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EDILKAMIN  S.p.A.,  z registriranim sedežem na naslovu
Via Vincenzo
Monti 47 -  20123 Milan -  davčna številka
- VAT IT00192220192
Z vso odgovornostjo zagotavlja, da:
Je toplovodni kamin na les navedena spodaj, skladen z
EU uredbo  305/2011 in harmoniziran z EU standardom
EN 13240:2001  + A2:2004  + AC:2006  + AC:2007
Kamin na les blagovne znamke EDILKAMIN, tip FLAMMA
/FLAMMA CS 14 in 24
SERIJSKA ŠTEVILKA in leto izdelave:
glej ploščico na izdelku
FLAMMA /FLAMMA CS 14 izjava glede moči
DoP EK n° :       141
FLAMMA /FLAMMA CS 24 Izjava glede moči
DoP EK n° :       142

Draga gospa/gospod

Produkt je označen z edinstveno številko, serijsko številko, ki

Čestitke ob izbiri našega produkta. Pred njegovo uporabo,

je navedena na garancijski izjavi znotraj produkta.

prosim skrbno preberite ta navodila v smislu ravnanja z
napravo in splošne varnosti.

Prosimo obdržite:
•    garancijsko izjavo, ki spremlja produkt

Ta navodila so sestavni del produkta. Prosimo da jih obdržite

•    račun nakupa izdelka, ki vam ga je izstavil dobavitelj

celotno življenjsko dobo produkta. Če jih slučajno izgubite,

•    izjavo o skladnosti, ki vam jo je izstavil monter

lahko naročite novo kopijo ali jih naložite s strani www.
edilkamin.com
Garancijski pogoji so podani na garancijski izjavi, ki spremlja
Po razpakiranju produkta preverite stanje in celovitost

izdelek.

dobave. V primeru napake, nemudoma kontaktirajte
dobavitelja, kjer ste kupili izdelek ter mu zagotovite kopijo
garancijske knjižice in kopijo računa.
Naprava se mora montirati in uporabljati skladno z lokalnimi
in nacionalnimi predpisi ter evropskimi direktivami. Pri
montaži, za vse kar ni posebej specificirano v navodilih,
upoštevajte lokalne predpise.
Diagrami v teh navodilih so ilustrativne narave; slednji se
ne nanašajo vedno na vaš izdelek in niso zavezujoči na

SLOVENSKO

katerikoli način.
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POMEN SIMBOLOV
V nekaterih delih navodil so uporabljeni sledeči simboli:
Pozor:
Pozorno preberite in razumite tozadevno
sporočilo, saj lahko neupoštevanje
teh navodil vodi do resnih poškodb na
izdelku in ogrozi varnost uporabnikov.

Informacija:
Če ne boste upoštevali teh zahtev lahko
slednje vodi do nedelovanja produkta

VARNOSTNE INFORMACIJE
•

•

•
•
•
•
•

SLOVENSKO

•
•
•
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Nepravilna montaža ali nezadostno vzdrževanje
povzroča varnostne rizike, za katere Edilkamin ne
more biti odgovoren
Izdelek ni konstruiran za upravljanje s strani ljudi,
vključno otroki, katerih fizične, senzorične ali
mentalne kapacitete so omejene.
Ta izdelek ni namenjen kuhanju.
Produkt je načrtovan za zgorevanje suhega lesa
v količinah in na način kot opisano v teh navodilih
Izdelek je načrtovan za uporabo v zaprtih prostorih,
kjer vlada normalna vlažnost
Za zakonsko in standardno garancijo preberite
garancijsko izjavo, ki jo najdete priloženo izdelku
Izdelek se mora montirati na lokaciji, kjer ni
nevarnosti ognja.
V primeru ognja, pokličite pristojne javne službe
Ne gasiti ognja z vodnimi curki
Izdelek se mora hraniti na suhem in ne sme biti
izpostavljen slabemu vremenu.

Varnostni rizike lahko povzročijo, med drugim, tudi::
• kontakt z ognjem in vročimi deli (npr. steklo in
cevi). NE SE DOTIKATI VROČIH DELOV in pri
izklopljenem, ampak še vročem produktu, vedno
uporabite dobavljeno rokavico. V nasprotnem
primeru se lahko opečete.
• uporaba neprimernih produktov za vžig (npr.
alkohol). NE PRIŽIGAJTE PLAMENA S TEKOČIMI
SPREJI ALI PLAMENICAMI. Lahko se resno
opečete in poškodujete lastnino in ljudi.
• ne uporabljate drugega goriva kot pa samo
suh les. NE SEŽIGAJTE SMETI, PLASTIKE
ALIKARKOLI DRUGEGA KOT LES V KAMINU.
Riskirate umazanje izdelka, požar v dimniku in
onesnaženje okolja.
• NIKOLI
NE
SMETE
PREVEČ
NALOŽITI
KURIŠČE.   Obstaja
nevarnost
deformacije
izdelka
ter škode za ljudi.
• Poleg tega lahko zaradi preobremenjenosti
/ prevelike naloženosti kurišča pride do
nepopravljive spremembe barve na kovinskih
delih. V tem primeru Edilkamin ali prodajalec nista
odgovorna.
• Nikoli ne čistite vročega kamina. NE ČISTITI
VROČEGA PELEA. Ogrožate ventilator in dim v
prostoru.
• Čiščenje dimovoda z različnimi snovmi. NIKOLI
NE ČISTITE Z VNETLJIVIMI PRODUKTI.  Obstaja
nevarnost ognja ali povratnega ognja.
• čiščenje stekla z neprimernimi izdelki.NE ČISTITI
STEKLA KO JE VROČE Z VODO ALI S ČISTITLI

•

•

•

•

•
•
•

DRUGIMI KOT POSEBEJ ZA ČIŠČENJE STEKLA
ALI SUHO KRPO. Obstaja nevarnost razpok v
steklu, kot tudi trajna in nepopravljiva škoda na
samem steklu
bližina gorljivih materialov bližje izdelku, kot so v
teh navodilih navedene varnostne razdalje. NE
POLAGAJTE PERILA NA IZDELEK. NE PUŠČAJTE
STOJALA ZA PERILO BLIŽJE IZDELKU KOT
NAVAJAJO
VARNOSTNA
NAVODILA.
Ne
shranjujte gorljive tekočine blizu naprave. Obstaja
možnost požara.
blokirane prezračevalne odprtine ali zajem zraka.
NIKOLI NE BLOKIRAJTE ZAJEMA SVEŽEGA
ZRAKA ALI DIMOVODA. Obstaja možnost
povratnega ognja v sobo, ki lahko poškoduje
lastnino in ljudi.
uporaba izdelka kot podpornika ali lestev
(NE PLEZAJTE NA IZDELEK TER GA NE
UPORABLJAJTE KOT PODPORO). S tem ogrožate
lastnino in ljudi.
uporaba izdelka z odprtimi vrati. NE
UPORABLJAJTE IZDELKA Z ODPRTIMI VRATI. Za
boljšo zaščito izdelka lahko uporabite vzmet, ki
omogoča avtomatsko zaprtje vrat.
NIKOLI NE ODPIRAJTE vrat ali se približajte vratom
z gorljivimi, ohlapnimi oblačili, ki bi lahko zagorela
odpiranje vrat z izpadanjem žerjavice.
NIKOLI ne mečite žerjavice ven iz izdelka. S tem
lahko povzročite požar.

Prosimo, da uporabite vse običajne previdnostne
ukrepe za gospodinjsko grelno napravo.
Če ste v kakršnihkoli dvomih, ne ukrepajte, ampak
prosimo kontaktirajte vašega prodajalca ali monterja.
Zaradi varnostnih razlogov preberite navodila za
uporabnika, ki so vključena v teh navodilih.

SPLOŠNE INFORMACIJE

FLAMMA e FLAMMA CS
- notranje dimenzije kurišča cm 33 (L) x 34 (P) x 38 (H)
termični izpustni ventil (Flamma CS)
M brez seta

R brez seta

ACS*
R* M*

2,5

7 4 11

5

56

18

F Ø 15

63

5

12,5

46

AFS*

A

F: izhod dimnih plinov
A: zajem zraka
Vs: varnostni ventil
M: M 3/4” dvižni vod
R: M 3/4” povratni vod
AFS: Sanitarna hladna voda
ACS: Sanitarna topla voda

SLOVENSKO

118

134

21

SPLOŠNE INFORMACIJE
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE glede na EN 13240
Navedeni podatki so ilustrativne narave in podani s strani neodvisnega inštituta.
FLAMMA 24

FLAMMA 14

SLOVENSKO

Nominalna moč

6

Razpoložljiva moč

23,6

14,2

kW

Toplotna moč prenesena na vodo

14,6

9,7

kW

Izkoristek

84,6

87,4

%

Emisije CO 13% O2

0,208

0,092

%

Temperatura dimnih plinov

187

137

°C

Minimalni vlek

12

12

Pa

Poraba goriva

6,1

3,5

kg/h

Volumen ogrevanja *

615

360

m3

Vsebnost vode

40

40

l

Max. tlak

1,5

1,5

bar

Premer izhoda dimnih plinov

150

150

mm

Premer zajema svežega zraka

135

135

mm

Teža vključno z embalažo

320

320

kg

FLAMMA 24

FLAMMA 14

TEHNIČNI PODATKI ZA IZVEDBO DIMOVODA

Nominalna moč
Razpoložljiva moč

23,6

14

kW

Temperatura dimnih plinov na izhodu

225

164

°C

5

5

Pa

18,3

13,4

g/s

Minimalni vlek
Pretok dimnih plinov

* Volumen ogrevanja se izračuna glede na stopnjo izolacije objekta po italijanski zakonodaji 10/91 in dopolnilih ter
potrebe po ogrevanju 33 Kcal/m³ na uro.

EDILKAMIN s.p.a. si pridržuje pravico, da modificira izdelek brez predhodne najave z
namenom izboljšanja izdelka

EMBALAŽA
PRIPRAVA IN RAZPAKIRANJE
Embalažni material ni ne strupen in ne škodljiv ter ne
potrebuje posebne odstranitve.
Uporabnik je odgovoren za odgovorno skladiščenje,
odstranitev in/ali recikliranje slednjega skladno z
zakonodajo.

VSEBINA DOSTAVE
Dostava je sestavljena iz (tako za Flamma  in Flamma
CS) iz 2 škatel:
• prva vsebuje ohišje produkta (1);
• druga (2) vsebuje keramične plošče, vrečko
vijakov in dve rešetki.

Vedno premikajte peč vertikalno z
ustrezno opremo in skladno z varnostnimi
smernicami.
Ne obračajte paketa in ravnajte z vsemi deli
pozorno in skrbno.
Embalaža vsebuje uporabno kontrolno
loputo s katero lahko kontrolirate stanje
izdelka.
Ob
prejemu,
nemudoma
obvestite
dobavitelja v primeru morebitnih anomalij

SLOVENSKO

Uporabnik je odgovoren za odgovorno skladiščenje,
odstranitev in/ali recikliranje slednjega skladno z
zakonodajo.
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2

1

EMBALAŽA
ODSTRANITE IZDELEK S PALETE
Izdelek odstranite s palete tako, da odvijete vijake (V),
ki ga fiksirajo na slednjo in se nahajajo na nogicah.
Odstranite izdelek s palete, pri tem pa bodite pazljivi,
da zaščitite vrata in steklo pred mehanskimi udarci, ki
bi ju lahko poškodovali.

MONTAŽA KERAMIČNIH PLOŠČ
Keramični set vsebuje:
• n. 8 stranskih keramičnih plošč s pred montiranimi
gumijastimi deli (A);
• n. 1 sprednji zgornji vstavek (B);
• n. 1 sprednjo spodnjo ploščo (C);
• n. 1 pokrivno ploščo (D).

SLOVENSKO

Paket, ki vsebuje keramične panele, vsebuje tudi:
• 3 M4 x12 sornike (M) za montažo prednjih plošč;
•

A
C
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B

D

V

MONTAŽA
Za montažo prednjih plošč (B in C), odstranite sprednjo
kovinsko ploščo
(E).
SEDAJ PRITRDITE VRHNJO (B) IN SPODNJO (C)
SPREDNJO PLOŠČO
Z M4 VIJAKI/SORNIKI (M).
Sprednja plošča (C) ima vdolbino.  Montirajte
jo navzdol, da preprečite stik z vratno kljuko.

M
B
E
C

Montirajte stranske keramične plošče (A).
Približajte jih ohišju in pritrdite jih od vrha proti dnu.

*

A

SLOVENSKO

Stranske keramike morajo biti pritrjene v
točno določeni *
smeri. Ožja stran (*) mora biti usmerjena
proti izdelku.
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Pritrdite jih s 4 kupolastimi vijaki, ki so že pritrjeni
v ohišje.
Vstavite gumijaste blažilce, ki so vključeni v napravi.
Pritrdite pokrov (D)
Uporabite vijake  na zgornji sprednji plošči nad
rešetko za zrak, da jih nastavite po želji.

D
C
A

B

MONTAŽA
MONTAŽA
OPCIONALNEGA
VENTILATORSKEGA SETA
Flamma in Flamma CS sta konstruirana za ogrevanje
ogrevalne vode ter prostora v kateri sta postavljena.
Prostor ogrevata s pomočjo sevanja in naravne
konvekcije, brez uporabe ventilatorja.
Je pa kot dodatek na razpolago ventilatorski set pri
vašem prodajalcu, če bi želeli ogreti sobo hitreje.
Set sestavlja ventilator z električno opremo.

SLOVENSKO

ČE NE BOSTE MONTIRALI OPCIJSKI VENTILATORKI
SET, MORATE ODPRETI PLOŠČO (C) POD
KERAMIČNIMI PLOŠČAMI.
Za vgradnjo seta je potrebno:
• odstraniti hrbtno stranico (1) tako da odvijete
• dva vijaka (2)
• pritrdite ventilator (3) na ohišje in ga privijte
• z dvema vijakoma.
• montirajte termostat in povežite z električno
napetostjo

ČE
NE
BOSTE
MONTIRALI
OPCIJSKI VENTILATORKI SET,
MORATE ODPRETI PLOŠČO (C)
POD KERAMIČNIMI PLOŠČAMI.

C
C

Podrobnejša navodila se nahajajo v montažnih
navodili, ki spremljajo sam set.
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3

2

C

1

DELI NAVODIL ZA MONTAŽO SO
SAMO ZA UPORABO S STRANI
KVALIFICIRANEGA OSEBJA

Delajte z električnimi deli samo, ko
so slednji odklopljeni od električnega
omrežja.

MONTAŽA

Spodaj podajamo nekaj splošnih navodil, ki pa ne
izničijo potrebe po upoštevanju lokalnih predpisov in
monterske odgovornosti glede inštalacije.
Preverba primernosti prostora za montažo
• Soba mora imeti volumen najmanj 20 m3
• Tla morajo imeti zadostno nosilnost, da lahko
nosijo težo produkta in dodatkov.
• Naprava mora biti postavljena vodoravno
• Naprava ne sme biti montirana v spalnici, kopalnici
ali pa v isti sobi kot druga oprema, ki zajema zrak
za zgorevanje iz sobe, ali v okolju z eksplozivno
atmosfero. Zajemni/sesalni ventilator, ki deluje v
enakem prostoru ali področju kot produkt, lahko
vpliva na njegov vlek.
• V Italiji velja za vgradnjo v bližini plinskih naprav
predpis UNI 10683 in UNI 7129 (poiščite lokalni
ekvivalenti predpis).
Zaščita pred vročino in varnostni odmiki
Površina bližnje stavbe mora biti zaščitena pred
pregrevanjem. Katero izolacijo uporabiti, je odvisno od
tipa tozadevne površine.
Produkt se mora montirati z upoštevanjem naslednjih
varnostnih navodil:
- minimalni odmik stranic in hrbtne strani od gorljivih
materialov je 20cm.
- gorljivi materiali ne smejo biti bližje prednji stranici
kot 80 cm.
Če je montiran na gorljivih tleh, ali takšnih, ki nimajo
dovolj nosilnosti, uporabite jekleno ali stekleno ploščo
za razporeditev teže. Kontaktirajte prodajalca glede
takšne opcijske opreme.

ZAJEM ZUNANJEGA ZRAKA
Za dovod zraka, ki se ga porabi pri zgorevanju, morate
imeti inštaliran zajem zunanjega zraka.
Na splošno, predlagamo dva načina kako zagotoviti
zadosten pretok/dotok zgorevalnega zraka.
Indirektni zajem zraka
Montirajte zajem zraka na nivoju tal z efektivno površino
(brez mreže ali druge zaščitne opreme) najmanj 200
cm2  (16 cm premera).
Za preprečitev prepiha,  priporočamo montažo zajema
na hrbtni strani peči ali za radiatorjem.
Montaža slednjega pred napravo bo imela za posledico
neprijeten prepih.
Direktni zajem zraka
Montirajte zajem zraka z efektivno površino (brez
mreže ali druge zaščitne opreme) z minimalno takšnim
premerom, kot je odprtina za zajem zraka na napravi.
Povežite zajem zraka na steni z zajemom zraka na
napravi s cevjo (ki je lahko tudi fleksibilna).
Priporočamo da ne prekoračite dolžino slednje več kot
3m, v odvisnosti od vleka dimnika.
Zrak se lahko zajema iz sosednje sobe samo če:
• se zrak zajema iz trajne in neovirane odprtine, ki
gleda na zunaj;
• sosednja soba ni nikoli pod podtlakom v primerjavi
z okolico;
• sosednja soba ni garaža, izpostavljena nevarnosti
ognja, kopalnica ali spalnica
• sosednja soba ni skupna soba v večstanovanjskem
kompleksu.

SLOVENSKO

OPOMBE GLEDE MONTAŽE
Bodite pozorni:
• Naprava se lahko montira samo s strani
kvalificiranega monterja, ki je avtoriziran da izda
izjavo o skladnosti.
• • Naprava je lahko montirana in upravljana
skladno z lokalnimi, nacionalnimi in evropskimi
predpisi in smernicami. Ustrezna italijanska
zakonodaja je UNI 10683.
• • Če se naprava montira v najetem stanovanju,
jo mora odobriti lastnik.
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MONTAŽA
DIMOVOD
(DIMNIK,
DIMOVODNA
TULJAVA
IN
PODALJŠEK DIMNIKA)
To poglavje je skladno z Evropskimi predpisi EN 13384,
EN 1443, EN 1856 in EN1457. Monter mora upoštevati
slednje ter morebitne ostale lokalne predpise. Ta
navodila na noben način ne nadomeščajo takšnih
predpisov.
Naprava mora biti povezana z dimnikom, ki zagotavlja,
da so dimni plini, ki nastanejo pri zgorevanju odvedeni
povsem varno.
Pred pozicioniranjem naprave mora monter preveriti,
da je dimovodna cev ustrezne velikosti (premera).

SLOVENSKO

Izhod dimnih plinov je na vrhu.
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DIMOVODNA CEV, DIMNIK
Dimovodna cev (ki povezuje izhod dimnih plinov na
peči z dimnikom) in dimnik kot tak, morata poleg ostalih
zakonskih določil, izpolnjevati naslednje zahteve:
• sprejemati dimne pline od samo ene naprave
(izhodi več naprav ne smejo biti speljani v samo
en dimnik)
• večinoma mora biti usmerjen vertikalno
• ne sme imeti navzdol usmerjenih delov
• najbolje imeti okrogel notranji presek, ali z
razmerjem stranic manj kot 1.5
•
na nivoju strehe zaključite dimnik s
podaljškom(dimniško kapo): dimnik ne sme biti
zaključen s steno ali ravno ploščo, pa čeprav je
slednja odprta proti nebu
•
izdelan mora biti iz materiala razreda ognje
odpornosti A1 glede na UNI EN 13501 ali
primerljivim nacionalnim predpisom.
• mora biti certificiran
• mora imeti enak presek po vseh dolžini, oziroma
se lahko spremeni samo takoj za priključkom na
peči in ne nekje na pol dolžine.

DIMOVODNI KANAL
• če iz kovine, mora imeti oznako CE (EN 1856-2) ali
podoben nacionalni zakon;
• ne sme biti iz fleksibilnega kovinskega materiala
• za preverbo vleka se priporoča vgradnja lopute; pri
vleku nad 25 Pa
DIMOVOD:
• mora imeti sposobnost ustvariti negativni vlek
(podtlak), idealno ca. 12 Pa. Slabši vlek lahko
ima za posledico uhajanje dima v prostor (ko so
odprta vrata kamina); višje vrednosti povzročajo
hitrejše zgorevanje in s tem znižujejo izkoristek
• morajo biti ustrezno dimenzionirani, da lahko
odvajajo dim (EN 13384-1)
• priporočljivo je da so izolirani, jekleni ter s krožnim
presekom. Če je pravokoten, morajo imeti notranji
robovi zaokrožitev pod 20mm in razmerje med
notranjimi stranicami vsaj <1.5
• normalno imeti minimalno višino vsaj 3-4 metre
• ohraniti konstanten presek po vsej dolžini
• biti vodoodporni ter toplotno izolirani, da se
zagotovi vlek.
• imeti zbirno posodo za kondens in neizgorelo
gorivo
• biti najmanj kategorije  T400 ter ustrezno čiščen,
da se izognemo požarni nevarnosti.
PODALJŠEK/ZAKLJUČEK DIMNIKA
• mora biti odporen na veter
• mora imeti notranji presek enak kot presek dimnika
in izpust dimnih plinov vsak dvakrt tolikšen kot
notranji premer dimnika
• pri dvojnih dimnikih (ki morata imeti razmak vsaj
2m narazen) mora zaključek dimnika, ki odvaja
pline od peči na trda kuriva ali tisti iz višjega
nadstropja, biti vsaj 50cm višji od ostalega
• mora biti daljši od cone povratnega toka
• mora dovoljevati vzdrževanje dimnika

MONTAŽA
MONTAŽA VODNE NAPELJAVE
Flamma   je konstruirana za montažo na vodno
napeljavo z odprto raztezno posodo.

Nikoli ne zakurite v kaminu (niti za testiranje),
ko ni vode v inštalaciji; takšno ravnanje lahko
nepopravljivo poškoduje napravo.

Flamma   CS se lahko montira na vodno napeljavo z
odprto raztezno posodo (preverite lokalne predpise),
dokler montirate priključke na termični varnostni ventil.
.

ZUNANJI SETI ZA VODNO NAPELJAVO
(OPCIJA) ZA ODPRTE/ZAPRTE RAZTEZNE
POSODE

Za enostavne inštalacije, Edilkamin ponuja pred
sestavljene sete za inštalacijo izven izdelka.
Izdelek, ki ga potrebujete je odvisen od tipa inštalacije,
ki ga vgrajujete.
V vsakem primeru so dovodni in odvodni priključki na
hrbtni strani.

SLOVENSKO

CEVNA INŠTALACIJA
Inštalacija je odvisna od tipa sistema. Kljub temu pa
veljavo nekatera ‘splošna pravila’:
• vgradnja hranilnika (akumulatorja toplote) je
priporočljiva, vendar ne obvezna. Njegova prednost je
v tem, da razbremeni kamin pred ‘nenadnimi’ zahtevami
s strani sistema in se ga lahko integrira z drugimi viri
energije. Zmanjša porabo goriva in poveča učinkovitost
sistema.
• Povratna temperatura sistemske vode mora biti višja
od 50-55°C za preprečitev kondenzacije.
• Hranilnik (akumulator toplote) je obvezen pri
nizkotemperaturnih radiatorjih, ki se jih montira po
priporočilih proizvajalca samih radiatorjev.
• Material uporabljen pri inštalaciji mora vzdržati
eventualno pregrevanje.
•
Direktna navezava na več radiatorjev,
onemogoča pravilno delovanje, za kar je kriv majhen
premer njihovih cevi.
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MONTAŽA
INŠTALACIJA V KROGOTOK Z ODPRTO
RAZTEZNO POSODO
•

•

•

SLOVENSKO

•
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•
•
•

Naprava in inštalacija morata biti napolnjena,
z raztezno posodo odprto, ki je gravitacijsko
povezana z inštalacijo s cevjo premera najmanj
18mm. Ko se slednje izvaja, morajo biti zaporni
ventili na radiatorjih odprti, da se prepreči nabiranje
zračnih mehurčkov v inštalaciji ter omogoči
pravilno kroženje vode v sistemu.
Odprta posoda mora biti najmanj 3m višje, kot je
najvišja točka primarnega kroga in 1,5m nižja kot
dovodna linija. Višina posode mora biti v vsakem
primeru takšna, da omogoča večji tlak, kot ga
generira obtočna črpalka.
Nikoli ne polnite inštalacije direktno s tlakom iz
omrežja, saj je lahko slednji večji od tlaka naprave
in  posledica je lahko poškodbe same naprave.
Raztezna posoda se mora prosto odzračevati
ter mora biti ustrezno izolirana, da ne pride do
zamrznitve vode, kar lahko poškoduje povezavo.
Polnilna cev mora biti prosta, brez ventilov ali
zavojev.
Ne presežite delovni tlak 1.5 bar.
Priporočamo dodajanje proti zamrzovalnega
sredstva v vodo/inštalacijo (ustrezno UNI 8065 ali
podobnemu standardu).

MONTAŽA V KROGOTOK Z ZAPRTO
RAZTEZNO POSODO (DODATNA NAVODILA
K TISTIM ZA ODPRTE RAZTEZNE POSODE)
Tlak v hladilne krogu mora biti najmanj 1.5 bar (UNI
10412/2 odstavek 6.2).

Varnostni termični izpustni ventil (VST – v dobavi s
strani Edilkamin) se mora povezati s hladilnim krogom
(AL) s tlakom najmanj 1,5 bar.
S = izpust

MONTAŽA
OPCIJSKI INTERNI VODNO INŠTALACIJSKI SETI (R, RW, R2, RW2 Z ADAPTERSKIM SETOM ZA
KROŽENJE VODE)
Za enostavne inštalacije, Edilkamin ponuja pred
sestavljene sete za montažo znotraj izdelka.
Izdelek, ki ga potrebujete je odvisen od tipa inštalacije,
ki jo imate.
V vsakem primeru boste za priključitev slednjega
potrebovali ADAPTERSKI SET ZA PRIKLJUČITEV
NA VODNI KROGOTOK, ki je sestavljen iz cevi za
povezavo znotraj produkta.

Sanitarna voda se bo ogrela samo, če je
izdelek vroč.
Ko se sanitarna voda ogreje, tlak v
radiatorjih začasno pade

ADAPTER SET

SLOVENSKO

Nadaljnji detajli so opisani v montažnih navodilih
znotraj samega seta.
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KIT RW2

SLOVENSKO

NAVODILA ZA UPORABO
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GORIVO
Izdelek je konstruiran za zgorevanje lesenih klad ali
briket iz žagovine.
Uporabite suh les (maks. vlažnost 20%). Uporaba
vlažnega lesa bo povzročila umazanje kamina in
dimovoda, riziko dima in nižji izkoristek kot deklariran.
Vsak tip lesa ima različne karakteristike, ki prav tako
vplivajo na zgorevalni izkoristek. Podatki navedeni v
teh navodilih so doseženi z uporabo lesa.
Na splošno lahko ima les kalorično vrednost do 4.5
kWh/kg, medtem, ko ima sveže posekan les kalorično
vrednost le okoli 2 kWh/kg. Na splošno se priporoča
bukev ali brestovina, ali les razreda A1 glede na UNI
EN ISO 17225-5
Pozor pri dlje trajajoči uporabi lesa s vsebnostjo
aromatičnih olj (npr.evkaliptus). Lito železo se lahko
razkraja. Uporabite priporočene količine lesa: Prevelika
naloženost povzroči pregrevanje, kar vodi do poškodb:
•
možna deformacija notranjih delov;
•
možna nepopravljiva škoda na barvi
kovinskih delov za katere Edilkamin ali distributer nista
odgovorna.
Zaradi varovanja okolja in varnosti, NE kurite v kaminu:
plastike, lakiranega lesa, premoga ali odpadno lubje.
Ne uporabljajte izdelka kot sežigalnice.
18
Uporaba teh goriv izniči garancijo.

3
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ZRAČNE OMEJITVE
Za povečanje ali zmanjšanje zgorevanja, korigirajte
dotok zraka v kurišče s premikanje ročice za zrak (L).
Postopajte skladno z opisom:

Pozicija

Opis

Učinek

1

Vžig / maksimalna moč

Primarni zrak se
pošlje v celoti v
kurišče.

2

Vmesna pozicija

za
normalno
zgorevanje

3

Vzdrževanje
žerjavice

Samo
post
zgorevalni zrak.

1

L

NAVODILA ZA UPORABO

Za prvi zagon/vžig kamina vedno uporabite najmanjša
polena. Uporabite večja polena, da povečate ogenj.
Vedno naložite les globoko v kurišče, skoraj v stiku z
zadnjo stranico, tako da se kljub morebitnemu zdrsu
ne dotikajo sprednjega stekla.
Odpiranje vrat
(za nalaganje polen ali čiščenje stekla)
Uporabite pritrjeno ročko – pazite, da boste uporabljali
zaščitno rokavico, če je naprava vroča.
Pred zaprtjem vrat, preverite, da je ročica (*) v
horizontalne m položaju.
Če ni, se vrata ne bodo v celoti zaprla.

Ročica je fiksna.
NE POIZKUŠAJTE je obrniti, ampak jo
preprosto potegnite.

Prižig hladnega kurišča
1. Preverite da plast pepela ni previsoka. Če je pepela
preveč, obstaja nevarnost, da pri odpiranju vrat za
dodajanje polen, izpadejo koščki žerjavice iz kurišča.
2. Postavite ročico za zrak v pozicijo ‘’povsem odprto’’.
Zrak za zgorevanje bo intenzivno pritekal v kurišče in
zagotovil dobro zgorevanje.
3. Postavite les v kurišče brez prekomernega tlačenja.
Pozicionirajte vžigalno kocko med polena in jo prižgite.
Nikoli ne uporabljajte materialov kot so alkohol, petrolej
ali podobno za vžig.
4. Na tej točki zaprite vrata in opazujte nekaj minut.
Če bi se ogenj ugasnil, počasi odprite vrata, ponovno
namestite novo vžigalno kocko med polena in ponovno
prižgite
Prižig vročega kurišča
Kdaj dodati nova polena? Ko je gorivo že skoraj v
celoti izgorelo.   S priloženo rokavico počasi odprite
vrata (v izogib nastanku vrtincev, ki lahko povzročijo
izstop dima). Dodajte izbrana polena v kurišče tako,
da ga položite na obstoječo žerjavico (v mejah, ki so
navedena v navodilih).
Delovanje izdelka se spreminja v odvisnosti od vleka
dimnika in nastavitvijo zračne lopute za zgorevanje.
Delovanje z začetnim majhnim vlekom
Za zajem zraka za zgorevanje ter odvod dimnih plinov,
potrebuje kamin v dimniku določen vlek.
Če je vlek šibak, na začetku prižgite ‘začetni’ ogenj z
uporabo majhnih polen, oziroma trsk. Ko se vzpostavi
dober vlek, lahko dodate običajno gorivo.

*

Prvih nekaj delovanj se lahko pojavi rahel
vonj po barvi, ki pa se bo hitro razkadil.

ODZRAČNIK
V prvih dneh uporabe boste morali sistem
nekajkrat odzračiti, da boste izločili ves
zrak iz inštalacije. Uporabite lahko interni
odzračnik, za dostop do katerega morate
odstraniti keramični pokrov.

Kot pri vseh produktih, se kamin na drva v
različnih fazah ogreva in hladi. Slednje vodi
do normalne dilatacije. Takšna dilatacije
lahko povzroči rahlo šumnost, ki pa ni razlog
za uveljavljanje reklamacije.

SLOVENSKO

Prvi zagon/vžig
• Poskrbite da ste prebrali in razumeli vsebino teh
navodil
• Odstranite vse gorljive dele iz izdelka (navodila,
nalepke, ipd.). Obvezno odstranite nalepke s
stekla kamina. Saj če se slednja stopijo, lahko
povzročijo nepopravljivo škodo na steklu.
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VZDRŽEVANJE
Pred kakršnim koli vzdrževanjem, odklopite
napravo z napetosti.
Redno vzdrževanje je nujno za ohranjanje
naprave v dobrem delovnem stanju.
NEVZDRŽEVANJE KAMINA BO VODILO DO
NEPRAVILNEGA DELOVANJA SLEDNJEGA.
Kakršna koli težava, ki bo nastala zaradi
nevzdrževanja naprave, bo imela za
posledico ugasnitev garancije.

SLOVENSKO

N.B.
- vsakršna neavtorizirana modifikacija je
prepovedana
- Uporabljajte le rezervne del, ki jih
priporoča proizvajalec
- Uporaba neoriginalnih rezervnih delov
vodi v ničnost garancije
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Odstranitev pepela
Odstranite pepel z grebljico ali čistilcem pepela.
Položite
odstranjen pepel izključno v negorljivo posodo; imejte
v mislih, da lahko preostala žerjavica ponovno zagori
še v 24 urah po zadnjem zgorevanju.
Pladenj ali posoda za odstranjevanje pepela nista
priloženi.

POZOR!
Pri vseh operacijah čiščenja kateregakoli
dela kamina, mora biti kamin popolnoma
izklopljen.
Čiščenje stekla
Za čiščenje stekla lahko uporabljate namenska čistila
(glejte Edilkamin cenik – čistila).
Ne škropite izdelka po pobarvanih delih ali vratnih
tesnilih. Alternativa čistilom je cunja namočena v malo
pepela ali pa kos časopisnega papirja. Pozor, bodite
pozorni da ni abrazivnih elementov v pepelu, ki bi
lahko popraskali steklo.

Keramično steklo, ki je vgrajeno v izdelek,
lahko prenese temperature do ca. 750°C in
je kontrolirano pred in po sestavi na  morebitne razpoke, mehurčke ali napihnjenost.
Kljub temu, da je steklo odporno na visoko
temperaturo, pa je krhek element in se
svetuje, da se ga ne prisili ali udarja.
Ker steklo ni fleksibilno, lahko poči.

Čiščenje zunanjih delov
Pokrivne stranice morajo biti čiščene z uporabo
neagresivnih detergentov. Ne nanašajte hladne vode,
ko so stran, saj lahko termični šok povzroči škodo.

VZDRŽEVANJE
Čiščenje notranjosti kamina
Odvisno od količine uporabe, ampak najmanj enkrat
na sezono, odstranite ognje odporne in kovinske deflektorje v samem kurišču (D) in jih očistite.
Najenostavnejši način za odstranitev deflektorjev je
tako, da začnete na desni strani; bypass mehanizem
za dimne pline se nahaja na levi in lahko moti razstavitev.
Ravnajte ognje odporne deflektorje (D) pazljivo, da jih
ne zlomite.

Čiščenje dimovoda
Čiščenje se naj izvede pred ogrevalno sezono in
vsakič, ko opazite plast saj in katrana, saj sta to substanci, ki sta zelo gorljivi.
Obloge, v kombinaciji z visokimi temperaturami in
iskrami, lahko povzročijo ogenj z resnimi posledicami tako za dimnik kot za objekt. Zatorej je potrebno
temeljito očistiti dimnik vsak enkrat letno.

D

SLOVENSKO

ODSTRANITEV
Po koncu življenjske dobe izdelka, slednjega odstranite v skladu z lokalno zakonodajo.
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Ognje odporni deflektor je predmet obrabe.
Ne vaš prodajalec in ne Edilkamin nista
odgovorna za njegovo poškodovanje, po
nesreči ali zaradi obrabe.

ODSTRANJEVANJE TEŽAV
V PRIMERU TEŽAV
1) v primeru izstopanja dima iz kurišča,
preverite:
Pravilnost montaže (dimne cevi, dimnik, zaključek,
zajem zraka). Ali je uporabljen les suh. Ali so bila vrata
odprta prehitro.
2) v primeru nekontroliranega zgorevanja
preverite:
Če so tesnila samega kurišča v dobrem stanju
Če so vrata kurišča pravilno zaprta.

SLOVENSKO

3) Če se steklo hitro umaže preverite, če
je les suh
Kljub temu pa upoštevajte, da je povsem normalno da
se po nekaj urah delovanja naredi rahla plast saj na
samem steklu.
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4) Če zagori dimovod ali nenadoma morate
takoj pogasiti ogenj v kurišču:
• če mogoče, v varnih pogojih, odstranite pepel in
žerjavico s pomočjo orodja in se samo dotikajte
kovinski pladenj z zaščitnimi rokavicami.
• v primeru požara pokličite pristojne službe na
pomoč
5) v primeru vonjav preverite:
• Če gre za prvi vžig: v tem primeru je vonj po barvi
normalen. Če je izdelek umazan ali prašen.

Če ne morete rešiti težave, kontaktirajte
distributerja
ali
če
na
razpolago,
pooblaščenega serviserja. Garancija je
veljavna samo, če se dokaže defekt na
izdelku.

OPOMBE GLEDE OGNJE ODPORNEGA
MATERIALA
Notranje obloge iz ognje odpornega materiala so bile
konstruirane, da vzdrži normalno uporabo.
Njihovo čiščenje je zagotovljeno v primeru dobrega
zgorevanja. Po navadi se obloge poškodujejo zaradi:
• neželenih udarcev
• uporabe nedovoljenih vžigalnih pripomočkov
• prevelike naloženosti lesa v kurišču
• uporabe drugega goriva kot dovoljeno
Edilkamin ali distributer nista odgovorna za škodo na
izdelku, ki je nastala zaradi opisanega zgoraj.

*941299-SI*
www.edilkamin.com
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