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Děkujeme, ţe jste si vybrali naši společnost. Náš produkt je skvělé řešení pro vytápění. Konstrukce je 
vyvinutá z nejmodernějších technologií a materiálů s nejkvalitnějším zpracováním a moderním designem. 
Díky tomu vám kamna umoţní vychutnat si fantastický pocit a efekt krbu, který vám do domova přináší 
teplo z ohně v naprostém bezpečí. 

UPOZORNĚNÍ 
Tento návod k obsluze je nedílnou součástí výrobku: ujistěte se, ţe je stále k dispozici u zařízení, a to i v případě 
převodu/prodeje na jiného vlastníka nebo uţivatele, nebo přesunu na jiné místo. Je-li poškozen nebo ztracen, 
poţádejte o další kopii místní technický servis. Tento výrobek musí být určen pro pouţití, pro které byl vyroben. Je 
vyloučena jakákoliv odpovědnost, smluvní a mimosmluvní, výrobce za škody zpŧsobené na lidech, zvířatech nebo 
věcech v dŧsledku chyb při instalaci, seřízení, údrţbě a nesprávného pouţívání. 
Instalace musí být provedena kvalifikovaným a oprávněným personálem, jenţ přebírá plnou odpovědnost 
za konečnou instalaci a následné správné provozování instalovaného výrobku. Je třeba mít na paměti 
všechny národní, regionální, krajské a obecní právní předpisy země, ve které bylo zařízení nainstalováno, 
jakoţ i pokyny obsaţené v tomto návodu k obsluze. V případě nedodrţení těchto opatření nenese výrobce 
ţádnou odpovědnost. 
Po odstranění obalu zkontrolujte integritu a úplnost obsahu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se obraťte na 
prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili. Všechny elektrické komponenty, které tvoří výrobek a zaručují jeho 
správný provoz, musí být nahrazeny originálními náhradními díly výhradně autorizovaným servisním střediskem. 

BEZPEČNOST 

 SPOTŘEBIČ MŦŢE BÝT POUŢÍVÁN DĚTMI MLADŠÍMI 8 LET A OSOBAMI SE SNÍŢENÝMI FYZICKÝMI, 

SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POUZE 

POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO POTÉ, CO BYLY POUČENY O BEZPEČNÉM POUŢÍVÁNÍ 

ZAŘÍZENÍ A POCHOPILY RIZIKA S NÍM SPOJENÁ. 

 DĚTI MUSÍ BÝT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUČENO, ŢE SI NEBUDOU SE SPOTŘEBIČEM 

HRÁT. 

 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŢBA, KTERÉ MAJÍ BÝT PROVÁDĚNY UŢIVATELEM, NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DĚTMI 

BEZ DOZORU. 

 NEDOTÝKEJTE SE SPOTŘEBIČE, KDYŢ MÁTE HOLÁ CHODIDLA A MOKRÝMI NEBO VLHKÝMI 

ČÁSTMI TĚLA. 

 JE ZAKÁZÁNO MĚNIT BEZPEČNOSTNÍ NEBO REGULAČNÍ PRVKY BEZ POVOLENÍ NEBO POKYNŦ 

VÝROBCE. 

 NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUŤTE S ELEKTRICKÝMI KABELY VYCHÁZEJÍCÍMI Z KAMEN, I 

KDYŢ JSOU ODPOJENÉ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

 DOPORUČUJE SE UMÍSTIT NAPÁJECÍ KABEL TAK, ABY NEPŘIŠEL DO KONTAKTU S HORKÝMI 

ČÁSTMI SPOTŘEBIČE. 

 VYHNĚTE SE UCPÁNÍ NEBO SNÍŢENÍ ROZMĚRŦ OTVORŦ SLOUŢÍCÍCH K VĚTRÁNÍ MÍSTA 

INSTALACE, VĚTRACÍ OTVORY JSOU PODSTATNÉ PRO SPRÁVNÉ SPALOVÁNÍ. 

 NENECHÁVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DĚTÍ NEBO NEZPŦSOBILÝCH OSOB BEZ DOZORU. 

 BĚHEM NORMÁLNÍHO PROVOZU VÝROBKU MUSÍ ZŦSTAT DVÍŘKA TOPENIŠTĚ ZAVŘENÁ. 

 KDYŢ JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKÝ, ZEJMÉNA VŠECHNY JEHO VNĚJŠÍ 

POVRCHY, PROTO JE POTŘEBA DÁVAT POZOR! 

 PŘED ZAPÁLENÍM SPOTŘEBIČE PO DELŠÍ DOBĚ NEPOUŢÍVÁNÍ ZKONTROLUJTE PŘÍPADNÉ 

PŘEKÁŢKY VE SPALINOVÉ CESTĚ. 

 ZAŘÍZENÍ BYLO PROJEKTOVÁNO NA PROVOZ V JAKÝCHKOLIV KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH; V 

PŘÍPADĚ ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK (SILNÝ VÍTR, MRÁZ) BY MOHLY ZASÁHNOUT 

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY, KTERÉ ZAŘÍZENÍ VYPNOU. POKUD K TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE 

TECHNICKOU SERVISNÍ PODPORU A V KAŢDÉM PŘÍPADĚ NEVYPÍNEJTE BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉMY. 

 V PŘÍPADĚ POŢÁRU KOUŘOVODU SE VYBAVTE VHODNÝMI SYSTÉMY PRO UHAŠENÍ PLAMENŦ 

NEBO POŢÁDEJTE O ZÁSAH HASIČE. 

 TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT POUŢÍVÁNO JAKO SPALOVNA ODPADŦ 
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 NEPOUŢÍVEJTE PRO ZAPÁLENÍ ŢÁDNOU HOŘLAVOU KAPALINU 

 KACHLE JSOU RUČNĚ VYRÁBĚNÉ PŘEDMĚTY A JAKO TAKOVÉ MOHOU VYKAZOVAT 

MIKROPRASKLINKY, FLÍČKY A VADY STÍNOVÁNÍ. TYTO VLASTNOSTI SVĚDČÍ O JEJICH 

ORIGINALITĚ. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K JEJICH ROZDÍLNÉMU KOEFICIENTU DILATACE, 

VYTVÁŘÍ MIKROTRHLINY (POPRASKÁNÍ), KTERÉ DEMONSTRUJÍ JEJICH SKUTEČNOU 

ORIGINALITU. PRO ČIŠTĚNÍ KACHLÍ SE DOPORUČUJE POUŢÍVAT MĚKKÝ A SUCHÝ HADR; POKUD 

JE POUŢÍVÁN JAKÝKOLIV ČISTICÍ PROSTŘEDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO 

PRASKLIN A ZVÝRAZNIT JE. 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 
Odpovědnost výrobce je omezena na dodávku zboţí. 
Instalace musí být provedena pečlivě podle pokynŧ uvedených v této příručce a podle pravidel odborných profesí. 
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný technik, který pracuje pod jménem společnosti, která je schopna převzít 
celou odpovědnost za instalaci výrobku. 
Společnost La NORDICA S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za pouţití neoriginálních náhradních dílŧ. 
 
Toto zařízení není určeno k obsluze osobami (včetně děti) s omezenými tělesnými, smyslovými a duševními 
schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem a poučeny o pouţívání spotřebiče osobou, odpovědnou za jejich 
bezpečnost. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, ţe si 
Se spotřebičem nebudou hrát (EN 60335-2-102 / 7.12). 
Je povinné respektovat národní a evropské normy, místní předpisy týkající se stavebnictví, jakoţ i 
protipoţární předpisy.  

NENÍ MOŢNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V případě nedodrţení těchto opatření nenese 
výrobce La NORDICA S.p.A. ţádnou odpovědnost. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE 
 
Věc: Absence azbestu a kadmia 
Prohlašujeme, ţe veškeré materiály pouţité pro montáţ všech našich zařízení jsou bez azbestových částí nebo 
derivátŧ azbestu a ţe v materiálu pouţívaného pro svařování, není přítomno kadmium, jak je předepsáno v 
příslušné normě. 
 
 
Věc: Nařízení CE 1935/2004. 
Prohlašujeme, ţe veškeré pouţité materiály, které se dostanou do kontaktu s potravinami, jsou vhodné pro 
potravinářské pouţití podle nařízení CE. 

PRAVIDLA PRO INSTALACI 
Instalace výrobku a pomocných zařízení, týkajících se topného systému, musí být v souladu se všemi platnými 
normami a předpisy, a tím, co stanoví zákon. 
Instalace, příslušné připojení zařízení, uvedení do provozu a ověření správné funkčnosti musí být provedeny 
odborně vyškoleným personálem a odborným zpŧsobem v plném souladu s platnými právními předpisy, a to jak na 
vnitrostátní, regionální, provinční a obecní úrovni země, kde je zařízení instalováno, tak v souladu s těmito pokyny. 
Instalace musí být provedena oprávněným personálem, který musí poskytnout kupujícímu prohlášení o shodě 
zařízení, jenţ přebírá plnou odpovědnost za konečnou instalaci a následně za správné provozování instalovaného 
výrobku. Před instalací proveďte následující ověření: 

 Ověřte nosnost podlahy, zda unese váhu vašeho zařízení. V případě nedostatečné nosnosti nebo v případě 
hořlavého materiálu na podlaze, zajistěte vhodnou izolaci (ROZMĚRY PODLE REGIONÁLNÍCH 
PŘEDPISŮ). 

 Ujistěte se, ţe v místnosti, kde bude zařízení instalováno, je zajištěno dostatečné větrání. 

 Vyhněte se instalaci v prostorech s výskytem hromadných větracích potrubí, odsavačŧ par s nebo bez 
extraktoru, plynových spotřebičŧ typu B, tepelných čerpadel nebo přítomnosti spotřebičŧ, jejichţ současny 
provoz mŧţe vytvářet v prostoru podtlak (ref. norma UNI 10683). 

 Ujistěte se, ţe kouřovod a potrubí, kterým bude zařízení připojeno, odpovídá předpisŧm pro tyto účely. 
NENÍ povoleno připojení více zařízení do stejného komína. 

 Prŧměr otvoru pro připojení do komína musí odpovídat alespoň prŧměru kouřové trubky vystupující ze 
spotřebiče. Otvor by měl být vybaven stěnovou koncovkou pro napojení kouřovodu a rŧţici. 



 

6   
 

 
Před instalaci doporučujeme dŧkladně omýt veškeré potrubí systému, aby se odstranily jakékoliv zbytky, které by 
mohly ohrozit správnou funkci topného zařízení. 
DŮLEŢITÉ: 

a) Je třeba instalovat odvzdušňovací ventil (ruční nebo automatický), k umoţnění odstraněni vzduchu ze 
systému. 
b) Pokud dojde k úniku vody, uzavřete přívod vody a upozorněte technickou asistenční sluţbu; 
c) Provozní tlak v systému a kamnech musí být pravidelně kontrolován. 
d) Pokud se kotel nepouţívá delší dobu, je vhodné kontaktovat servisního technika alespoň ohledně 
následujících úkonŧ: - zavřete vodovodní kohoutky jak tepelného, tak sanitárního systému; - vyprázdněte 
tepelný a sanitární systém, pokud hrozí nebezpečí mrazu.  

 
Topná zařízení vybavená dochlazovací smyčkou (model D.S.A.), mohou byt instalována jak na systém s 
OTEVŘENOU expanzní nádobou, tak na systém s UZAVŘENOU expanzní nádobou. 

 
Společnost La NORDICA S.p.A. nepřebírá ţádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku 
a/nebo u osob způsobené zařízením. Rovněţ neodpovídá za upravený výrobek bez povolení a za 
pouţití neoriginálních náhradních dílů. 

EXPANZNÍ NÁDOBA OTEVŘENÁ 
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EXPANZNÍ NÁDOBA UZAVŘENÁ 
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PŘIPOJENÍ A PLNĚNÍ SYSTÉMU 

 

POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

NORMA S IDRO  
D.S.A. 

Definice podle EN 13240 

Celkový tepelný výkon [kW] 24,8 

Jmenovitý tepelný výkon (uţitkový) [kW] 19,5 

Tepelný výkon předaný do teplonosného média [kW] 14,9 

Tepelný výkon předaný do prostoru [kW] 4,6 

Výhřevnost [m
3
] (30 kcal/h / 1m

3
 )

# 559 

Hodinová spotřeba (dřevo s vlhkostí < 20 %) [kg/h] 5,8 

Účinnost [%] 78,6 

Průměr hrdla pro odvod spalin [mm]
## 160 

Poţadovaný podtlak v komíně [Pa] 17 - 20 

CO měřeno při 13% kyslíku [%] 0,09 

Objem teplovodního výměníku [l] 40 

Optimální pracovní teplota vody v systému ÚT [°C] 70 - 75 

Ideální délka polen [cm] 30 

Velikost vstupu a výstupu pro napojení na ÚT  1"F 

Maximální provozní tlak [bar] 

Otevřená soustava 

1,5 

Tlaková soustava  

2,5 

Expanzní nádoba 
Otevřená / 

Uzavřená 

Primární / Sekundární / Terciální vzduch Ano / Ano / Ano 

Teplota výstupních spalin [°C] 250 

Externí přívod vzduchu Ø [mm] 100 

Typ roštu Pevný 

Výška [mm] 1242 

Šířka [mm] 720 

Hloubka [mm] 575 

Hmotnost [kg] 249 

Poţárně bezpečnostní odstupy 
(viz kapitola 

BEZPEČNOST) 
 
(#) Pro budovy jejichţ tepelná izolace neodpovídá předpisŧm pro zateplení, potřebné mnoţství tepla je v případě vhodné budovy  
(30kcal/h x m

3
); v případě méně vhodné budovy (40kcal/h x m

3
); v případě nevhodné budovy (50kcal/h x m

3
). 

V případě tepelné izolace instalované dle norem o sníţení energetické náročnosti je mnoţství potřebného tepla vyšší. Při dočasném  
vytápění nebo v případě přerušení topení delším neţ 8 hodin, se topný výkon sniţuje o cca 25 %. 
DŮLEŢITÉ: Výkon spotřebiče musí být úměrný k výkonu teplonosného média, tj. vody; příliš nízký objem vody neumoţňuje správný 
chod kamen a příliš vysoký objem vede k chybnému vyhřívání radiátorŧ. 
(##) Prŧměr kouřovodu 200 mm pouţitelný s komínem o min. délce 6 m 
 
Technické údaje byly získány při používání bukové esence třídy „A1“ dle normativu UNI EN ISO 17225-5 při vlhkosti nižší než 20%. 
Použití jiných paliv by mohlo vést k nutnosti specifických přenastavení a mohlo by vést k získání jiných výkonových parametrů. 
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TECHNICKÝ POPIS 

 

 

1A - Ovladač PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 7). 
Ovladačem umístěným nalevo pod dvířky topeniště (pravé táhlo označené jednou tečkou) se upravuje prŧchod 
vzduchu přes popelník a rošt. Primární vzduch je nezbytný pro fázi zapalování a roztápění kamen. V této fázi 
otevřete prŧchod primárního vzduchu naplno, ovladač je potřeba zcela vytáhnout. Popelník je nutno pravidelně 
vyprazdňovat, aby popel nebránil přívodu primárního vzduchu pro spalování.  
Při spalování dřeva je ovladač primárního vzduchu vţdy otevřený jen na chvíli, pro roztopení kamen a následně se 
plně uzavírá. Jinak dřevo rychle shoří a mŧţe dojít k přetopení krbových kamen (viz kapitola BĚŢNÝ PROVOZ). 

2A - Ovladač SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 7). 
Ovladačem umístěným nalevo pod dvířky topeniště (levé táhlo označené dvěma tečkami) se reguluje prŧchod 
vzduchu před sklo topeniště (oplachování skla) a následně i samotný výkon krbu. Při spalování dřeva musí být 
tento ovladač otevřen vţdy alespoň trochu, aby docházelo k dokonalému spalování uhlíku a prchavé hořlaviny, 
uvolňující se z palivového dřeva. Tím se zvýší účinnost spalování a čištění skla (viz kapitola BĚŢNÝ PROVOZ). 
Sekundární vzduch je moţné připojit na vedení externího vzduchu skrze flexibilní rouru a litinové hrdlo ve spodní 
části kamen (flexibilní roura není součástí balení výrobku).  
Předepsaná hodinová spotřeba paliva a jednotlivé pozice ovladačŧ pro získání nominálního výkonu krbových 
kamen jsou následující: 

 Hodinová spotřeba 

[kg/h] 
Primární vzduch Sekundární vzduch Terciální vzduch 

NORMA S IDRO 

D.S.A. 
5,8 zcela uzavřený plně otevřený přednastavený 

KOUŘOVOD 
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KOMÍN 

 

PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 

 

PŘIPOJENÍ NA KOMÍN Z OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ 

 

VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 
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POVOLENÁ A NEPOVOLENÁ PALIVA 

Povolena paliva jsou dřevěná polena. Je nutné pouţívat pouze polena suchého dřeva (max. do 20% obsahu vody). 
Měla by se přikládat maximálně 2 aţ 3 dřevěná polena. Kusy dřeva by měly mít délku cca 20-30 cm a maximální 
obvod 30-35 cm. 

Dřevěné lisované nepotaţené brikety musí být pouţívány opatrně, aby nedošlo k moţnému přehřátí 
zařízení, neboť mají vysokou hodnotu výhřevnosti. 

Palivové dřevo musí mít obsah vlhkosti niţší neţ 20% a musí byt skladováno na suchém místě. Mokré dřevo 
nehoří a činí zapalováni obtíţnějším, protoţe vyţaduje více energie k odpaření přítomné vody. Obsah vlhkosti má 
také tu nevýhodu, ţe se sníţením teploty voda kondenzuje nejprve v ohništi a poté v komíně a zpŧsobuje značné 
zanášení sazemi s následným moţným rizikem vzniku poţáru. Čerstvé dřevo obsahuje asi 60% H2O, proto není 
vhodné ke spalování. Voda nehoří! Dřevo je třeba umístit na suchém a dobře větraném místě (například pod 
střechou) po dobu alespoň dvou let před jeho pouţitím. Tvrdé dřevo se doporučuje nechat 1 rok na dešti a 
následně na dva roky uskladnit na suchém a větrném místě. 

Následující předměty nemohou být spalovány: uhlí, odřezky, odpad z kůry a dřevotřísky, mokré nebo 
lakem ošetřené dřevo, plastové materiály; v takovém případě zaniká záruka výrobku. 

Papír a lepenka mŧţe být pouţita pouze pro zapalování, avšak se doporučuje pouţití pevných podpalovačŧ 
(parafínový nebo lihový). 

Spalování odpadů je ZAKÁZÁNO a mohlo by poškodit zařízení a kouřovod, stejně jako poškodit zdraví a vyvolat 
stíţnosti sousedŧ na zápach v ovzduší. 
Dřevo není palivo s dlouhou ţivotností, a proto není zaručeno kontinuální vytápění během noci. 
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* méně vhodné pryskyřičnaté dřevo (vhodné na roztápění) 

POZOR: Dlouhé a nepřetrţité pouţívání dřeva mimořádně bohatého na aromatické oleje (např. 
eukalyptus, myrta, atd.) způsobuje náhlé zhoršení kvality litinových materiálů ve výrobku. 

Deklarované technické údaje byly dosaţeny spalováním bukového dřeva třídy „A1“ podle normy UNI EN ISO 
17225-5 a vlhkosti niţší neţ 20%. Při spalování jiného druhu dřeva mŧţe mít za následek jiné parametry spalování 
a rozdílnou účinnost výrobku. 

 

ZAPÁLENÍ 
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ZAPÁLENÍ S NÍZKÝMI EMISEMI 

 

Po zapálení ohně nastavte ovladače vzduchŧ následovně: 

 

BĚŢNÝ PROVOZ 
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VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍ 

 

LETNÍ PROVOZ 

 

ÚDRŢBA A PÉČE 

 

ČIŠTĚNÍ SKLA 
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ČISTĚNÍ POPELNÍKU 

 

ČIŠTĚNÍ KOUŘOVODU 

 

LETNÍ ODSTÁVKA 

 
 
Zkontrolujte hladinu vody v expanzní nádobě a kompletně odvzdušněte systém ÚT a radiátory. Dále zkontrolujte, 
zda instalace a elektrické příslušenství (řídicí jednotka, oběhová čerpadla) fungují správně. 
 
UPOZORNĚNÍ: Bezpodmínečně před zapálením kamen musí být systém a zařízení úplně naplněno vodou; 
v opačném případě by mohlo dojít k váţnému poškození celé konstrukce. Při nepouţívání spotřebiče je systém 
vţdy plný vody. 

KACHLOVÉ OBLOŢENÍ (JE-LI PŘÍTOMNO) 

 

LAKOVANÉ DOPLŇKY (JSOU-LI PŘÍTOMNY) 

 

SMALTOVANÉ DOPLŇKY (JSOU-LI PŘÍTOMNY) 
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CHROMOVANÉ DOPLŇKY (JSOU-LI PŘÍTOMNY) 

 

ÚDRŢBA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU 

 

STANOVENÍ TEPELNÉHO VÝKONU 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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INSTALAČNÍ SCHÉMA 
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DOPORUČENÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 
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TECHNICKÉ LISTY 
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ROZMĚRY 

 
 

 

 

1. Výstup teplé vody z výměníku do ÚT 

2. Zpátečka, vratná voda z ÚT 

3. Jímka pro čidlo termostatu spouštějící 

čerpadlo 

A. Vstup studené vody z vodovodního řádu 

do ochlazovací smyčky 

B. Jímka pro čidlo termostatického 

bezpečnostního ventilu ochl. smyčky 

C. Výstup vody z ochlazovací smyčky 
napojený na odpad. 
D. Hrdlo pro napojení na externí přívod 
vzduchu 
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