / Water heating output
-,-- kW
Rendimento / Efficiency
93,12 % alla potenza termica nominale / Nominal heat output
97,39 % alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Signature:
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Arsiero, 15/10/2020

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO (UE) 305/2011
DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION (EU) 305/2011
1
3
4
6
7

8

9

N° 95

N° 96

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NATURAL 10
Modello, lotto, serie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: NATURAL 10
2
Unique identification code of the product type:
Model, batch or serial number required under Article 11(4):
Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno / Residential space heating appliance without water fired by wood pellets
Nome registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2:
Namek and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11( 5):
5
Name and address of the agent as required pursuant Article 12( 2):
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
Laboratorio notificato: Notified laboratory:
Numero del rapporto di prova secondo il sistema 3 / Test report number based on System 3:
KIWA CERMET ITALIA S.p.A. N° 0476
2004376
Prestazione dichiarata / Declared performance
Specifica tecnica armonizzata/Harmonized technical specification:
EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics
Prestazione / Performance
Reazione al fuoco / Reaction to fire
A1
Minime distanze / Minimum distances (mm):
Distanza da materiali combustibili
posteriore/rear = 200 lati/sides = 200 frontale / front = 1.000
Distance to combustible materials
soffitto/ceiling = pavimento / floor = Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling out
Conforme/Compliant
Temperatura superficiale/Surface temperature
Conforme/Compliant
Sicurezza elettrica / Electrical safety
Conforme/Compliant
Pulizia / Cleanability
Conforme/Compliant
CO = 28,0 mg/m3 a potenza termica nominale / CO at Nominal heat output
Emissione di prodotti della combustione /Emission of combustion products
CO = 267,0 mg/m3 a potenza termica ridotta / CO at Reduced heat output
Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure
- bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale / Flue gas temperature at nominal heat output
T 158 °C
Resistenza meccanica (per sopportare il camino) / Mechanical resistance (to carry a
NPD {Nessuna Prestazione Determinata}
chimney)
Potenza termica nominale / Nominal heat output
10,70 kW
Potenza termica resa in ambiente / Room heating output
10,70 kW
- / Water heating output
-,-- kW
Rendimento / Efficiency
89,51 % alla potenza termica nominale / Nominal heat output
97,39 % alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Firma:
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Arsiero, 15/10/2020
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE IN ACCORDO CON IL REGOLAMENTO (UE) 305/2011
N° 97
DECLARATION OF PERFORMANCE ACCORDING TO REGULATION (EU) 305/2011
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: NATURAL 13
Modello, lotto, serie ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: NATURAL 13
2
Unique identification code of the product type:
Model, batch or serial number required under Article 11(4):
Usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:
Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification:
Apparecchio per il riscaldamento domestico, senza acqua, alimentato a pellet di legno / Residential space heating appliance without water fired by wood pellets
Nome registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Nome e indirizzo del mandatario ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2:
Namek and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11( 5):
5
Name and address of the agent as required pursuant Article 12( 2):
THERMOROSSI S.P.A. Via Grumolo, n° 4 36011 Arsiero (VI)
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: Sistema 3 e 4
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V: System 3 and 4
Laboratorio notificato: Notified laboratory:
Numero del rapporto di prova secondo il sistema 3 / Test report number based on System 3:
KIWA CERMET ITALIA S.p.A. N° 0476
2004376
Prestazione dichiarata / Declared performance
Specifica tecnica armonizzata/Harmonized technical specification:
EN 14785:2006
Caratteristiche Essenziali / Essential characteristics
Prestazione / Performance
Reazione al fuoco / Reaction to fire
A1
Minime distanze / Minimum distances (mm):
Distanza da materiali combustibili
posteriore/rear = 200 lati/sides = 200 frontale / front = 1.000
Distance to combustible materials
soffitto/ceiling = pavimento / floor = Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti / Risk of burning fuel falling out
Conforme/Compliant
Temperatura superficiale/Surface temperature
Conforme/Compliant
Sicurezza elettrica / Electrical safety
Conforme/Compliant
Pulizia / Cleanability
Conforme/Compliant
CO = 66,0 mg/m3 a potenza termica nominale / CO at Nominal heat output
Emissione di prodotti della combustione /Emission of combustion products
CO = 267,0 mg/m3 a potenza termica ridotta / CO at Reduced heat output
Pressione massima di esercizio / Maximum operating pressure
- bar
Temperatura fumi a potenza termica nominale / Flue gas temperature at nominal heat output
T 178 °C
Resistenza meccanica (per sopportare il camino) / Mechanical resistance (to carry a
NPD {Nessuna Prestazione Determinata}
chimney)
Potenza termica nominale / Nominal heat output
12,91 kW
Potenza termica resa in ambiente / Room heating output
12,91 kW
Potenza termica ceduta all’acqua / Water heating output
-,-- kW
Rendimento / Efficiency
89,45 % alla potenza termica nominale / Nominal heat output
97,39 % alla potenza termica ridotta / Reduced heat output
La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.
Signature:
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Arsiero, 15/10/2020

IT – SCHEDA PRODOTTO (UE 2015/1186)
EN – PRODUCT FICHE (EU 2015/1186)
FR – FICHE PRODUIT (UE 2015/1186)
NL – PRODUCTGEGEVENSBLAD (EU 2015/1186)
DE – PRODUKTDATENBLATT (EU 2015/1186)
ES – FICHA DE PRODUCTO (UE 2015/1186)
IT – MODELLO
EN – MODEL
FR – MODÈLE
NL – MODEL
DE – MODELL
ES – MODELO

IT – MARCHIO
EN – BRAND
FR – MARQUE
NL – MERK
DE – MARKE
ES – MARCA

THERMOROSSI S.P.A.
NATURAL 8

NATURAL 10

IT – CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
EN – ENERGY EFFICIENCY CLASS
FR – CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
NL – ENERGIE EFFICIENTIEKLASSE
DE – ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ES – CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
IT – POTENZA TERMICA DIRETTA
EN – DIRECT HEAT OUTPUT
FR – PUISSANCE THERMIQUE DIRECTE
NL – DIREKTE WARMTEAFGIFTE
DE – DIREKTE WÄRMELEISTUNG
ES – POTENCIA CALORÍFICA DIRECTA
IT – POTENZA TERMICA INDIRETTA
EN – INDIRECT HEAT OUTPUT
FR – PUISSANCE THERMIQUE INDIRECTE
NL – INDIRECTE WARMTEAFGIFTE
DE – INDIREKTE WÄRMELEISTUNG
ES – POTENCIA CALORÍFICA INDIRECTA
IT – INDICE DI EFFICIENZA ENERGETICA
EN – ENERGY EFFICIENCY INDEX
FR – INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
NL – ENERGIE-EFFICIENTIE-INDEX
DE – ENERGIEEFFIZIENZINDEX
ES – ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
IT – EFFICIENZA UTILE ALLA POTENZA TERMICA NOMINALE
EN – USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT NOMINAL HEAT OUTPUT
FR – RENDEMENT UTILE À LA PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE
NL – NUTTIG RENDEMENT BIJ NOMINAAL VERMOGEN
DE – BRENNSTOFF-ENERGIEEFFIZIENZ BEI NENNWÄRMELEISTUNG
ES – EFICIENCIA ENERGÉTICA ÚTIL A POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL
IT – EFFICIENZA UTILE AL CARICO MINIMO
EN – USEFUL ENERGY EFFICIENCY AT MINIMUM LOAD
FR – RENDEMENT UTILE À LA CHARGE MINIMALE
NL – NUTTIG RENDEMENT BIJ MINIMALE WARMTEAFGIFTE
DE – BRENNSTOFF-ENERGIEEFFIZIENZ BEI MINDESTLAST
ES – EFICIENCIA ENERGÉTICA ÚTIL A CARGA MINIMA
IT – RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SUL MANUALE DI INSTALLAZIONE USO E MANUTENZIONE
EN – ALWAYS FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED IN THE OPERATING AND MAINTENANCE MANUAL
FR – RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS CITÉES DANS LA NOTICE D’INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
NL – VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES VAN DE INSTALLATIE-, GERUIKERSHANDLEIDING EN DE ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
DE – ERFÜLLEN DIE ANWEISUNGEN DER INSTALLATION, NUTZUNG UND WARTUNG, DIE IN DER ANLEITUNGSBUCH SIND
ES – RESPECTAR LAS INSTRUCCIONES REPORTADAS EN EL MANUAL DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

NATURAL 13

A+

A+

A+

7.8 kW

10.7 kW

12.9 kW

-

-

-

123

119

119

93.1%

89.5%

89.4%

97.4%

97.4%

97.4%
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Tělo kamen NATURAL
1 – ÚVOD
1.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento instalační, užívací a údržbový návod je nedílnou součástí produktu a uživatel jej musí uschovat. Před začátkem instalace,
užívání a údržby produktu si pozorně přečtěte všechny instrukce zmíněné v této příručce. Je na uživateli, aby zajistil dodržení
všech místních, národních a evropských podmínek spojených s instalací a užíváním. Výrobce doporučuje provádění všech
údržbových operací zmíněných v tomto manuálu.
Zařízení musí být používáno jen k účelu tomu určeným výrobcem. Jakékoliv jiné používání zařízení je považováno za nesprávné a
hazardní a může vést ke škodám na zdraví a majetku, za což je uživatel plně odpovědný. Instalace, údržba a opravy musí být
prováděny kvalifikovanou osobou a dle tohoto návodu k použití. V případě oprav musí být použity jen originální náhradní díly
THERMOROSSI. Nesprávná instalace nebo nedostatečná údržba by mohly způsobit zranění lidí a zvířat nebo poškození majetku,
za což výrobce nenese odpovědnost. Před začátkem čištění nebo údržby vypněte spotřebič tím, že na zadní straně přístroje
přepnete hlavní vypínač na pozici OFF a odpojíte kabel z elektřiny. Produkt musí být nainstalován na místě, kde je zajištěn přívod
elektřiny, kterou spotřebič potřebuje ke svému bezpečnému chodu. Zařízení musí být poblíž hasicího přístroje. Uživatel nesmí
provádět opravy nebo zásahy do zařízení, náhradních dílů a příslušenství, které nejsou autorizovány výrobcem Thermorossi
S.p.A.. Uživatel je povinen manuál udržovat na místě dostupném všem dalším uživatelům. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození
manuálu, kontaktujte výrobce nebo prodejce pro jeho náhradní kopii. Pokud je zařízení prodáno nebo předáno jinému uživateli,
ujistěte se, že je předáno i s tímto manuálem.

Thermorossi S.p.A. a distributor pro ČR Bio Czech Energy s.r.o. uplatňují na tento manuál autorská práva.
Bez předchozí autorizace nesmí být tyto informace kopírovány či sdělovány třetím stranám a nesmí být
zneužity ke konkurenčním účelům.
1.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ZRANĚNÍ OSOB
T ento bezpečnostní symbol z načí v m anuálu dů lež ité i nform ace. Přehléd nu tí této inform ace můž e v ést k
vážném u zranění osoby už ívaj ící spotřebič.
POŠKOZENÍ MAJET KU
T ento bezpečnostní sym bol ozn ačuje instrukce, k teré jsou důleži té pro sp rávný chod spotřebič e a
systému. Abyst e přede šl i váž nému p oškoz ení z aříz ení nebo majetku, pečl ivě dod ržujte tyto ins trukc e.
INFORMACE
T ento sym bol značí důl ežité i nstrukce pro sp rávn é fungo vání spotřebič e. Pokud se uživatel těmi to
instrukcem i nebude ří dit, nebude z aříz ení fun govat sp rávně.

1.3 DOPORUČENÍ
Před použitím spotřebiče pozorně čtěte celý manuál a berte na vědomí, že pokyny v manuálu jsou důležité pro správný
a bezpečný chod spotřebiče. Elektrické zapojení zařízení musí být provedeno autorizovaným servisním technikem.
Výrobce není zodpovědný za škody způsobené v důsledku nedodržení pokynů z tohoto manuálu. Uživatel nese
zodpovědnost za dodržování pokynů údržby a provozu zařízení. Učiní-li uživatel jakýkoliv neodborný zásah do
zařízení, výrobce nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené tímto zásahem.
1.4 ZÁKLADNÍ POKYNY
Upozornění: Spotřebič musí být připojen do systému opatřeným vodičem v souladu s normami 73/23/EEC,
93/98/EEC. Před instalací spotřebiče zkontrolujte stálost napětí elektroinstalace.
Pozor: Průřez kabelem musí být v každém případě menší než 1,5 mm2. Spotřebič požaduje napájení mezi 220 a
240 V a 50 Hz. Vyšší napětí než 10% normální hodnoty může vést k chybnému chodu nebo poškození zařízení.
Postavte spotřebič tak, aby byla zásuvka snadno dostupná. Dbejte na to, aby byl diferenční spínač nainstalován proti proudu
zařízení.
Váš spotřebič splňuje certifikaci CE a byl uveden do kontrolního provozu na 1 hodinu.
Produkt nesmí být užíván dětmi, lidmi s mentální nebo fyzickou poruchou a lidmi neseznámenými s instrukcemi údržby a
provozu.
POZOR: Před každým použitím se ujistěte, že hořák je čistý a správně umístěný. Dále zkontrolujte, zda je hořeniště čisté a zda
jsou dveře od topeniště zavřené.
VAROVÁNÍ: Když je zařízení v chodu, dveře musí vždy dobře zavřeny. Je přísně zakázáno otevírat dveře během chodu. Když je
zařízení v provozu, berte na vědomí, že spaliny a celý spotřebič mohou dosahovat vysokých teplot. Nedotýkejte se zařízení
v chodu. Nevystavujte své tělo horkému vzduchu na příliš dlouhou dobu. Nepřetápějte vytápěnou místnost - mohlo by docházet ke
zdravotním problémům. Nevystavujte rostliny a zvířata přímému proudu horkého vzduchu. Je striktně zakázáno používat
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jakékoliv druhy paliva (tekutého, pevného, atp.) pro spuštění spotřebiče. Zařízení se zapaluje samo – v této příručce naleznete
návod ke spuštění zařízení. Je striktně zakázáno sypat pelety (nebo další materiál) přímo do hořeniště. Ujistěte se, že v blízkosti
zařízení nejsou žádné hořlavé předměty – udržujte vhodnou vzdálenost. V žádném případě nesušte mokré prádlo přímo na zařízení
– umístěte sušák na prádlo do vhodné vzdálenosti od zařízení. Zařízení v provozu neodpojujte z elektřiny.
VAROVÁNÍ: Nenamočte spotřebič a nedotýkejte se elektrických částí vlhkýma rukama. Nikdy nevysávejte horký

popel – mohlo by dojít k poškození vysavače. Všechny čistící postupy obsažené v manuálu musí být provedeny, až
když je spotřebič studený.
UPOZORNĚNÍ: Je povinné mít zařízení uzemněno. Zajistěte kontrolu správného uzemnění u svého elektrikáře. Mezi
uzemněním zařízení a uzemněním systému nesmí být žádné napětí (Volt). V případě nedodržení správného uzemnění
a následného poškození zaniká nárok na záruku.

1.5 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ
PŘEPRAVA A MANIPULACE
Spotřebič musí být při manipulaci vždy ve vertikální pozici a musí s ním být manipulováno výhradně za použití manipulační
techniky. Zvláštní pozornost věnujte ochraně elektrického panelu, skla a všem křehkým částem. Chraňte je před nárazem, který by
mohl vést k poškození a nesprávnému fungování zařízení.
SKLADOVÁNÍ
Spotřebič musí být při uskladnění ochráněn před vlhkem a chráněn před vlivy počasí. Neumisťujte spotřebič přímo na zem. Výrobce
není zodpovědný za poškození dřevěných podlah nebo podlah z jiných materiálů. Nedoporučuje se spotřebič skladovat dlouhou
dobu.
1.6 NÁVOD KE SPRÁVNÉ LIKVIDACI VÝROBKU
Nefunkční výrobek musí být zlikvidování v souladu s platnými nařízeními o životním prostředí. Produkt nepatří do
komunálního odpadu. Produkt obsahuje elektriké součástky a musí být zlikvidován ve sběrném dvoře jako elektrický
odpad. Správné třízení odpadu napomáhá recyklaci použitých materiálů.
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
2 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Výkon Min. / Max.*
Nominální výkon Min. / Max.*
Spotřeba min/max *
Ø kouřovodu
Min. tah při nominálním výkonu
Min. tah při sníženém výkonu
Prům. teplota spalin při nominálním výkonu *
Prům. teplota spalin při sníženém výkonu *
Objem spalin při nominálním výkonu *
Objem spalin při sníženém výkonu *
Účinnost při nominálním výkonu *
Účinnost při sníženém výkonu *
CO emise při 13% O2 při nominálním výkonu*
CO emise při 13% O2 při sníženém výkonu*
Napětí a frekvence
Max spotřeba elektřiny
Min spotřeba elektřiny
Objem vytápěného prostoru **

M.U.

NATURAL 8

NATURAL 10

NATURAL 13

kW
kW
Kg/h
mm
Pa
Pa
°C
°C
g/sec
g/sec
%
%
mg/m3
mg/m3
V – Hz
A–W
A–W
m3

3.18 / 8.35
3.09 / 7.78
0.65 / 1.72
80
12
12
109
47
5.9
3.0
93.12
97.39
49
267
230 – 50
1.30 – 300
0.27 – 60
210

3.18 / 11.95
3.09 / 10.70
0.65 / 2.46
80
12
12
158
47
7.9
3.0
89.51
97.39
28
267
230 – 50
1.30 – 300
0.27 – 60
288

3.18 / 14.43
3.09 / 12.91
0.65 / 2.98
80
12
12
178
47
8.2
3.0
89.45
97.39
66
267
230 – 50
1.30 – 300
0.27 – 60
348

* Všechna data vychází ze spotřebiče za použití certifikovaných pelet EN PLUS A1.
** Uvedený objem vytápěného prostoru je orientační a závislý na tepelných ztrátách vytápěného prostoru, jeho členitostí atp…
PLUS verze
Kapacita zásobníku pelet: 17 Kg
Váha tělesa bez obkladu: 139 Kg
245

UPOZORNĚNÍ: hodnoty závisí na výšce nožek u jednotlivých modelů:
(a) Pro modely: Dorica, Chic, Moma.
(b) Pro model: Essenza.
(c) Pro modely: Saint Moritz, Lienz, Montreux.
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378 (a) - 383 (b) - 393 (c)

1096 (a) - 1101 (b) - 1111 (c)

290 (a) - 295 (b) - 305 (c)

O
89

O

80

464

O

O

89

50
80

80

290 (a) - 295 (b) - 305 (c)

464

80

O5
0

378 (a) - 383 (b) - 393 (c)

1096 (a) - 1101 (b) - 1111 (c)

O

936 (a) - 941 (b) - 951 (c)

AIR verze
Kapacita zásobníku pelet: 20 Kg
Váha tělesa bez obkladu: 135 Kg

Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo verze
kamen NATURAL
SUPREME PLUS

SUPREME AIR verze
Kapacita zásobníku pelet: 29 Kg
Váha tělesa bez obkladu: 144 Kg

Kapacita zásobníku pelet: 26 Kg
Váha tělesa bez obkladu: 148 Kg

464

89

245

290 (a) - 305 (c)

80

O
378 (a) - 393 (c)
464

936 (a) - 951 (c)

O 80

O 5
0

1300 (a) - 1315 (c)

290 (a) - 305 (c)

378 (a) - 393 (c)

O

80

O 5
0

1300 (a) - 1315 (c)

O 8
0

89

UPOZORNĚNÍ: hodnoty závisí na výšce nožek u jednotlivých modelů:
(a) Pro modely: Dorica Supreme, Chic Supreme, Moma Supreme.
(c) Pro modely: Saint Moritz Supreme.
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
3 – OBECNÝ POPIS
3.1 PROVOZNÍ TECHNOLOGIE
Vaše zařízení bylo konstruováno tak, aby splnilo Vaše nároky na vytápění a praktické používání. Funkce a komponenty nejvyšší
třídy s mikroprocesorovou technologií garantují vysokou spolehlivost a optimální výkon.
3.2 PELETY
Palivem Vašeho zařízení jsou pelety – válečky stlačených pilin, které Vám umožní užít si teplo ohně bez toho, aby bylo nutné
manuálně přikládat.
Požadované parametry pelet jsou: 6 mm v průměru a s délkou 10 – 20 mm; vlhkost 8%, výhřevnost 4000/4500 Kcal/Kg a hustota
640-650 Kg/m3. Pelety musí splňovat normu UNI EN A1
Je striktně zakázáno užívat jiné druhy pelet než pelety v parametrech uvedených výše. Při užití paliva, které není v
souladu se zmíněnými specifikacemi, hrozí poškození zařízení a zánik záruky. Používání jiného paliva může být
nebezpečné. V případě spalování jiného paliva, než jsou předepsané pelety, hrozí zánik záruky.
3.3 DOPLŇOVÁNÍ PELET DO ZÁSOBNÍKU
Zásobník je umístěn na horní části zařízení. Kapacita zásobníku, která je uvedena v technické specifikaci, se může lišit
podle váhy použitých pelet.
Buďte obezřetní, pokud doplňujete pelety a podavač je právě v provozu. Take special care when loading the tank as the
screw feeder at its base is in motion. Nejprve ,za pomoci kliky, otevřete zásobník pellet (dle obrázku níže). UPOZORNĚNÍ:
Je normální, že na dně zásobníku zůstávají pelety, přestože zařízení již hlásí nedostatek pellet.

UPOZORNĚNÍ: Při doplňování pelet do zásobníku, dejte pozor, aby do zásobníku nic nespadlo. Cizí hořlavé předměty

v zásobníku mohou způsobit požár. Výrobce doporučuje vyprázdnit zásobník a vysát vysavačem prázdný zásobník
zejména v oblasti šnekového podavače jednou měsíčně a během léta. Pokud je zásobník téměr vyprázdněn a je vidět
šnekový podavač, zařízení musíte vypnout, nechat vychladnout a vyčistit hořeniště a až poté doplňte pelety. Zařízení
nikdy nevypínejte hlavním vypínačem O/I na zadním panelu kotle, ani neodpojujte zařízení z elektřiny během provozu.
Pokud sledujete ve spalovací komoře zvýšené množství kouře, okamžitě odstupte stranou od zařízení, zejména od
skleněných dvířek hořeniště. Zvýšená koncentrace spalin může způsobit explozi, která může rozbít sklo. Neotevírejte
dvířka hořeniště a nepřibližujte se k zařízení dokdu nedojde k dohoření a vystydnutí zařízení. Pro ujištění o dalším postupu
kontaktuje svého servisního technika. Zařízení nevypínejte hlavním vypínačem O/I na zadní části zařízení, ani jej
neodpojujte od elektřiny. Po takovéto události za žádných okolností již nespouštějte zařízení a objednejte servis u svého
technika.
Pouze pelety s kvalitou a vlastnostmi výše uvedenými mohou být přiloženy do zásobníku. Je přísně zakázáno vkládat nebo
vlévat do zásobníku, přímo do hořeniště nebo do jakékoliv další části zařízení, jakýkoliv jiný předmět nebo látku..
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
4 - INSTALACE
4.1 UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE
Mějte na paměti, že podlaha místnosti, kde je spotřebič umístěn, musí vydržet
součet váhy samotného spotřebiče a pelet v zásobníku.
POZOR: Zařízení musí být umístěno ve větraném prostoru. Zařízení musí být
umístěno v bezpečné vzdálenosti od nábytku, zdí, hořlavých předmětů (obrazy
záclony, pohovky). Doporučené minimální vzdálenosti naleznete v obrázku níže
(Figura 1). Pokud je podlaha ze dřeva či jiného hořlavého materiálu, je třeba pod
zařízení položit ohnivzdornou desku. Umístění zařízení v blízkosti materiálů
citlivých na teplo je povolena pouze s použitím vhodných izolačních materiálů a
ohnivzdorné ochrany mezi objekty a zařízením. Nerespektování těchto pokynů
vede k propadnutí záruky na zařízení.
Zákazník je odpovědný za ověření, přímé nebo nepřímé, že se instalace
uskutečnila perfektně podle regulí a pravidel. Neinstalujte spotřebič v nevhodných místnostech
jako je ložnice, koupelna, garáž atd. Je zakázáno umístit spotřebič do explozivního prostředí.
UPOZORNĚNÍ: Kamna nejsou pouhým domácím spotřebičem. Pokud instrukce dané příručkou
nejsou dodrženy a instalace není provedena autorizovaným servisním technikem, nebo
ustanovení platnosti nejsou striktně v souladu, může dojít k nebezpečí pro objekty nebo osoby.

A = 1,000 mm
L = 200 mm
P = 200 mm

4.2 PŘIPOJENÍ KOUŘOVODU PRO OTAH SPALIN ZE ZAŘÍZENÍ
Zařízení může být připojeno do komínu a uvedeno do provozu pouze povolanou osobou, která postupuje dle platného
zákonu.
Zařízení je vybaveno ovládacím panelem (E) na pravé straně. Je-li potřeba, je možno ovládací panel přesunout do
středu nebo na levou stranu (odšroubujte 2 šrouby F a přesuňte panel a držák D do požadované pozice).
Dodržujte minimální 15mm vzdálenost kouřovodu od ovládacího panelu. Poškození panelu příliš blízkou instalací
kouřovodu záruka nekryje.
Výše popsaná operace přesunu ovládacího panelu vzhledem ke kouřovodu musí být provedena odborným technikem.

D
E

25

D

E

F

E

F

15

D

F
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
4.3 KLIKA DVÍŘEK
Vaše zařízení je vybaveno klikou pro otevírání dvířek do topeniště. Kliku používejte při otevírání dvířek pro čištění topeniště a
popelníku. Klika je odnímatelná. Po použití kliku zavěste na háček v zadní části zařízení (viz obrázek dole)

4.4 EXTERNÍ PŘÍVOD VZDUCHU DO ZAŘÍZENÍ
Zařízení je připraveno pro externí přisávání vzduchu pro hoření přímo z venkovního prostředí.
Připojte trubkou z materiálu odolného vysokým teplotám. Maximální délka trubky přívodu
externího vzduchu je 600mm.
600 mm

UPOZORNĚNÍ: ATTENTION: Počátek přisávací truby musí být chráněn mřížkou
a nikdy nesmí dojít k jejímu ucpání. Tento vstup a jeho ochranná mřížka musí být
kontrolována alespoň jedenkrát za měsíc. Tento vstup externího vzduchu musí
být take chráněn proti větru.
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
5 – OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ
Zařízení v provozu může být horké – zejména dvířka hořeniště. Dbejte zvýšené opatrnosti při obsluze zařízení v provozu.
Vaše zařízení bylo ve výrobě minimálně 1 hodinu v provozu, aby byla zajištěna naprostá nezávadnost. Zařízení obdrželo
CE značku. Zařízení nesmí používat děti nebo osoby fyzicky nebo psychicky nezpůsobilé. Zařízení nesmí používat osoby,
které se neseznámily s návodem k obsluze.
POZOR: Před použitím se ujistěte, že hořák je čistý a správně umístěný v hořeništi.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení v provozu musí mít vždy zavřená dvířka. Je zakázáno otevírat dvířka, když je zařízení v provozu.
Během provozu zařízení mohou trubky kouřovodu dosahovat vysokých teplot – nedotýkejte se jich! Je přísně zakázáno
používat jakýkoliv jiný typ paliva než jsou předepsané pelety. V zařízení dojde k zapálení pellet automaticky. Je zakázáno
zapalovat pelety v hořeništi jakýmkoliv jiným způsobem. Do blízkosti zařízení v provozu je zakázáno umísťovat teplotně
neodolné nebo hořlavé předměty
– udržuje je v dostatečné vzdálenosti. Je zakázáno na zařízení sušit mokré oblečení. Sušák na prádlo udržujte od kamen
v dostatečné vzdálenosti. Je přísně zakázáno vytáhnout zařízení z elektřiny během používání.

5.1 POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Ovládací panel je ovládán mikroprocesorem. Ovládací tlačítka a informace na displayi jsou popsány níže.
Ovládací tlačítka jsou:
Tlačítko HODINY
Stiskněte pro aktivaci nebo deaktivaci nastaveného časového programu
Tlačítko VENTILÁTOR
Stiskněte pro nastavení požadovaného stupně výkonu ventilátoru. Ventilátor lze zcela vypnout nebo nastavit ve
stupních výkonu 1 až 6. Pokud je ventilator vypnut, automaticky se zapne při zvýšení teploty v kamnech a automaticky
se take vypne, jakmile tělo kamen dostatečně vychladne.
Tlačítko PLAMEN
Stiskněte tlačítko pro zapnutí kamen. Nejprve kamna zapalují v módu START. Tlačítkem plamenu dale nastavujete
úrovně hoření nebo kamna vypnete do vyhasínacího módu OFF.
Tlačítka +, - pro scrollování v menu
Tlačítko MENU
Stiskněte pro přístup do hlavní nabídky. Listujete tlačítky +,-. Nastavení menu budou dale popsána v další části
návodu. Pro přístup k funkcím každého podřazeného okna, počkejte několik vteřin.
DATE/TIME
CHRONO
LEVEL
THERMOCOMFORT
SHOW CRONO

Toto tlačítko nastavuje den v týdnu, hodiny a minuty.
Toto tlačítko zapíná a vypíná nastavené sekvence.
Toto tlačítko mění rychlost otáček ventilátoru spalin.
Toto tlačítko aktivuje spojení se zařízením Room Control (volitelné příslušenství).
Toto tlačítko zobrazuje parametry nastavené ve funkci CRONO.
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
Displej
Následující informace se mohou objevit na displeji.

Zobrazuje nastavený výkon hoření a s tím spojenou spotřebu pelet. Každý úsek (čárka) kolem ikony plamene
znázorňuje jednu úroveň dle následujícího principu.
Svítí-li:
Jedna čáka:
Minimální úroveň výkonu = minimální spotřeba pelet
Dvě čárky:
Druhá úroveň výkonu
Tři čárky:
Třetí úroveň výkonu
Čtyři čárky:
Čtvrtá úroveň výkonu
Pět čárek:
Maximální úroveň výkonu = maximální spotřeba pelet
Žádná čárka nesvítí:
Zařízení je vypnuto – režim OFF
Zobrazuje nastavený výkon ventilátoru. Každý úsek (čárka) kolem ikony ventilátoru znázorňuje jednu úroveň
výkonu ventilátoru dle následujícího principu:
Svítí-li:
Jedna čáka:
Minimální úroveň výkonu ventilátoru
Dvě čárky:
Druhá úroveň výkonu
Tři čárky:
Třetí úroveň výkonu
Čtyři čárky:
Čtvrtá úroveň výkonu
Pět čárek:
Pátá úroveň výkonu
Šest čárek:
Maximální úroveň výkonu ventilátoru
Znázorňuje status ventilátoru – ventilator vypnutý. Nicméně, pokud teplota v kamnech příliš stoupne, je ventilator
nuceně zapnut. Jakmile kamna klesnou na přijatelnou teplotu, ventilator se automaticky opět vypne.

Čárky nahoře znázorňují dny v týdnu nastavené uživatelem (jedna čárka=pondělí, dvě čárky=úterý atd).
Momentální operační status zařízení je popsán pod dny v týdnu. Zařízení může mít status START, OFF nebo
WORK. Pod tím je zobrazen nastavený čas.
Pokud na displeji svítí symbol hodin znamená to, že je zapnutý nastavený časový CRONO program. Pokud hodiny
nesvítí, kamna se programem neřídí.

5.2 POPIS ZADNÍHO PANELU
Komponenty základní desky jsou popsány níže:
1) Tlačítko pro reset pojistky v případě přehřátí
V případě, že dojde k přehřátí, pojistný termostat zastaví přikládání pelet. K
restartu spotřebiče musíte počkat, než spotřebič vychladne, poté ověřte příčinu
přehřátí, odstraňte příčinu, vyšroubujte ochranný klobouček
2) Světelný indikátor pohybu šnekového podavače – když je šnekový podavač
v pohybu, indikátor svítí
3) Zásuvka RJ 45 pro připojení Wi-fi modulu.
4) Hlavní vypínač 0/I.
5) Napájení 220-240V 50Hz
6) Ochranná pojistka 3.15 A.
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
5.3 DEN A ČAS - NASTAVENÍ
Zařízení musí být zapnuto na zadním panelu 0/1 do pozice 1.
Den a čas nastavujeme za použití funkce DATE.
Postu pro nastavení dnešního dne a čašu:
1) Stiskněte tlačítko MENU jednou a zobrazí se:

Po několika sekundách se objeví na displeji:

2) Nyní stiskněte tlačítko +, - pro změnu dne v týdnu (1 tečka – pondělí, 2 tečky úterý apod). Pro potvrzení zvoleného dne v týdnu
stiskněte tlačítko PLAMEN.
Po potvrzení nastavujeme hodiny:

3) Stiskněte tlačítko +,- pro nastavení hodiny. Potvrďte tlačítkem PLAMEN a nastavte minuty. Potvrďte tlačítkem PLAMEN. Den a
čas je nastaven.
Pokud jste den a čas nastavili nesprávně, začněte znovu dle návodu výše.

5.4 CHRONO: PROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
Zařízení musí být zapojeno v síti a hlavní vypínač na zadním panelu I/0 musí být v pozici zapnuto I.
Funkce CRONO umožňuje nastavit týdenní program s nastavením až 3 cyklů zapnutí a vypnutí v různé časy každý den od pondělí
do neděle.
Nastavení programu popsáno níže:
1) Stiskněte tlačítko MENU dvakrát rychle za sebou a objeví se následující:

Po několika sekundách se objeví následující obrazovka:
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Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
2) Stiskněte tlačítka +,- k výběru dne v týdnu, který chcete nastavit. Každá tečka znázorňuje dny v týdnu (1 tečka Pondělí, 2 tečky
úterý atd). K potvrzení dne v týdnu stiskněte PLAMEN. Zobrazí se následující:

3) Nyní stiskněte tlačítka +,- pro volbu hodinu, ve kterou chcete zařízení automaticky spustit (ON1). Nastavenou hodinu potvrďte
PLAMENEM. Volba přejde na nastavení minut. Nastavte minuty tlačítky +,- a potvrďte PLAMENEM.
4) Nyní stiskněte tlačítka +,- pro volbu hodiny, ve kterou si přejete zařízení automaticky vypnout (OFF1). Potvrďte PLAMENEM a
nastavte minuty. Potvrďte PLAMENEM.
5) Nyní mate nastavený jeden cyklus zapnutí a vypnutí v daném dni v týdnu.
Objeví se následující:

Pokud v daný den již nepožadujete žádný další cyklus zapnutí a vypnutí (je možno až 3 cykly za den), pokračujte dle postupu 5-A.
Pokud si přejete nastavit další cyklus zapnutí a vypnutí v daný den, pokračujte dle postupu 5-B
5-A) Stiskněte MENU, abyste se dostali zpět na volbu dne pro nastavení cyklů pro další dny v týdnu. Postupujte znovu od bodu 2
v tomto článku výše.
5-B) Stiskněte tlačítka +,- abyste zvolili hodinu, ve kterou si přejete provést druhé automatické zapnutí dne (ON2). Hodinu potvrďte
PLAMENEM. Nastavte tlačítky +,- minuty požadovaného zapnutí ON2. Potvrďte plamenem. Nyní nastavte hodinu vypnutí
druhého cyklu OFF2, potvrďte PLAMENEM. Nastavte tlačítky +,- minuty druhého vypnutí OFF2 a potvrďte PLAMENEM.
Nyní mate nastavený druhý ON/PFF cyklus pro daný den.
Následující obrazovka se objeví

Pokud pro daný den mate nastaveno a nepožadujete třetí cyklus zapnutí a vypnutí, pokračujte v návodu podle 6-A.
Pokud si přejete nastavit i třetí cyklus zapnutí a vypnutí ON/OFF pro daný den, pokračujte v návodu podle 6-B níže.
6-A) Stiskněte MENU, abyste se dostali zpět na volbu dne pro nastavení cyklů pro další dny v týdnu. Postupujte znovu od bodu 2
v tomto článku výše
6-B) Stiskněte tlačítka +,- abyste zvolili hodinu, ve kterou si přejete provést druhé automatické zapnutí dne (ON3). Hodinu potvrďte
PLAMENEM. Nastavte tlačítky +,- minuty požadovaného zapnutí ON3. Potvrďte plamenem. Nyní nastavte hodinu vypnutí
druhého cyklu OFF3, potvrďte PLAMENEM. Nastavte tlačítky +,- minuty druhého vypnutí OFF3 a potvrďte PLAMENEM.
Nyní mate nastavený třetí ON/PFF cyklus pro daný den. Více cyklů pro jeden den není umožněno.
Pokud si přejete zkopírovat denní program cyklů ON/OFF pro další den, jednoduše stiskněte tlačítko VENTILÁTOR.
Například: Pokud si přejete kopírovat nastavené ON/OFF cykly z pondělí do úterý, zobrazí se následující:
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Pokud stisknete tlačítko VENTILÁTORU znovu, nastavený program se znovu zkopíruje na středu. Zobazí se následující:

7) K ukončení programování stiskněte tlačítko MENU – objeví se hlavní obrazovka.
UPOZORNĚNÍ: Zařízení ignoruje ON, OFF příkazy s časovou hodnotou 00:00. Zařízení ignoruje také nastavený čas
vypnutí nastavený před časem zapnutí.
UPOZORNĚNÍ:
Máte-li nastavený cyklus na kamnech, ujistěte se, že hořák je čistý a správně umístěný. Nesprávně vyčištěný nebo
usazený hořák může způsobit, že se kamna nezapálí a zároveň mají tyto nepodařené starty negativní vliv na životnost
žhavící svíčky. Doporučujeme nastavit ON/OFF cykly na 2 hodiny a vice, aby mohlo zařízení správně a efektivně
fungovat a proběhly v pořádku fáze START i fáze OFF.
Povolení naprogramovaných cyklů.
Na úvodní stránce stiskněte tlačítko HODINY. Na obrazovce uvidíte CR ON a ikonu hodin – tak víte, že kamna se nyní řídí nastaveným
programováním.

Naprogramované cykly jsou povoleny.
Když jsou naprogramované cykly povoleny (na displeji svítí ikona hodin), není možné použít přídavný chronotermostat.
Když se zařízení spustí dle nastaveného časvoého programu, spustí se kamna na stejné úrovni výkonu, ve kterém se
kamna naposledy vypínala.
Zakázání naprogramovaných cyklů
Na úvodní stránce stiskněte tlačítko HODINY. Na obrazovce uvidíte CR OFF a ikona hodin zmizí – tak víte, že kamna se nyní
programem neřídí. Nastavený týdenní program zůstává uložen v paměti zařízení.
Resetování naprogramovaných cyklů:
Je možné resetovat (vymazat) všechny naprogramované cykly. Stiskněte tlačítko HODINY na 5 vteřin, dokud se nezobrazí CLEAR
TIMES CLEARED.

5.5 NASTAVENÍ PROVOZNÍ ÚROVNĚ
Zařízení musí být zapnuto hlavním výpínačem na zadní straně kotle I/0 do pozice I.
Vaše zařízení je dodáváno s nastavenou úrovní efektivního spalování LEVEL 1.
Nicméně, pokud používáte pelety s vyšší popelnatostí, je možné nastavit alternativní úrovně spalování:
LEVEL 2
jedná se o úroveň spalování, která zvyšuje rychlost odvodu spalin. Tuto úroveň spalování nastavte, když
spozorujete slabý, vysoký a velmi tmavý plamen. Upozornění: tato možnost nastavení neopravňuje uživatele k
použití pelet nízké kvality nebo použití kamen do komínu s nedostatečným tahem.
Pokud používáte nedostatečně stlačené pelety, můžete nastavit následující úrovně spalování:
LEVEL 0:
jedná se o úroveň spalování, která snižuje rychlost odvodu spalin. Vhodné při spalování nedostatečně stlačených
pelet. Vhodné take při vysokém tahu v komínu (vice než 20 Pascal).
Změna úrovně spalování nemá vliv na spotřebu pelet. Tyto úrovně pouze mění výkon ventilátoru pro odvod spalin ve fázi WORK.
Ostatní fáze OFF, START zůstanou nezměněny.
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Vyberte požadovanou úroveň LEVEL dle následující instruktáže:
1) Stiskněte tlačítko MENU třikrát rychle za sebou a zobrazí se následující:

Po několika sekundách se objeví:

2)

Abyste změnili úroveň spalování, přidržte jedno tlačítko listování +,-, zatímco stisknete druhé tlačítko listování +.-

Abyste nastavili zvolenou úroveň spalování nebo opustili obrazovku nastavení, stiskněte tlačítko MENU – zobrazí se úvodní
obrazovka.
Úrovně spalování lze nastavovat i za provozu zařízení. V případě změny úrovně během provozu, lze pozorovat změnu
plamenu okamžitě. Uživatel je povinnen volit úroveň spalování pečlivě a v souladu s tímto návodem. Po každé změně
úrovně spalování je Uživatel povinnen provést kompletní čištění zařízení dle tohoto návodu.

5.6 ROOM CONTROL: SPOJENÍ ZAŘÍZENÍ SE ZAŘÍZENÍM ROOM CONTROL (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Návod k připojení najdete u zařízení ROOM CONTROL (Volitelné příslušenství).

5.7 PROHLÍŽENÍ NASTAVENÝCH PROGRAMŮ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NA KAŽDÝ DEN V TÝDNU
Zařízení musí být zapnuto v poloze I na hlavním panelu na zadní straně kamen.
Tato funkce umožňuje prohlédnout nastavené programy zapnutí a vypnutí (viz. článek 5.4)
Ke zobrazení nastavených programů postupujte následovně:
1) Stiskněte tlačítko MENU 5x rychle za sebou, dokud se na displeji neobjeví SHOW CRONO. Po několika sekundách se objeví
následující:

2) Stiskněte levé tlačítko listování pro prohlížení nastavených programů.
Upozornění: Programy nemohou být v režimu prohlížení SHOW CRONO měněny.

6 – POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ
6.1 POPIS FÁZÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ
START: Fáze start trvá asi 20 minut. Během této fáze zařízení zapálí pelety za pomoci žhavící svíčky. Během této fáze zařízení
nereaguje na změny úrovně výkonu. Pokud zařízení nezapálí správně, může to být z následujících důvodů: zařízení je špatně
vyčištěno, kouřovod je velmi studený, přívod elektřiny byl náhle přerušen nebo kolísá, pelety jsou příliš vlhké.
WORK: zařízení pracuje ve výkonu a v úrovni ventilace, jakou si Uživatel zvolil. Žhavící svíčka je během této fáze nečinná.
OFF: Tato fáze trvá asi 25 minut. V této fáze se zařízení vypíná. Zapnout lze manuálně nebo nastaveným programem CRONO. V
této fázi plamen a zbývající pelety vyhasínají, zařízení se ochlazuje. Pokojový ventilator a ventilator spalin dale pracuje přibližně 25
minut a poté zařízení přechazí do fáze stand-by a je vypnuto.
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6.2 ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
Před použitím zařízení zkontrolujte veškeré jeho části, zda jsou správně připraveny a usazeny. Odstraňte veškeré štítky
nebo samolepky ze skla, abyste předešli trvalému poškození povrchu dvířek. Zkontrolujte, zda je zařízení bezchybně
zapojeno do elektřiny. Zkontrolujte, zda jsou dvířka kamen perfektně zavřená.
Proveďte následující úkony:
1) Zapněte zařízení na hlavním vypínači 0/I na zadní straně kamen, do pozice I.
2) Ujistěte se, že zařízení je připojeno do kouřovodu a komínu. Nedoporučujeme použití hliníkových kouřodovů. Doporučujeme
použití těsnění v kouřovodu.
3) Nasypte pelety do zásobníku.
4) Stiskněte tlačítko PLAMEN – zahájíte fázi START, která se objeví i na displeji.
Stiskněte opakovaně tlačítko PLAMEN, abyste nastavili požadovaný výkon, který se zaktivuje jakmile skončí fáze START (která trvá
zhruba 20 minut) a zařízení přejde do fáze WORK.
Stiskněte tlačítko VENTILÁTORU opakovaně, abyste nastavili šest úrovní ventilátoru. Ventilátor se zapne pouze když kamna
dosáhnou dané teploty.
Žhavící svíčka začne žhavit a po několika minutách začnou první pelety padat do hořáku. Tato několikaminutová časová prodleva
nastane pouze při prvním použití, protože je podavač pelet z výroby prázdný – z tohoto důvodu je take možné, že bude potřeba
zařízení zapnout opakovaně (Před druhým pokusem o zapálení vyčistěte hořák!).
UPOZORNĚNÍ: V průběru fáze START zařízení ignoruje možnost změny výkonu. Toto je možná až ve fázi WROK.
UPOZORNĚNÍ: Pokud se kamna správně nezapálí, zkontrolujte, zda je hořák a žhavicí svíčka a její okolí čisté. Je velmi
důležité, abyste se ujistili, že trubka, ve které je žhavicí svíčka vsazena, je čistá (bez zbytků pelet nebo popelu). Je
doporučeno používat výkonný vysavač na popel – pouze pokud je zařízení zcela vychladlé.

6.3 ZMĚNA VÝKONU KAMEN A VÝKONU VENTILÁTORU
Nastavte výkon kamen pomocí tlačítka PLAMEN. Výkon reguluje rychlost podávání pelet. Zvolená úroveň výkonu je zobrazena na
displeji.
Nastavte rychlost pokojového ventilátoru pomocí tlačítka VENTILÁTOR. Nastavením ventilátoru regulujete počet otáček ventilátoru.
Je-li ventilator spuštěn, kamna se mohou mírně chvět. Zvolená úroveň výkonu ventilátoru se objeví na displeji.

6.4 ROZVOD VZDUCHU (POUZE PRO VARIANTU S ROZVODEM VZDUCHU NATURAL PLUS)
Pokyny pro správný rozvod horkého vzduchu z kamen:
- Použijte trubky s hladkým vnitřním povrchem, jejich material je odolný teplotám vyšším než 150°C.
- Je zakázáno používat plastové nebo uvnitř vlnité trubky.
- Je zakázáno vést horký vzduch směrem dolů.
- Snižte počet kolen v rozvodu vzduchu na co nejnižší počet (maximálně 4)
- Zaizolujte trubky minerální vatou odolnou teplotám alespoň 150°C
- Udržujte vzdálenost alespoň 20cm mezi trubkami rozvodu horkého vzduchu a hořlavými materiály.
- Je zakázáno zmenšovat stanovený průměr trubek pro rozvod vzduchu, i kdyby pouze pro část rozvodu
- Je zakázáno instalovat zařízení, která by uzavřela průduch pro rozvod vzduchu
Zařízení je dodáváno připravenými průduchy. Můžete si vybrat, jak nasměrujete horký vzduch z kamen dle následujících obrázků:

Legenda
ARIA DALL'ALTO
ARIA CANALIZZATA
ARIA FRONTALE

Klíč
Proudění nahoru
Proudění průduchy pro
rozvod vzduchu
Proudění dopředu
před kamna
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UPOZORNĚNÍ: V případě rozvodu pouze jedním průduchem, odšroubujte šroubky (H) za pouřití šroubováku a odstraňte
připravenou trubku průduchu (G). Zavřete průduch za použití krytky (I), která je dodávána, a upevněte šroubky (H), které
jste právě odšroubovali.
UPOZORNĚNÍ: Zadní části mohou dosahovat vysokých teplot, když je zařízení v provozu. Používejte ochranné prostředy
při manipulaci s částmi zařízení v provozu, abyste předešli popálenínám.
UPOZODNĚNÍ: Pokud jeden nebo oba průduchy nejsou použity pro rozvod vzduchu, zkontrolujte, zda se za zařízením
nenachází žádná předměty, které mohou být poškozeny teplem nebo jsou na teplo citlivé.

H
H

G

H

I

H
H
H

Když používáte trubky o různých délkách, doporučujeme přidat regulátor vzduchu, který průduch částečně zavře – jinak dojde k tomu,
že kratší průduch povede mnohem vice horkého vzduchu , než delší.

6.5 VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ
Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko PLAMEN tolikrát, dokud nezmizí všechny čárky kolem obrázku plamenu. Na obrazovce se poté
objeví fáze OFF.
NEPOUŽÍVEJTE K VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ METODU ODPOJEJÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ. Zařízení během fáze vypínání
aktivně odvádí spaliny, které se jinak mohou hromadit ve spalovací komoře. Fáze OFF trvá asi 25 minut a MUSÍ
PROBĚHNOUT pro správně a bezpečné vypnutí zařízení.

Page 19

Návod k instalaci, použití a údržbě
Tělo kamen NATURAL
7 DALŠÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT / CHRONOTERMOSTAT
Vaše zařízení je vybaveno možnostmi ovládání pomocí teplot nebo nastavením časových programů. Nicméne, je možné připojit
zařízení k pokojovému termostatu nebo dalšímu chrono termostatu.:
---> pro další pokojový thermostat použijte zdířky 7-8 přímo v bloku CN7
---> pro další chrono-termostat použijte zdířky 9-10 přímo v bloku CN7
Dle nákresu desky zařízení:

N
O

P

R

S
Q

Legenda
Cronotermostato Modem
Contatti 9/10 della Morsettiera CN7
Termostato ambiente
Contatti 7/8 della Morsettiera CN7

Klíč
Chrono – thermostat / modem
Kontakty 9-10 bloku CN7
Pokojový termostat
Kontakty 7-8 bloku CN7

Tuto operaci smí provádět pouze odborný Technik. Před zásahem do základní desky zařízení odpojte zařízení z
elektrické sítě.
Kontakty jsou volné a nesmí být nikdy připojeny na proud – jinak hrozí zničení základní desky, které nekryje záruka.

7.1 FUNGOVÁNÍ S DALŠÍM POKOJOVÝM TERMOSTATEM (není dodáván)
Další termostat může být nainstalován spojením desky dle obrázku výše Operační princip je následující:
- Když termostat dosáhne nastavené teploty (funguje pouze ve WORK fázi) tak termostat ukončí kontakt a spotřebič
přejde na minimální rychlost větráku a minimální výkon spalování. Tento stav je zobrazen na obrazovce indikátory
ventilátoru a výkonu hoření. Zařízení ignoruje všechny další příkazy. Při používání termostatu se zařízení nevypne –
spotřeba
je
na
minimu
a
zařízení
má
tak
delší
životnost.
- Když klesne teplota v místnosti, termostat znovu aktivuje kontakt a zařízení se vrátí do původního výkonu ventilátoru
a úrovně hoření. V tomto nastavení může spotřebič být zapnut automaticky přes programování..
UPOZORNĚNÍ: Použijte N.O. (normal open) kontakt pro připojení k dalšímu termostatu. Termostat musí mít teplotní
hysterezi, která není menší než 2°C.
Použijete-li zařízení THERMOROSSI ROOM CONTROL, nemůžete použít další pokojový thermostat.
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7.2 FUNGOVÁNÍ S DALŠÍM CHRONOTERMOSTATEM (není dodáván)
Jako alternativa k termostatu, může být nainstalován chronotermostat připojením k desce, podle obrázku 1 (Figure 1). Při
připojení chronotermostatu sepnutím zařízení přejde do START módu. Úroveň ventilátoru a výkonu hoření jsou stejné,
jako
byly
nastaveny
před
posledním
vypnutím
zařízení.
POZOR: Při použití chronotermostatu programujte maximálně 3 ON-OFF cykly bez nastavování požadované cílené teploty
anebo
nastavte
nejvyšší
možnou
hodnotu
pro
chronotermostat.
Při dosažení požadované teploty sepne kontakt pro OFF módu a přejde k procesu vypnutí. Podobně k času zapnutí se
kontakt zavře a spustí START mód. Chronotermostat může být použit k nastavení času/datu zapnutí a vypnutí spotřebiče.
Nevypínejte
zařízení
podle
teploty
místnosti.
Musí se deaktivovat "Crono" symbol na obrazovce (Kapitola 5.3), pokud dojde k užití externího chronotermostatu.
POZOR: Výrobce nebere odpovědnost za životnost zařízení a žhavící svíčky, pokud je zařízení vystaveno příliš častému
vypínání a zapínání. Při používání chronotermostatu doporučujeme nenastavovat požadovanou teplotu – nebo nastavit
na
nejvyšší
možnou
hodnotu
–
aby
nedošlo
k neustálému
vypínání
a
zapínání
zařízení.
POZOR:

Používejte

N.O.

(normal

open)

pro

připojení

chronotermostatu.

POZOR: Při připojení chronotermostatu není výrobce THERMOROSSI zodpovědný za špatnou funkci zařízení, jeho
nefunkčnost, únik kouře a poškození displeje. Při naprogramovaných cyklek se vždy ujistěte, že je hořeniště čisté a
správně usazené. Povoleny jsou maximálně 3 starty denně. Hystereze chronotermostatu nesmí být menší než 2°C.
Použijete-li zařízení THERMOROSSI ROOM CONTROL, nemůžete použít další pokojový thermostat.
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8 – ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
8.1 PŘEDMLUVA
Než započnete jakoukoliv činnost pro údržbu a čištění kamen, ujistěte se, že je zařízení vypnuto a odpojeno od
elektřiny. Vaše zařízení spaluje pelety a vyžaduje tak pravidelnou kontrolu a čištění, což zajistí jeho bezproblémový
chod. Pokud je zařízení nepoužíváno delší dobu, je nutné zkontrolovat kouřovod a komín a ujistit se, že se zde
nenachází žádné překážky. Je důležité pečlivě dodržovat následující návod k údržbě a čištění – jinak může dojít k
závažnému poškození zařízení nebo újmě osobě/ám, která zařízení používají.
Upozornění: Nenamáčejte zařízení ani se jej nedotýkejte mokrýma rukama. Nikdy nevysávejte horký popel – může
dojít k poškození vysavače. Všechny úkony čištění a údržby uvedené v tomto návodu je nutné provádět, když ja
zařízení zcela vychladlé.
Uživatel musí pravidelně zařízení čistit nebo zajistit čištění autorizovaným servisem, dle tohoto manuálu.
Jednou ročně je nutné zkontrolovat komín a kouřovod kominíkem.

8.2 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
V tomto zařízení je zakázáno používat pelety nízké kvality, tedy jiné než pelety EN PLUS A1. Závady zařízení
způsobené používáním nekvalitních pelet nebudou kryté zárukou.
Následující úkony čištění a údržby jsou povinné a je nutné je provádět pravidelně dle návodu.
KAŽDY DEN:
 Vyjměte popelník a hořák vyjmutím směrem ven. Vyčistěte a vysajte všechny zbytky popela, oharků a pelet z hořáku (FIGURA
1,2 a 3 níže). Dále vraťte hořák a Pelletpower lopatku na svá místa. Pro otevření a zavření dvířek použijte kliku dvířek, která je
součástí dodávky. Pro správnou funkci zařízení pečlivě čistěte okolí žhavící svíčky.
UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se před zapnutím zařízení, že je hořák čistý a správně usazený na svém místě. Hořák vyčistíte nejlépe
na pomoci vysavače na popel.
KAŽDÉ 3 DNY:
 Zkontrolujte všechny díry v hořáku, zda jsou průchodné. Zkontrolujte prostor pod hořákem, zda se zde nenachází žádný popel.
Pokud ano, použijte vysavač (FIGURA 1,2 a 3 níže). Pokud objevíte zapečené nánosy, odstraňte je – mohou take značit pelety
nízké kvality.
 Vyprázdněte popel z popelníku (FIGURA 1)
 Za pomoci kličky dvířek několikrát zaroštujte nahoru a dolů čističe výměníku (FIGURA 4 níže)
KAŽDÝCH 7 DNÍ:
 Zkontrolujte a vyčistěte otvor C1 dle obrázku FIGURE 5 níže,. Pro přístup do otvoru otevřete dvířka, vyjměte popelník a
zvedněte desku. Při zavírání se ujistěte, že nic nebrání dokonalému zavření otvoru deskou.
KAŽDÝ MĚSÍC:
 Zkontrolujte a vyčistěte inspekční T-kus kouřovodu za kamny.
 Po vyprázdnění zásobníku na pelety, vysajte vysavačem zbytky pelet a pilin ze zásobníku.
 Zkontrolujte, zda je kouřovod zcela průchodný. Odstraňte případné nánosy popelu.
 Odstraňte zadní stranu spalovací komory (FIGURE 6,7 a 8 níže). Zvedněte a vyrotujte ven zadní desku hořeniště a řádně
vyčištěte.
ALESPOŇ DVAKRÁT ZA ROK:
• Vyčistěte kouřovod. Zejména v horizontálních částech kouřovodu, pokud nějaké mate, proveďte kontrolu a čistění usazeného
popelu, aby nezablokovaly volný odvod spalin.
NA KONCI ZIMNÍ SEZÓNY – NEBO KDYKOLIV JE TO POTŘEBA:
• Proveďte důkladné vyčištění celého hořeniště a jeho component, použijte kartáče a vysavač.
Vysavač usnadňuje čištění popelu. Přední a boční popelníky musí být čištěny pouze, když je zařízení studené, za
použití měkkého hadříku a vody. Je normální najít v popelníku nespálené pelety. Při otevření kamen za účelem čištění
je normální, že část popelu vypadne ven na zem.
UPOZORNĚNÍ: Po čištění je nutné zkontrolovat, zda jsou dvířka hořeniště neprodyšně a správně uzavřena.
UPOZORNĚNÍ:Zařízení, kouřovod a trubky pro rozvod vzduchu musí být čištěny dle uvedených instrukcí.Jakékoliv
hořlavé čisticí prostředky jsou striktně zakázány – jejich použití může vést ke vzniku nebezpečných situací. Nesprávně
provedené čištění a údržba ovlivňují správnou činnost zařízení. Jakékoliv závady vyplývající z nedostatečného čištění
a údržby nejsou kryté zárukou.
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UPOZORNĚNÍ: Pokud zařízení není v činnosti po dobu delší než 1 měsíc, je nutné provést kompletní čištění a údržbu
zařízení, kouřovodu i komínu, než je zařízení opět uvedeno do provozu.

A1
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C1

Legenda
FIGURA

Klíč
Schéma
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8.3 VÝMĚNA ZÁLOŽNÍ BATERIE NA OVLÁDACÍM PANELU
Uvnitř v ovládacím panelu je záložní baterie typu CR1632. Pokud si zařízení nepamatuje čas a nastavené programy, je čas vyměnit
baterii následujícím postupem:
Vypněte zařízení a vypojte jej z přívodu elektrického proudu
Odstraňte kryt zatlačením prstů do středu panelu
Vyměňte baterii. Starou baterii zlikvidujte dle platných norem.

A

B

Tuto operaci smí provádět pouze odborný technik. Před úkonem odpojte zařízení od elektrického proudu.
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9 – ODVOD SPALIN A MANAGEMENT VZDUCHU
9.1 PŘEDMLUVA
Vzhledem k opakovaným nehodám způsobeným špatnou funkcí odtahů spalin instalovaných v soukromých bytech jsme připravili
následující kapitolu, která slouží pro kontrolu částí zařízení v oblastech, kde dochází k odvodu spalin.
Spalinová cesta musí být sestavena a zabezpečena dle platných norem. Kouřovod musí být ohnivzdorný – tedy odolat ohni
v případě vzniku požáru. V případě vzniku požáru v každém případě volete okamžitě hasiče – linka 150 nebo 112.
Kvalifikovaný technik si musí být vědom všech souvisejících platných standardů a norem, které se vztahují k provozu zařízení.
Striktně dodržujte pravidla uvedená v tomto manuálu – pokud nebudou dodržena, může dojít k vážnému poškození tohoto zařízení,
objektů blízko umístěných, elektrických rozvodů; dále také může dojít ke zranění osob, které zařízení používají.
Tento manuál nenahrazuje standardy a české normy pro připojení zařízení na tuhá paliva. Komín pro odtah spalin vždy konzultujte
s odborníkem a připojujte zařízení pouze do komínu s platnou revizní kontrolou spalinových cest.

9.2 VENTILACE MÍSTNOSTI
POZOR: Přítomnost větráků, vzduchotechniky a dalších podobných spotřebičů, které jsou v chodu ve stejném
prostoru, jako toto zařízení, může vést k nesprávnému chodu zařízení.
POZOR: Neucpávejte ventily nebo přívody vzduchu spotřebiče.
Místnost, kde je spotřebič nainstalován, musí mít dobrý přívod vzduchu, který zajistí správný chod spalovacího a
ventilačního procesu v místnosti. Přirozený proud vzduchu musí být veden přímo, skrz permanentně otevřené
průduchy.
Externí přisávaný vzduch do hořeniště musí být veden z venkovního, pokud možno neznečištěného prostředí. Průrazy ve zdi pro
externí přisávání vzduchu musí být v souladu s následujícími pravidly:
- Je potřeba prostor minimálně 6 cm2 na každý KW výkonu zařízení – minimální požadavek na prostor je 100cm2.
- Průrazy ve zdi musí být tvořeny tak, aby zevnitř ani zvenku nemohlo dojít k jejich ucpání.
- Zakončení přisávání musí být opatřeny mřížkou nebo jiným způsobem tak, aby nedošlo k jejich zúžení nebo ucpání.
- Přívody externího přisávání by měly být umístěny blízko podlahy a tak, aby žádným způsobem nebránily fungování zařízení a
s ním spojenými kouřovody. Pokud taková pozice není možná, je potřeba zvětšit vývody ventilace o 50%
9.2.2 VZDUCH PŘISÁVANÝ Z VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI
Vzduch pro hoření může být take přisáván z vedlejších místností, pokdu:
• vedlejší místnost je větrána
• v místnosti jsou instalovány pouze zařízení, která jsou zapojena do kouřovodu a nevyfukují do prostoru žádné spaliny
• místnost není využívána jako ložnice nebo obývací pokoj
• místnost není místností se zvýšeným rizikem vznícení, jako jsou sklady, kůlny, garáže, sklady hořlavin apod.
• Ve vedlejší místnosti nesmí dojít k vyčerpání vzduchu. K vyčerpání vzduchu může ve vedlejší místnosti dojít například, je-li v ní
v provozu zařízení bez externího přívodu vzduchu, jako například krby a podobná topná tělesa.
• Proud vzduchu z vedlejší místnosti do místnosti ventilované musí být neomezený skrz trvalé otvory, které se shodují s pravidly
nahoře. Tyto otvory mohou být získány zvětšením prostoru mezi dveřmi a podlahou.

9.3 ODVOD SPALIN
Kouřovod, komín a odtah spalin (definováno jako systém pro odvod spalin ze zařízení) jsou části topného systému a
musí být instalovány v souladu s platnými normami a předpisy dle druhu paliva. Krby a kamna nesmí být instalovány do
blízkosti plynových spotřebičů. Na jeden kouřovod lze připojit pouze jedno zařízení.
9.3.1 TYPY KOMÍNŮ

Pro připojení tohoto zařízení je možno použít následující typy dopojení do komínu:
- Komín instalovaný za použití kombinace kompatibilních komponentů (komínové vložky, izolace, vnější plášť atd...), vytvořené
nebo specifikované jedním výrobcem s CE certifikátem dle platných norem.
- Kombinovaný komín: Komín instalovaný nebo konstruovaný za použití kombinace kompatibilních komponentů jako je
komínová vložka, izolace a vnější plášť (zeď), které mohou být od rozdílných, nebo stejného výrobce.
- Vložkování – instalace nerezové trubky v existujícím komínu (i v nově postaveném) vyrobené z nehořlavých materiálů.
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9.3.2 ODTAH SPALIN / KOMPONENTY
Components and accessories of a
chimney
1 Chimney

Každý komín musí splňovat aktuálně platné české normy.
Provozovatel zodpovídá za revizní zprávu komínu a
pravidelné kontroly spalinových cest odborníkem

2 Flow path
3 Smoke discharge tube
4 Thermal insulation
5 External wall
COMIGNOLO E
CANNA FUMARIA
SECONDO NORMA
UNI 10683

6 Outer lining
7 Flue outlet section

10 Flue pipe

LASTRA DI
COPERTURA

11 Heat generator

ESTERNO

Tutte le tubazioni devono
essere termicamente isolate.

INTERNO

COMIGNOLO E
CANNA FUMARIA
SECONDO NORMA
UNI 10683

LAMIERA DI ACCIAIO
A TENUTA STAGNA

Tutte le tubazioni devono
essere termicamente isolate.

9 Connector

Tutte le tubazioni devono
essere termicamente isolate.

8 Multiwall chimney

ISPEZIONE

KEY
KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA A ODTAH SPALIN dle platné normy
Všechny trubky spalinové cesty musí být izolované
INSPEKČNÍ DÍL
VNITŘNÍ
VNĚJŠÍ
KRYCÍ DESKA
Vodotěsný ocelový plát
2 METRY MAXIMUM
SKLON 3-5%
VÝŠKA VÍCE NEŽ 5 METRŮ
COMIGNOLO E CANNA FUMARIA
SECONDO NORMA UNI 10683

LEGENDA
COMIGNOLO E CANNA FUMARIA SECONDO NORMA UNI 10683
Tutte le tubazioni devono essere termicamente isolate
ISPEZIONE
INTERNO
ESTERNO
LASTRA DI COPERTURA
LAMIERA DI ACCIAIO A TENUTA STAGNA
2 metri MAX
Pendenza 3% - 5%
ALTEZZA SUPERIORE A 5 m

ISPEZIONE

9.3.3 NAŘÍZENÍ PŘED INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ

2 - 3 m MAX.

ALTEZZA SUPERIORE A 5 metri

! UPOZORNĚNÍ – celá spalinová cesta, veškeré její parametry,
instalace a použité materiály musí být vždy konzultovány
s odborníkem s platným oprávněním. Je podmínkou, aby spalinové
2 metri MAX.
cesty odpovídaly veškerým aktuálně platným normám. Před uvedením
%-5%
Pendenza 3
zařízení do provozu je uživatel povinen předložit platný doklad o
revizní kontrole komínu dle platných českých norem od oprávněné
ISPEZIONE
ISPEZIONE
Tutte le tubazioni devono
osoby.
essere termicamente isolate.
Před dopojením zařízení do komínu musí mít uživatel komín s platnou
revizní kontrolou dle aktuálních platných norem vydaný oprávněnou
osobou.
- Odtah spalin na následujících obrázcích je nejlepším řešením pro
odtah spalin i v případě, že ventilátor pro odtah spalin v zařízení právě
nefunguje – například v případě výpadku elektřiny. (V případě, že toto
nefunguje, může dojít k explozi nebo k úniku spalin do místnosti)
- Přiložené ilustrace jsou nejlepším řešením pro odtah spalin.
- Pokud preferujete komín procházející objektem přes střešní krytinu,
vložte T-kus s inspekčním víčkem podepřený nástěnnými držáky,
ISPEZIONE
průchodku střechou a stříšku komínu k ochraně před vlivy počasí.
- Pokud se rozhodnete použít klasický zděný komín, vložte T-kus s inspekčním víčkem podepřený nástěnnými držáky. Pokud je
odtah spalin moc velký, je nezbytné použít komínovou vložku z nerezové oceli nebo ocelí potaženou keramickou vložku s
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průměrem menším než 150mm – utěsněte volný prostor mezi vložkou a komínem. Je striktně zakázané použití pletivo nebo
mřížku na konci komínu, jelikož by toto vedlo ke špatné funkci spotřebiče.
Pro účely čistění, zejména v horizontálních oblastech, umístěte v kouřovodu inspekční otvory. Inspekční otvory na obrázku
označeny jako “ISPEZIONE“. Tyto otvory jsou velmi důležité k čištění popela a nespálených částic, které se akumulují v
kouřovodu.
Spotřebič pracuje s nízkým tlakem, ve spalovací komoře nižším než atmosférický tlakem, kdežto vývod kouře z komínu je lehce
pod tlakem, tudíž propustný systém musí být neprodyšně uzavřený.
Trubka kouřovodu musí být vyrobena z vhodného materiálu jako například: železná trubka potažená keramikou. Vnější kryt
trubek musí být obalen izolačním materiálem (minerální vlna, keramické vlákno).
NA JEDEN KOUŘOVOD JE MOŽNO PŘIPOJIT POUZE JEDNO ZAŘÍZENÍ
KOUŘOVÁ CESTA MUSÍ BÝT Z VHODNÝCH MATERIÁLŮ: například: nerezové trubky s porcelánovou úpravou, silikonová
těsnění červená (odolná teplotám do 350°C). Vnější strana komínu musí mít izolační materiál (minerální vata nebo keramika, nebo
lze použít izolované trubky)
VEŠKERÉ ČÁSTI KOUŘOVODU MUSÍ BÝT DEMONTOVATELNÉ PRO ÚČELY ÚDRŽBY A ČIŠTĚNÍ
UPOZORNĚNÍ: Pokud kouřová cesta není dostatečně izovolána a / nebo pokud je příliš dlouhá, může docházet ke
kondenzaci. Je povinné vytvořit dren kondenzace blízko vývodu kouřovodu ze zařízení. Zařízení musí mít vždy
vlastní kouřovod a komín. Pokud je tomu jinak, škody vzniklé nejsou kryty zárukou (může dojít k neustálému
přehřívání a podobně). V případě požáru v komínu OKAMŽITĚ VOLEJTE HASIČE 150.
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10 – VÝSTRAHY A UPOZORNĚNÍ
Zařízení dokáže komunikovat 7 výstrah
UPOZORNĚNÍ: Vzhled následujících výstrah nemusí nutně značit konkrétní závadu zařízení, ale jedná se o snahu
výrobce informovat uživatele na zlepšení používání zařízení pro vysokou bezpečnost, spolehlivost a funkčnost zařízení.
Výstražná upozornění:

Toto výstražné upozornění se objeví ve fázi WORK, když teplota spalin klesne pod stanovenou hodnotu. To znamená, že se zařízení
vypíná v důsledku nedostatku pelet. Pro reset výstrahy je nutné zařízení vypnout a zapnout na hlavním zadním vypínači 0/1. Je
nutné vyprázdnit a vyčistit hořák a naplnit zásobník peletami dříve, než zařízení opět spustíte do fáze START. Při úplném
vyprázdnění zásobníku na pelety může dojít k vyprázdnění podavače pelet a může se stat, že bude potřeba fázi START zopakovat
dvakrát, aby došlo k zapálení kamen.

Tato výstraha se objeví po fázi START, kdy spaliny nedosáhnou dostatečné teploty. Pro reset výstrahy je nutné zařízení vypnout a
zapnout na hlavním zadním vypínači 0/1
Je nutné vyprázdnit a vyčistit hořák a naplnit zásobník peletami dříve, než zařízení opět spustíte do fáze START.

Tato výstraha se objeví, když je spalinová cesta částečně nebo zcela zablokována. Pro reset výstrahy je nutné zařízení vypnout a
zapnout na hlavním zadním vypínači 0/1.
Před restartováním zařízení zkontolujte průchodnost kouřovodu. Zkontrolujte, zda jsou dobře zavřená dvířka hořeniště nebo zda není
zařízení velmi znečištěno.
Po téte výstraze nespouštějte zařízení, dokud neodhalíte a nevyřešíte příčinu.
Je nutné vyprázdnit a vyčistit hořák a naplnit zásobník peletami dříve, než zařízení opět spustíte do fáze START.

Tato výstraha se objeví, když se zařízení přehřeje. Potom, co zjistíte a odstraníte příčinu přehřátí odšroubujte plastový kryt resetu
termostatu, který naleznete na hlavním panelu na zadní straně kamen, a stiskněte resetové tlačítko. (Toto je možná až v okamžiku,
kdy teplota zcela klesne). Pro reset výstrahy je nutné zařízení vypnout a zapnout na hlavním zadním vypínači 0/1
Je nutné vyprázdnit a vyčistit hořák a naplnit zásobník peletami dříve, než zařízení opět spustíte do fáze START.

Tato výstraha se objeví, když je poškozeno nebo zcela chybí teplotní čidlo spalin. Kontaktujte svého servisního technika.

Tato výstraha se aktivuje, když sensor detekuje velmi nízký počet otáček ventilátoru pro odvod spalin. Zkontolujte kouřovod a komín.
Pokud problem přetrvává, obraťte se na svého servisního technika.

Tato výstraha se aktivuje, když sensor nedetekuje žádné otáčky ventilátoru. Ventilátor pro odvod spalin nepracuje. Kontaktujte
servisního technika.
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Sonda
serbatoio

11 – ZÁKLADNÍ DESKA

Morsettiera CN 5

121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Morsettiera CN 7

2

Pressostato

8 7 6 5 4 3 2 1

Motoriduttore
caricamento pellet
Spia Verde

1

Morsettiera CN 3

1
2
3

Pannello
Comandi

Sonda
Fumi

8
7
6
5
4
3

Motore
Pellet Power

2
1

10

Morsettiera CN 2

Sensore Hall
aspiratore fumi

9
1
2
3
4

8
7
6
5
4
3
2
1

Termostato
Riarmo
Aspiratore
fumi
Ventilatore
ambiente
Resistenza
accensione

Fus. 6,3A
Fus. 0,5A
1

2

230V 50Hz

LEGENDA
Sonda serbatoio
Morsettiera CN 5 / 7
Motoriduttore caricamento pellet - Spia Verde
Sonda Fumi
Pannello Comandi
Sensore Hall aspiratore fumi
Pressostato
Motore Pellet Power
Termostato Riarmo
Aspiratore fumi
Ventilatore ambiente
Resistenza accensione
Fus. 6,3A / 0,5A

KEY
Čidlo zásobníku
Svorky CN 5 / 7
Funkce podávání pelet – zelená kontrolka svítí
při otočení podavače
Teplotní čidlo spalin
Ovládací panel
Čidlo jednotky odvodu spalin
Tlakový spínač
Motor Pellet Power
Reset termostatu
Ventilátor spalin
Prostorový ventilátor
Žhavicí svíčka
Pojistka 6.3A / 0.5A
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12 – INFORMACE PRO ODBORNÉHO TECHNIKA
12.1 HLAVNÍ KOMPONENTY A JEJICH FUNKCE
POJISTKA SPALINOVÉHO TLAKU
Bezpečnostní pojistka zastavuje v případě potřeby šnekový podavač pelet. Pojistka vypíná přikládání pelet do hořeniště v případě,
že je detekován blokovaný odtah spalin nebo kouřovod. Na konce trubek pro odvod spalin je přísně zakázáno umisťovat mřížky,
pletiva apod. – mohlo by snadno dojít k ucpání kouřovodu – v takovém případě je aktivována pojistka spalinového tlaku a zařízení
nepřikládá do hořeniště další pelety.
ŠNEKOVÝ PODAVAČ PELET
Šnekový podavač pelet je poháněn motorem v pravidelných intervalech a je kontrolován mikroprocesorem. Motor podavače pelet
vypne v případě, že je zastaven pojistkou (při detekování překážky v kouřovodu a odvodu spalin) nebo jsou vyčerpány pelety ze
zásobníku – v takovém případě se vypne celé zařízení. Pojistka termostatu vyskočí při 125°C
VENTILÁTOR
Ventilátor se spouští automaticky v okamžiku, kdy teplotní čidlo spalin zaznamená danou teplotu. Ventilátor se automaticky vypne,
když dojde k dohoření všech pelet. Po vypnutí je ventilátor aktivní, dokud v kamnech teplota dostatečně neklesne – je běžné, že je
ventilátor po vypnutí kamen ještě aktivní – maximálně však 20 minut.
VENTILÁTOR PRO ODTAH SPALIN
Ventilátor pro odtah spalin se zapíná společně se zařízením. V první minutě ventilátor běží na maximální výkon a čistí oblast
vývodu kouřovodu. Po minutě se automaticky reguluje na optimální rychlost. Po vypnutí zařízení ventilátor stále pracuje a čistí
kouřovod od spalin – ne však déle než 20 minut od vypnutí zařízení.
ČIDLO TEPLOTY SPALIN
Čidlo pro zjišťování teploty spalin. V případě, že teplota spalin dosáhne určitou hodnotu, detekuje, že je spotřebič v chodu. Když
teplota klesne pod určitou teplotu, nahlásí výstrahu NO PELLET na displeji
BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO TEPLOTY PELETOVÉHO ZÁSOBNÍKU
V případě, že poblíž zásobníku na pelety dosáhne teplota 95°C, spustí ventilátor na nejvyšší výkon.
MANUÁLNÍ TEPLOTNÍ POJISTKA 125°C
Pokud teplota zařízení přesáhne 125°C, pojistka vyřadí z provozu šnekový podavač pelet. V takovém případě na displeji svítí kód
AL T max. Jakmile jsou důvody přehřátí zjištěny a napraveny, spotřebič může být po vychladnutí znovu spuštěn odšroubováním
plastového krytu pojistky, který se nachází zezadu spotřebiče, a poté stisknutím tlačítka.
ZHAVÍCÍ SVÍČKA
Je aktivovaná při START fází. Rozehřeje vzduch na 800°C, což napomáhá prvnímu spalování pelet v hořeništi. Funkčnost žhavící
svíčky je garantována na 6 měsíců.

12.2 POŽADAVKY NEZBYTNÉ PRO SPRÁVNÝ CHOD ZAŘÍZENÍ
- Přečtení tohoto manuálu.
- Spotřebič musí být vypínán kontrolním panelem. Je zakázáno vypínat spotřebič vypínačem 0-1 na zadní části zařízení.
- Zařízení nesmí být odpojeno ze zásuvky a elektřina během jeho chodu nesmí být odpojena. Při výpadku elektřiny není funkční
ventilátor pro odtah spalin a do místnosti se může dostat kouř.
- Neinstalujte zařízení pouze s pomocí horizontálních kouřovodů: Kouřovod by měl mít přirozený tah. Nevhodná instalace
kouřovodů může zavinit vypnutí spotřebiče z důvodu přetlaku.
- Při prvním zapnutí nechte spotřebič běžet na maximální výkon a minimální ventilace alespoň 10 hodin v dobře větrané místnosti,
abyste se zbavili kouře a zápachu z vypalování silikátu z emailu spalovací komory
- Neinstalujte mřížky ani sítka do kouřovodu – mohly by zpomalovat odtah spalin v kouřovodu.
- Udržujte spotřebič čistý a kontrolujte hořeniště podle těchto instrukcí.
- Pravidelně čistěte kouřovod.
- Používejte kvalitní pelety: Použití nekvalitních pelet vede ke snížení efektivity zařízení až na 50%.
- Pelety musí být uskladněny na dobře větraném suchém místě.
- Dveře zařízení musí být vždy během chodu zavřeny.
- Nedotýkejte se horkého povrchu, pokud nemáte ochranné vybavení.
- Nesypte pelety přímo do hořeniště.
- Udržujte palivo a hořlavé objekty ve vhodné vzdálenosti.
- Používejte originální náhradní díly od výrobce
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12.3 ŘEŠENÍ ZÁVAD A POTÍŽÍ
PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

ZÁSOBNÍK NA PELETY JE PRÁZDNÝ. NA DISPLEJI SVÍTÍ VÝSTRAHA “NO PELLET”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI

PODAVAČ PELET JE ZABLOKOVÁN CIZÍM TĚLESEM (HŘEBÍK, NYLON, KOUSEK DŘEVA
ATD). NA DISPLEJI SVÍTÍ VÝSTRAHA “NO PELLET”

PELETY NEDOPADAJÍ DO
HOŘÁKU

VYPOJTE ZAŘÍZENÍ ZE ZÁSUVKY A ODSTRAŇTE CIZÍ TĚLESO
ZE ZÁSOBNÍKU

PŘEKÁŽKA VE SPALINOVÉ CESTĚ (KOUŘOVOD, KOMÍN). NA DISPLEJI SVÍTÍ VÝSTRAHA
“SMOKE NO OUT”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
ZKONTROLUJTE KOUŘOVOD, KTERÝ MŮŽE BÝT ŠPINAVÝ
NEBO UCPANÝ

NA KONCI KOUŘOVÉ CESTY JE INSTALOVÁNA MŘÍŽKA, KTERÁ ZNEMOŽŇUJE VOLNÉ
PROUDĚNÍ SPALIN – ZOBRAZÍ SE “SMOKE NO OUT”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
ODSTRAŇTE KONCOVKU A VYMĚŇTE JI ZA VHODNĚJŠÍ

Z DŮVODU VYSOKÉHO PORYVU VĚTRU PŘESLO ZAŘÍZENÍ Z BEZPEČNOSTNÍCH
DŮVODŮ DO MÓDU “SMOKE NO OUT”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, ZAŘÍZENÍ
VYPOJTE ZE ZÁSUVKY A OPĚT ZAPOJTE A ZAPNĚTE

PŘEVODOVKA PODAVAČE PELET NEPRACUJE. ZOBRAZÍ SE “NO PELLET”

VYMĚŇTE PŘEVODOVKU PODAVAČE PELET

VYSKOČILA POJISTKA TERMOSTATU A UZAMKLA PŘEVODOVKU – ZOBRAZÍ SE
“ALARM T.MAX”

ZJISTĚTE PŘÍČINU PŘEHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ A ODSTRAŇTE JI,
POČKEJTE AŽ ZAŘÍZENÍ ZCELA VYCHLADNE A POTÉ
ZMÁČKNĚTE POJISTKU RESET TERMOSTATU NA ZADNÍ
STRANĚ KAMEN

DVÍŘKA KAMEN JSOU OTEVŘENÁ – ZOBRAZÍ SE
“SMOKE NO OUT”

DOBŘE ZAVŘETE DVÍŘKA HOŘENIŠTĚ

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
PŘEKÁŽKA V KOUŘOVODU – NEBO KONCOVKA KOUŘOVODU, KTERÁ BRÁNÍ VOLNÉMU
ZKONTROLUJTE KOUŘOVOD, KTERÝ MŮŽE BÝT UCPANÝ
PROUDĚNÍ SPALIN
NEBO ŠPINAVÝ. NEBO VYJMĚTE KONCOVKU KOUŘOVODU A
VYMĚŇTE JI ZA VHODNĚJŠÍ
V HOŘENIŠTI SE BĚHEM
PROVOZU HROMADÍ
PELETY

ZE ZAŘÍZENÍ UNIKÁ KOUŘ
DO MÍSTNOSTI

HOŘÁK JE VELMI ŠPINAVÝ

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU

DVÍŘKA HOŘENIŠTĚ NEJSOU SPRÁVNĚ UTĚSNĚNA, TĚSNĚNÍ DVÍŘEK JE
OPOTŘEBOVANÉ

DOBŘE ZAVŘETE DVÍŘKA HOŘENIŠTĚ / VYMĚŇTE TĚSNĚNÍ
DVÍŘEK

PELETY MAJÍ VYŠŠÍ POPELNATOST NEBO MAJÍ POCHYBNOU KVALITU

VYČISTĚTE HOŘÁK A NASTAVTE ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ NA
LEVEL 2 DLE TOHOTO NÁVODU. POKUD TO NEPOMŮŽE,
ZVOLTE PELETY VYŠŠÍ KVALITY

TOTO SE MŮŽE DÍT PŘI PRVNÍM ZÁPALU KAMEN, KDY SE VYPALUJÍ SILIKÁTU Z EMAILU
SPALOVACÍ KOMORY

NĚKOLIK DNÍ PROVOZUJTE ZAŘÍZENÍ NA NEJVYŠŠÍ VÝKON

KOUŘOVOD NENÍ SPRÁVNĚ UTĚSNĚN

ZKONTOLUJTE TĚSNOST KOUŘOVODU, KONDICI TRUBEK
KOUŘOVODU A JEJICH TĚSNĚNÍ

ZAŘÍZENÍ KOUŘÍ PO 25TI MINUTÁCH, ZAPÁLENÍ TRVÁ DLOUHO, HOŘÁK JE ZANESENÝ
A ŠPINAVÝ

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU

ZAŘÍZENÍ KOUŘÍ PO 25TI MINUTÁCH, ZAPÁLENÍ TRVÁ DLOUHO, PROTOŽE ZÁSOBNÍK
NA PELETY JE PRÁZDNÝ

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI

PŘETLAKOVÝ VENTIL SPÍNÁ

UJISTĚTE SE, ŽE PROVÁDÍTE VEŠKERÉ POKYNY ÚDRŽBY A
ČIŠTĚNÍ ZAŘÍZENÍ DLE TOHOTO NÁVODU

ZAŘÍZENÍ PADÁ DO
ZAŘÍZENÍ SE NEDAŘÍ ZAPÁLIT, PROTOŽE PODAVAČ PELET JE PRÁZDNÝ – ZOBRAZÍ SE
VÝSTRAHY
“FAILED START”
NEÚSPĚŠNÉHO ZAPÁLENÍ
FÁZE ZAPALOVÁNÍ KAMEN TRVÁ VELMI DLOUHO, PROTOŽE HOŘÁK JE ŠPINAVÝ –
NĚKOLIK MINUT PO FÁZI
ZOBRAZÍ SE “FAILED START”
START

ZAŘÍZENÍ SE NEZAPÁLÍ

SKLO JE POKRYTO
ČERNÝMI SAZEMI

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU A POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI
VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU A POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI

ŽHAVÍCÍ SVÍČKA NEPRACUJE – ZOBRAZÍ SE “FAILED START”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU, POTÉ
VYMĚŇTE ŽHAVÍCÍ SVÍČKU

ZÁSOBNÍK PELET NEBO PELETOVÝ PODAVAČ JE PRÁZDNÝ – ZOBRAZÍ SE
“FAILED START”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU A POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI

PŘÍLIŠ VYSOKÝ TAH KOMÍNU – ZOBRAZÍ SE “FAILED START”

KONZULTUJTE TAH V KOMÍNU S VAŠÍM KOMINÍKEM NEBO
SERVISNÍM TECHNIKEM THERMOROSSI

TRUBIČKA, VE KTERÉ JE ULOŽENA ŽHAVICÍ SVÍČKA JE ZANESENA OHARKY A
POPELEM

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU

ZAŘÍZENÍ HROMADÍ PELETY V HOŘÁKU

VYČISTĚTE HOŘÁK A NASTAVTE DLE INSTRUKCÍ V TOMTO
MANUÁLU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ LEVEL 2. POKUD TO
NEPOMŮŽE, POUŽIJTE PELETY VYŠŠÍ KVALITY

ZAŘÍZENÍ PRACUJE S NASTAVENÝMI PROGRAMY AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A
VYPNUTÍ, KTERÉ JSOU PŘÍLIŠ BRZY ZA SEBOU

ZAŘÍZENÍ BY MĚLO BÝT V PROVOZU PO DELŠÍ ČASOVÝ ÚSEK
JEDNOTLIVÝCH POŽADOVANÝCH CYKLŮ AUTOMATICKÉHO
PROVOZU. ZMĚNTE ČASOVÁNÍ KAMEN, SNIŽTE POČET
ZÁPALŮ ZA DEN

MALÝ TAH KOUŘOVODU

KONZULTUJTE TAH V KOMÍNU S VAŠÍM KOMINÍKEM NEBO
SERVISNÍM TECHNIKEM THERMOROSSI

PELETY NEVYHOVUJÍCÍ KVALITY

VYČISTĚTE HOŘÁK A NASTAVTE DLE INSTRUKCÍ V TOMTO
MANUÁLU ÚROVEŇ SPALOVÁNÍ LEVEL 2. POKUD TO
NEPOMŮŽE, POUŽIJTE PELETY VYŠŠÍ KVALITY
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PROBLÉM

ZAŘÍZENÍ SE
NEPRODUKUJE
DOSTATEK TEPLA

ZAŘÍZENÍ JE VYPNUTO,
ALE V HOŘÁKU
ZŮSTÁVAJÍ NESPÁLENÉ
PELETY
ZAŘÍZENÍ SI
NEPAMATUJE ČAS A
NASTAVENÉ PROGRAMY

ZAŘÍZENÍ NEPRACUJE
DLE NASTAVENÉHO
PROGRAMU CRONO

PO NĚKOLIKA HODINÁCH
PROVOZU SE NA SKLE
OBJEVÍ NÁNOS

MOŽNÁ PŘÍČINA

ŘEŠENÍ

TEPLOTA NA POKOJOVÉM TERMOSTATU JE NASTAVENA PŘÍLIŠ NÍZKO, ZAŘÍZENÍ
PRACUJE PŘERUŠOVANĚ

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT V PROVOZU VÍCE HODIN NA VYŠŠÍ
VÝKON, NASTAVTE VYŠŠÍ POŽADOVANOU TEPLOTU NA
TERMOSTATU

MÍSTNOST JE PŘÍLIŠ VELKÁ, ZDI JSOU STUDENÉ

ZAŘÍZENÍ BY MĚLO BÝT V PROVOZU DELŠÍ DOBU NA
VYŠŠÍ VÝKON

PELETY NEVYHOVUJÍCÍ KVALITY

ZMĚNTE PELETY NA PELETY DOSTATEČNÉ KVALITY DLE
TOHOTO MANUÁLU

STROPY JSOU PŘÍLIŠ VYSOKÉ / SCHODY ODVÁDÍ TEPLO JINAM

ODDĚLTE VYTÁPĚNÝ PROSTOR NEBO SPUSŤTE ZAŘÍZENÍ
NA DELŠÍ DOBU A VYŠŠÍ VÝKON

PELETY V ZÁSOBNÍKU DOŠLY BĚHEM PROVOZU ZAŘÍZENÍ - ZOBRAZÍ SE “NO
PELLET”

VYČISTĚTE HOŘÁK DLE INSTRUKCÍ V NÁVODU A POTÉ
NAPLŇTE ZÁSOBNÍK PELETAMI

PŘÍLIŠ VYSOKÝ TAH V KOUŘOVDU – ZOBRAZÍ SE
“NO PELLET”

KONZULTUJTE TAH V KOMÍNU S VAŠÍM KOMINÍKEM NEBO
SERVISNÍM TECHNIKEM THERMOROSSI

ZÁLOŽNÍ BATERIE V OVLÁDACÍM PANELU JE VYBITÁ

VYMĚŇTE BATERII DLE TOHOTO NÁVODU

UŽIVATEL NEPOVOLIL FUNKCI CRONO

STISKNĚTE TLAČÍTKO HODINY, ABYSTE POVOLILI
ZAŘÍZENÍ PRACOVAT DLE NASTAVENÝCH PROGRAMŮ –
DLE TOHOTO MANUÁLU

ZÁLOŽNÍ BATERIE V OVLÁDACÍM PANELU JE VYBITÁ

VYMĚŇTE BATERII DLE TOHOTO NÁVODU

BĚHEM NASTAVOVÁNÍ PROGRAMU AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ CRONO
JSTE UDĚLALI LOGICKOU CHYBU – ČAS VYPNUTÍ JE NASTAVEN PŘED ČASEM
ZAPNUTÍ A PODOBNĚ

ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ LOGICKÉ NASTAVENÍ
ČASOVÝCH PROGRAMŮ CRONO DLE TOHOTO NÁVODU

TENTO PROBLÉM SE OBJEVUJE U NOVÝCH ZAŘÍZENÍ A JE ZPŮSOBEN
VYPALOVÁNÍM SILIKÁTU Z EMAILU SPALOVACÍ KOMORY

VYČISTĚTE SKLO MĚKKÝM VLHKÝM HADŘÍKEM

POKUD VÁM POTÍŽE A JEJICH MOŽNÁ ŘEŠENÍ UVEDENÁ VÝŠE NEPOMOHLA VYŘEŠIT VÁŠ PROBLÉM, NEBO POKUD POTŘEBUJETE
NÁHRADNÍ DÍLY, KONTAKTUJTE PROSÍM SVÉHO AUTORIZOVANÉHO SERVISNÍHO TECHNIKA THERMOROSSI
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13 – NÁHRADNÍ DÍLY
70026386

70025941 Natural Air, Natural Plus
70019638 Natural Supreme Air, Natural SupremePlus

70026645 Per Natural Plus e Natural Supreme Plus

70026370
70028848

70026635
70026310 Natural Air, Natural Plus
70015025 Natural Air, Natural Plus
60004195

60004265

60011215

60013921

70015112

60011798
70028356
70026298
70015047
70026352
70026414

70025942 Natural Air, Natural Plus
70019637 Natural Supreme Air, Natural SupremePlus

70016799

70026358

70026362

70026650

60004195

70028356
70015057
60005254

60013342 Sonda fumi

60006637 Comando radiocomando

70026491 Natural Supreme Plus
70026663 Natural Supreme Air
70026331 Natural Plus
70026505 Natural Air

70026321

70018207

70028357

70026506 Natural Air
70026330 Natural Plus
70026664 Natural Supremre Air
70026492 Natural Supreme Plus

70026392

70026309 Pannello comandi Natural
70026846 Scheda comando
60013663 Cavo scheda comando

70026393

70028852 Sonda PT100

70015112

60011215

70026353
70026781 Porta completa
70015041F Porta in ghisa
70016869 Gancio chiusura porta
70015046 Profilo ferma vetro
70026644 Vetro porta
60010336 Guarnizione vetro
60013919 Guarnizione porta
70016868 Perno porta

70010326

70026322 Scatola sede eletronica
70022823 Scheda potenza
70024012 FILTRO 1,5H 300 16X16 1.5 RESIN
60011750 Termostato Riarmo
60011430 Spia luminosa verde
60011656 Interruttore 0-1
60011657 Presa 220V con fusibile
70023774 Fusibile rapido 3.15A

NATURAL AIR

60011428

60010185

70012937

70010402

60011798

60010185

70023311

70026504 Natural Air
70026229 Natural Plus
70026671 Natural Supreme Air
70026456 Natural Supreme Plus

70028231

70010325
70026275 Ventilatore completo
70026747 Ventilatore
60005553 Griglia
60009528 Guarnizione
70022508 Condensatore

60011793
60014109
70010234
60010102
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70026823 Completo
70026814 Supporto vetro
70026813 Vetro superiore anteriore
70026828 Coperchio posteriore superiore
70026827 Coperchio superiore
70028232 Guarnizione
70026757 Vetro superiore

70026824 Coperchio posteriore superiore
70026752 Vetro superiore
60013138
70013635

70016345

60011649

60010185

70025765

60011644

70016263

60011645

60011246

60011643

60004299

70026280 Ventilatore completo
60010188 Guarnizione ventilatore
60011428 Guarnizione flangia uscita fumi
60013555 Portasonda
70016831 Coclea supporto ventilatore
70012316 Flangia uscita fumi
70026749 Ventilatore
60011630 Condensatore 1 mF

70026374
70026787

70026618
70026612
70026374
70026790

70026384

70026789

70026384

70021277

70026788
70021277
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70026476

70026765 Per Natural Supreme Plus

70026626

LEGENDA

Klíč

Porta completa
Porta in ghisa
Gancio chiusura porta
Profilo ferma vetro
Vetro porta
Guarnizione vetro
Guarnizione porta
Perno porta

Kompletní dvířka sklo a litina
Litinový rám dvířek
Zámek dvířek
Lemovací obruba skla
Sklo do dvířek
Těsnění skla
Těsnění dvířek
Čep dvířek

Pannello comandi Natural
Scheda comando
Cavo scheda comando
Comando radiocomando
Sonda fumi
Sonda PT100
Scatola sede elettronica
Scheda potenza
FILTRO 1,5H 300 16X16 1,5 RESIN
Termostato riarmo
Spia luminosa verde
Interruttore 0-1
Presa 220V con fusibile
Fusibile rapido 3.15A
Ventilatore completo
Ventilatore
Griglia
Guarnizione
Condensatore

Ovládací panel NATURAL
Deska ovládacího panelu
Kabel k desce ovládacího panelu
Dálkový ovladač
Čidlo spalin
Čidlo PT100
Hlavní ele.skříňka
Základní deska
FILTR 1.5H 300 16X16 1.5 RESIN
Tlačítko resetu termostatu
Zelená kontrolka
Vypínač 0-1
Zástrčka 220V s pojistkou
Pojistka 3.15A
Kompletní ventilátor
Ventilátor
Mřížka
Těsnění
Kondenzátor

LEGENDA

Klíč

Completo
Supporto vetro
Vetro superiore anteriore
Coperchio posteriore superiore
Coperchio superiore
Guarnizione
Vetro superiore
Coperchio posteriore superiore
Vetro superiore
Ventilatore completo
Guarnizione ventilatore
Guarnizione flangia uscita fumi
Portasonda
Coclea supporto ventilatore
Flangia uscita fumi
Ventilatore
Condensatore 1 mF

Kompletní
Opora skla
P|řední vrchní sklo
Vrchní zadní kryt
Vrchní kryt
Těsnění
Vrchní sklo
Zadní vrchní kryt
Vrchní sklo
Kompletní ventilátor
Těsnění ventilátoru
Těsnění na přírubě kouřovodu
Držák na čidlo
Šroubovací podpěra ventilátoru
Příruba koncovky kouřovodu
Ventilátor
Kondenzátor 1 mF

Per Natural Supreme Plus

Pro NATURAL SUPREME PLUS
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