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AQUA � NÁVOD K POUŽITÍ
Gratulujeme vám, že jste zakoupili kamna s teplovodn�m výměn�kem
AQUA. Pros�m, přečtěte si následuj�c� informace, abyste svůj nákup využili
t�m nejlepš�m způsobem. Edilkamin se zř�ká jakékoliv odpovědnosti za př��
padné škody vzniklé nedodržen�m uvedeného návodu a na tyto škody
neposkytuje záruku.
KAMNA PROVOZUJTE VŽDY S PŘIPOJENÝM
HYDRAULICKÝM OKRUHEM.
NESMÍ NIKDY PRACOVAT BEZ VODY VE VÝMĚNÍKU.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Propojen� výměn�ku a hydraulického obvodu si nechte provést kvalifikova�
nou osobou s následným uveden�m do provozu.
Pohled na plamen by měl udržet odstup dět� od kamen, ale doporučuje�
me vhodným způsobem zajistit, aby se děti nepřibližovali ke sklu.
Ohniště mus� být vždy uzavřeno, vyjma uváděn� do provozu, doplňován�
paliva a odstraňován� pevných zbytků spalován�, aby se zabránilo uniká�
n� spalin.
Doporučujeme spalovat dř�v� v množstv� nepřevyšuj�c�m 3 kg / hod.
V žádném př�padě nepouž�vejte uhl� a nespalujte odpadky.
Zajistěte přiváděn� spalovac�ho vzduchu do m�stnosti (alespoň 200 cm2)
a vzduchu k větrán� m�stnosti, zejména při současném provozu s jiným
tepelným zař�zen�m. Nezabraňujte nikdy odvodu spalin.
Nepouž�vejte alkohol ani žádné jiné nevhodné látky pro zapálen� nebo
obnoven� plamene. Sklo čistěte pouze za studena.
Provádějte pravidelnou údržbu jedenkrát za dva roky odborným servisem.
Jakékoliv úpravy kamen jsou nepř�pustné. Použ�vejte pouze náhradn� d�ly
schválené výrobcem.
V Itálii mohou být kamna s výměn�kem provozována jen s otevřenou
expanzn� nádobou.
V opačném př�padě Edilkamin nemůže poskytnout záruku.
Upozorněn�: V př�padě likvidace kamen dejte šamot, keramické sklo a
těsněn� do komunáln�ho odpadu. Do komunáln�ho odpadu rovněž patř�
obklady z př�rodn�ho kamene.
Zbytek kamen, tj. plechový korpus a plechové opláštěn� spolu s litinovými
d�ly je možné odevzdat do sběrny kovových odpadů.
IDENTIFIKACE VÝROBKU
Výrobn� č�slo je um�stěno na št�tku na kamnech.

MONTÁŽ KERAMICKÝCH DÍLŮ
Kamna AQUA maj� kovovou a litinovou konstrukci a maj� 4 nožičky.Na
boc�ch maj� vodic� lišty z lakovaného hlin�ku s drážkami, které umožňuj�
montáž keramických d�lů.
V n�že uvedené tabulce je uvedeno množstv� a typ potřebných kachl�ků:

POPIS ROZMĚRY POČET
Bočn� kachl�ky 420 X 415 4
Předn� kachl�ky 435 X 110 2

Kamna se dodávaj� s kachl�ky odděleně zabalenými, aby se zabránilo
rozbit� nebo promáčknut� kachl�ků během přepravy a montáže.
Kamna jsou vyrobena s vlastn�m keramickým obložen�m a odzkoušena,
aby se poté dosáhlo co nejsnadnějš� a nejrychlejš� montáže na m�stě.
Některé keramické d�ly mohou m�t na zadn� straně malé prohlubeniny,
které však nesnižuj� kvalitu keramiky.
Vybalte keramiku až na samotném m�stě instalace.

K montáži keramiky je nezbytné
� odšroubován�m 4 šroubků sejměte vrchn� kryt, viz.obr. č. 1
� zvednut�m vyvlékněte předn� profil z vlastn�ho sedla, viz.obr. č. 2
� usa�te kachl�ky do sedla předn�ho průčel�, viz. obr. č. 3
� znovu namontujte předn� profil do sedla, viz.obr.č. 4
� usa�te keramiku do př�slušného bočn�ho veden�, ze shora směrem dolů,
viz. obr.č.5
� znovu um�stěte vrchn� kryt na zař�zen� a zašroubujte 4 šroubky,
viz.obr.č.6
Po ukončen� této operace můžete fázi montáže keramiky považovat za
ukončenou, viz.obr.č.7 

MONTÁŽ KERAMICKÝCH DÍLŮ
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POPIS A FUNKCE
Kamna AQUA jsou projektována ke spalován� dř�v� v ohništi k vytápěn�
m�stnosti vyzařován�m, prouděn�m vzduchu a pro ohřev vody ve výměn��
ku kamen (viz.SEKCE VODA 1), která cirkuluje v hydraulickém obvodě.
Kamna AQUA se skládaj� z jedné spalovac� komory s vnějš�m pláštěm ze
silného plechu a zevnitř obložené ohnivzdorným materiálem. Ve vnitřn�
zadn� části ohniště je um�stěn výměn�k. V litinových dv�řkách je keramické
sklo, které je odolné vůči vysokým teplotám. Umožňuje široký pohled na
oheň. Dveře maj� madlo z chromované oceli s prvkem chrán�c�m proti
popálen�.
Vzduchu pro spalován� se reguluje otočen�m klapky (A), která je situová�
na uprostřed spodn�ch dv�řek před popeln�kem. Pro přidáván� množstv�
vzduchu potřebného ke spalován� otáčejte ve směru hodinových ručiček,
pro sn�žen� množstv� vzduchu otáčejte proti směru hodinových ručiček. Při
rozběhnutém spalován� nechte regulaci v polootevřené poloze, abyste
se vyhnuli zvýšené spotřebě dřeva.
� Sekundárn� stálý vzduch proud� k ohništi prostřednictv�m průduchů, um��
stěných na horn� zaskl�vac� liště dv�řek. Sekundárn� vzduch umožňuje
automatické čištěn� keramického skla, umožňuje spalován� těch plynů,
které mohou vzniknout z nedokonalého hořen� dř�v� a t�m sn�ž� riziko otra�
vy nebezpečnými plyny.
� Táhlo (B) um�stěné uvnitř spodn�ch dv�řek před popeln�kem umožňuje
čištěn� roštu (otočný rošt) během chodu. Protřepán� roštu doporučujeme
provést vždy, když se nám zdá, že plamen uhas�ná.
� Popel padá do nádoby na popel (C), která mus� být pravidelně vypraz�
dňována.
� Kouř je odváděn kouřovodem.
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ODVOD
TEPLÉ VODY

otevř�t

PŘÍVOD
STUDENÉ VODY

nádoba na
popel táhlo otočného roštu

Doporučovaná spotřeba dř�v� kg/h 3
Výkon spalován� kW 12,5
Obecný užitečný výkon kW 9
Užitečný výkon vody kW 6,5
Průměr kouřovodu cm 15
Minimáln� výška kouřovodu m 2,5
*Minimáln� tah kom�na Pa 10
**Maximáln� vytápěný objem m3 200
Minimáln� vytápěný objem m3 50
Váha kg 156

**v závislosti na izolaci domu a kvality dř�v�
* pokud je vyšš�, použijte kouřové klapky 

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE
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ROZLOŽENÝ NÁKRES KAMEN AQUA

Seznam  d�lů
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INSTALACE
Všechny m�stn� předpisy, včetně předpisů, které se týkaj� národn�ch
a evropských norem, mus� být při montáži kamen dodrženy zejmé�
na ČSN 73 4201, ČSN 06 1008, ČSN 06 0830 Kamna jsou
dodávána na paletě a zabalená do pap�rové krabice. Vyjměte
kamna z krabice, zkontrolujte, zda odpov�daj� vybranému modelu
a ujistěte se, že nejsou poškozeny přepravou.
Př�padné reklamace mus� být nahlášeny dopravci (také uveden�m
na dodac�m listě) v okamžiku převzet�.Obal ze dřeva a kartonu lze
spálit. Než nainstalujete kamna přesvědčte se, zda máte správný
průměr kouřovodu a hubice kouřovodu a zda je zajištěn přiměře�
ný př�stup pro čištěn� spotřebiče, kouřovodu a kom�na.
Ověřte si nosnost vaš� podlahy. Pokud je nedostatečná, je nutno ji
zpevnit (např. použit� podložky rozkládaj�c� zat�žen�).
Krbová kamna je nutno um�stit tak, aby stála pevně na nehořlavém
podkladu, přesahuj�c� půdorys spotřebiče nejméně o 100 mm na
všech stranách a 300 mm ze strany přikládac�ch dv�řek. 
V př�padě, že kamna budou stát na podlaze z hořlavého materiá�
lu, je nutno použ�t pod krbová kamna podložku z nehořlavého
materiálu, která bude přesahovat na předn� straně kamen min.
800 mm a po stranách min. 400 mm. Zkontrolujte, zda v m�stnosti
nebo stejném prostoru nejsou odsavače vzduchu, mohou způsobit
problémy.

TLAK VZDUCHU
K obnoven� spáleného kysl�ku a k zajištěn� správného prouděn�
vzduchu v m�stnosti zajistěte př�vod vnějš�ho vzduchu o velikosti
alespoň 200 cm2, zajistěte jej na úrovni podlahy tak, aby nedo�
šlo k jejich ucpán� (nesm� být veden shora). K dodán� od Edilkamin
viz. posledn� stránka.

KOUŘOVOD
Kouřovodem se rozum� roura, která spojuje úst� vývodu kouře s
hubic� kouřovodu. Kouřovod mus� být složen z pevných ocelových
nebo keramických trubek, nejsou př�pustné ohebné kovové trubky
nebo trubky z azbestocementu. Vyhněte se horizontáln�mu nebo
proti spádovému veden�. Př�padné změny sekce jsou př�pustné
pouze při vývodu z kom�na a ne např�klad na spoji kouřovodu.
Nejsou př�pustné úhly vyšš� než 45o (viz.obr.1,2,3,4) V bodě
zaústěn� ocelové roury u hubice pro výstup kouře z kamen, mus�
být provedeno utěsněn� za použit� tmelu pro vysoké teploty.

ŠKRTÍCÍ VENTIL
Doporučujeme vložit škrt�c� klapku do kouřovodu. Klapka by měl
být snadno ovladatelná a jej� pozice by se měla dát zvenku klič�
kou ovládat. Klapka mus� zůstat ve stálé předurčené pozici a nesm�
se dát zavř�t automaticky. Otvor klapky nesm� být menš� jak 3%
povrchu sekce a v každém př�padě se mus� rovnat alespoň 20
cm2.

KOMÍN A KOMÍNOVÝ NÁSTAVEC
Kom�n je zař�zen� vyrobené z keramického nebo z ocelového
potrub�, který vede kouřové plyny z m�stnosti použit� ohniště nad
střechu budovy.
Kamna se sm� připojit na kom�n, který odpov�dá normě ČSN 73
4201 a má tah alespoň 12 Pa.
Souhlas s připojen�m kamen mus� dát př�slušné kominické středi�
sko. Kom�ny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na
pevná paliva je nutno vymetat 6x ročně (dle vyhlášky min vnitra č.
111/82 Sb.). Běžným provozem, zejména vlhkým palivem

docház� k usazován� saz� a dehtu v kom�ně.Při zanedbán� pravi�
delné kontroly a čištěn� kom�na se zvyšuje pravděpodobnost vzni�
ku požáru v kom�ně. V tomto př�padě postupujte následovně: v
žádném př�padě nehaste vodou; uzavřete všechny př�vody vzdu�
chu pro hořen�, pokud je to možné přiklopte kom�n; kontaktujte
kominickou službu k posouzen� stavu kom�na po požáru;
kontaktujte výrobce. Základn� vlastnosti kom�na jsou:
� Teplotn�, mechanická, izolačn� a plynotěsná odolnost na teplotu
spalin alespoň 450°C .
� Zajistěte vhodnou tepelnou izolaci, aby se zabránilo tvořen� usa�
zenin a kondenzátů
�Vyústěn� kouřové trubky mus� být bu� vertikáln� anebo nesm�
vykazovat úhel sklonu a sevřen� přesahuj�c� 45°
� Kom�n pokud možno o kruhovém vnitřn�m průřezu, v př�padě
obdéln�kového průřezu mus� být maximáln� poměr mezi stranami
roven 1,5
� Mus� m�t vnitřn� rozměr o ploše alespoň tak velké (200 cm2), jak
je uvedeno na technické kartě výrobku
� Kom�n mus� být použ�ván vždy a pouze pro jediné ohniště
(kamna).
Starš� nebo př�liš velké kom�ny, doporučujeme vyvložkovat pomo�
c� rour z nerez oceli o vhodném průměru a odpov�daj�c� tepelné
izolaci.
Před montáž� výrobku AQUA zkontrolujte, zda je kom�n v dobrém
technickém stavu a vyčištěná od př�padných usazenin.
Upozorněn�: Po delš� době přerušen� provozu před opakovaným
zapalován�m je nutná kontrola zda nedošlo k ucpán� spalinových
cest.
Základn� vlastnosti kom�nového nástavce jsou:
� vnitřn� průřez základu je shodný s kouřovou trubkou
� velikost kom�na nesm� být menš� než dvojnásobek vývodu kouřo�
vé trubky
� um�stěte na plně návětrném m�stě, seshora střechy a mimo zóny
opakovaného prouděn�.
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HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ
Kamna mus� být připojena k hydraulickému zař�zen� (okruhu) kvalifikova�
ným technikem.
V Itálii mohou kamna fungovat pouze s otevřenou expanzn� nádobou.
V ostatn�ch zem�ch zálež� na m�stn�m předpisu. K instalaci s uzavřenou ex�
panzn� nádobou je třeba použ�t vypouštěc�ho ventilu s napouštěn�m a zá�
ložn� elektrický zdroj pro oběhové čerpadlo.
Vypouštěc� ventil um�stěte vždy v nejnižš� části soustavy.
�   Naplněn� kamen a zař�zen� se mus� provést prostřednictv�m otevřené ex�

panzn� nádoby pro přirozený spád vody, prostřednictv�m př�vodn�ho po�
trub� (s průměrem, který nen� nižš� než 18mm).

�   Během této fáze otevřete všechny odvzdušňovac� ventily radiátorů, aby�
se zabránilo tvorbě vzduchových kapes, které by bránily v cirkulaci vo�
dy.

Upozorněn�:
� V Itálii mus� být kamna připojena k „otevřené“ expanzn� nádobě

� Expanzn� nádobu um�stěte do výšky vyšš� než 3 metry od nejvyšš�ho bodu
termosifonového systému a menš� než 15 metrů od výstupu z kamen. 
Výška um�stěn� expanzn� nádoby však mus� být v každém př�padě
taková, aby došlo k vytvořen� hydraulického tlaku větš�ho, než je tlak
vytvořený čerpadlem.

� Nikdy nedoplňujte zař�zen� př�mo z vodovodn� s�tě s��ovým
tlakem,pokud by hodnota tohoto tlaku mohla být větš� než hodnota
uvedená na identifikačn�m št�tku krbového systému 1,5 bar.

� Bezpečnostn� př�vodn� potrub� k expanzn� nádobě mus� být provedeno
s př�mým napojen�m bez kohoutů a ohybů.

� Maximáln� provozn� tlak nesm� přesáhnout hodnotu 1,5 bar

�  Tlak použ�vaný při přej�mac� / výstupn� zkoušce je 3 bar.

�  Nerozdělávejte nikdy oheň v kamnech (a to ani na zkoušku), jestliže dané
zař�zen� nen� naplněné vodou, mohlo by doj�t k neopravitelnému
poškozen� výměn�ku.

�   Připojte výstupy pojistného tepelného ventilu (VST) a pojistného tlakového
ventilu (VSP).

� Zkouška těsnosti zař�zen� mus� být prováděna s otevřenou expanzn�
nádobou.

� Na okruhu teplé užitkové vody nainstalujte pojistný tlakový ventil
nastavený na hodnotu 6 bar pro vypuštěn� objemu vody obsaženého v
tepelném výměn�ku.

� Uspořádejte si všechny složky zař�zen� (čerpadlo, deskový výměn�k,
ventily atd.) v snadno př�stupných prostorách kvůli běžné a mimořádné
údržbě.

ÚPRAVA VODY
Poč�tejte s přidán�m mrazuvzdorných, antikorozn�ch látek a látek proti
tvorbě usazenin.
V př�padě, že by napouštěc� voda a voda určená pro doplňován� měla
tvrdost vyšš� než 35 F, použijte změkčovač na jej� sn�žen�.

Návod pro obsluhu
PRVNÍ ZAPÁLENÍ
Při sezónn�m použ�ván� a při špatných tahových nebo povětrnostn�ch pod�
m�nkách je nutno věnovat zvýšenou pozornost při uváděn� do provozu.
Ujistěte se, že v ohništi nezůstalo nic vznětlivého.

ZAPÁLENÍ
Použ�vejte drobné vyschlé tř�sky a polena, tuhý podpalovač nebo natrhaný
pap�r a zapalte (se spalovac�m vzduchem naplno). 
Začněte s lehkým ohněm, zvolna zvyšte náplň.
V prvn�ch dnech použ�ván� se vyskytne zápach nátěru, který při dalš�m
použ�ván� zmiz�.

BĚŽNÝ PROVOZ
Vnějš� plochy spotřebiče, předevš�m sklokeramické okénko jsou v průbě�
hu provozu z hlediska dotyku horké. Nedotýkejte se jich – hroz� nebezpe�
č� popálenin! Pozor předevš�m na př�tomnost dět� a dbejte na jejich dosta�
tečnou bezpečnou vzdálenost od zapálených kamen.
Spalován� a výhřevnost
Spalován� bylo optimalizováno z technického hlediska jednak co se týče
samotného konceptu ohnišové plochy a odpov�daj�c�mu dodáván� vzdu�
chu a jednak co se týče emis�.
Jako palivo použ�vejte př�rodn� vysušené dř�v� nebo dřevěné brikety.
Vlhké, čerstvě nařezané či špatně uskladněné dř�v� obsahuje vysoký
obsah vody a proto se spaluje hůře, produkuje kouř a málo tepla. Ke spa�
lován� použ�vejte dř�v� vysoušené alespoň 2 roky v dobře větraném a
suchém prostřed�. V takovém př�padě obsah vody bude nižš� než 20%
váhy. T�mto způsobem výrazně ušetř�te spalovaný materiál, protože vysu�
šené dř�v� má rozhodně vyšš� výhřevnost.
Jedno kilo suchého dř�v� (dle druhu) vyprodukuje mezi 2000 až 2500
kcal/kg zat�mco jedno kilo suchého dř�v� (dle druhu) po dvouletém vysou�
šen� vyrob� mezi 3500 a 4000 kcal/kg.
Upozorněn�: V kamnech se sm� topit jen výše uvedeným palivem (dřevem).
V kamnech se nesm� topit kapalnými palivy, uhl�m, nesm� se v nich spalo�
vat neurčitý odpad z plastických hmot apod.! Kamna nesm� být provozo�
vána v jiném než obyčejném prostřed�. Např�klad nen�
možné topit kamny v m�stnosti, kde se pracovalo s ředidly, hořlavými lepi�
dly, nátěrovými hmotami, rozpouštědly a pod !

Přikládán� paliva
K přikládán� paliva doporučujeme použ�vat ochranné rukavice, abyste se
vyhnuli kontaktu s horkými plochami. Pomalu otevřete dv�řka. T�mto způso�
bem se vyhnete tvořen� v�ru, který by mohl způsobit únik kouře. Kamna
jsou určena pro provoz z občasným přikládán�m.Během provozu je nutná
občasná kontrola krbu.
Jaký je správný moment pro přidán� dř�v�?
Ve chv�li, kdy je palivo spotřebováno na žhavé uhl�ky. Přikládejte v
množstv� nepřesahuj�c� 3 kg / hod a náplně v ohništi do 1/3 výšky spa�
lovac� komory.
Upozorněn�: Kamna se nesměj� jakýmkoliv způsobem přetěžovat. Nikdy
nepřikládejte dř�v� až do úplného naplněn� spalovac� komory. Může doj�t
k přehřát� kamen a skla ve dv�řkách s následným poškozen�m.

ÚDRŽBA
Vysypán� popele
Nádoba na popel, která se nacház� pod dv�řky topeniště mus� být rozhod�
ně vyprázdněna, jakmile popel dosáhne roštu, protože by mohl způsobit
přehřát� litinového roštu topeniště a bránit průchodu vzduchu v topeništi.
Doporučujeme častějš� vyprazdňován� popeln�ku, aby se podporovala
pravidelná výměna spáleného vzduchu v topeništi. Vyprázdněn� popeln��
ku provádějte za studena, např�klad každé ráno před zapálen�m
kamen.Při odstraňován� popela zvláště horkého je nutno dbát zvýšené
opatrnosti.Pozor: uhl�ky v popelu mohou způsobit požár.

Čištěn� skla
Při čištěn� skla použijte vhodného spreje určeného k čištěn� keramického
skla, pro tyto účely vám firma Edilkamin nab�z� odpov�daj�c� prostředek.
Sklo nikdy nečistěte při hoř�c�ch kamnech, sklo čistěte pouze jeli studené.
Na čistěn� skla nepouž�vejte abrazivn� čist�c� prostředky.

Čištěn� kom�nu a kouřovodu
Kom�ny a kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva
je nutno vymetat 6x ročně (dle vyhlášky min. vnitra č.111/82 Sb.).

7www.edilkamin-cz.cz tel.: servis 606 647 416 e-mail: info@edilkamin-cz.cz
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