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UPOZORNĚNÍ:
V seznamu dlů je uvedeno čslo kódu,
které slouž k objednán náhradnho
dlu.
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ECOSTAR – NÁVOD K POUŽ ITÍ
Gratulujeme vám, že jste si zakoupili krbovou vložku ECOSTAR.
Děkujeme vám, že jste si vybrali náš výrobek, abyste uspokojili
své potřeby k instalaci nového krbu nebo k zrestaurován vašeho
starého otevřeného krbu.
ECOSTAR byl vyroben za použit těch nejlepšchmateriálů a těch
nejvyspělejšch technologi.
K dosažen maximáln účinnosti ECOSTARu čtěte prosm pozorně
následujc pokyny.

P řed mlu va
ECOSTAR je kompletně odlit z litiny, s vnějšm ocelovým pláštěm
pro zpětné zskáván vzduchu. Jeho velké keramické sklo, odolné
vůči vysokým teplotám, dovoluje široké viděn ohně. Základ litino
vého ohniště ECOSTAR je vyroben z jednoho kusu, aby se zabrá
nilo možnému úniku kouře z ohniště do prostoru ventilátorů.
Na horn části vnějšho pláště jsou umstěny dva vývody pro
odvod teplého vzduchu o průměru 14 cm, které umožňuj rozvod
teplého vzduchu.
Vnitřn horn kouřová klapka a úst odvodu kouře (deflektor) se
mohou demontovat a znovu namontovat do vnitřku ECOSTARu,
což umožňuje snadnějš instalaci, předevšm, když se jedná o zre
staurován starého krbu a montážn otvory jsou omezeny. Kouřová
klapka je za pomoci táhla ovládaná dveřmi, při zavřených
dveřch je klapka uzavřena. Tm je zajištěno optimáln hořen
krbové vložky. Před přikládacmi dvřky je nutno použt podložku
z nehořlavého materiálu s přesahem min.300 mm a v přpadě
podlahy z hořlavého materiálu je nutno použt podložku z nehoř
lavého materiálu s přesahem min. 800 mm Kouřovod pro vývod
kouře umožňuje připojen rour o průměru 18 cm a 20 cm, zde
doporučujeme adaptér (pol.50), pokud jde o spojen do vnitřnho
samotného kouřovodu.
Pokud to celková délka kouřové trubky (komnu) umožn (tj. ale
spoň 6m) je možno použt kouřovou trubku o průměru 16 cm s
redukc od 20 do 16 cm (pol.51).
Orámován čeln části ECOSTARU je provedeno demontovatel
ným rámem širokým 3 cm, který umožn snadné proveden obez
dvky krbu.

P ali vo
ECOSTAR je vyroben pro spalován dřv. Maximáln výhřevnosti
se dosahuje se zavřenými dvřky. Palivové dřevo mus neustále
hořet s přtomnost plamene: vyhněte se spalován bez plamene.
Použit nadměrného množstv dřeva může zařzen poškodit. Krb
se nesm jakýmkoliv způsobem přetěžovat. Krb je určen pro pro
voz s občasným přikládánm paliva. Během provozu je nutná
občasná kontrola krbu.
Doporučujeme nespalovat naráz větš množstv dřeva, něž 4,5kg
dřeva/hod. Max. množstv dřeva v ohništi nesm přesáhnout 1/3
výšky ohniště.Dřevo mus být dokonale suché (max.vlhkost 20%),
nespalujte natřené, napuštěné nebo jinak zpracované dřevo,
může obsahovat chemické částice, které se spalovánm mohou
přeměnit na toxické výpary.
Jedno kilo vlhkého dřv (podle druhu) má výhřevnost mezi 2.000
až 2.500 kcal/hod, zatmco suché dřv (po 2 letech vysušen)
stejného druhu má výhřevnost mezi 3.500 až 4.000 kcal/hod :
spalovánm vlhkého dřeva dosáhnete menš výhřevnosti.Hořenm
vlhkého dřeva vzniká dehet a saze, které mohou poškodit komn.
V krbu se sm topit jen výše uvedeným palivem (dřevem). Nesm se
v něm topit kapalnými palivy, uhlm, nesm se v něm spalovat neu
rčitý odpad z plastických hmot apod. Krb nesm být provozován v
jiném než obyčejném prostřed. Napřklad nen možné topit v krbu
v mstnosti, kde se pracovalo s ředidly, hořlavými lepidly,
nátěrovými hmotami, rozpouštědly apod.

Technické vlastnosti
Jmenovitý tepelný výkon
Účinnost
Spotřeba dřeva
Ø kourového hrdla vnit/venk.
Výkon ventilátorů
Hmotnost rovný
Hmotnost prismatický
Hmotnost zaoblený
Objem,který je možno vytopit
Elektrické hodnoty

CN

VF

14 kW
14,5 kW
73%
75%
4,5 kg/h 4,5 kg/h
18/20 cm 18/20 cm

75x2 m3/h
135 kg
137 kg
147 kg
149 kg
145 kg
147 kg
300 m3
311 m3
230Vac  50Hz.

Montáž
Všechny mstn předpisy, včetně předpisů, které se týkaj národnch a
evropských norem, mus být při montáži krbové vložky dodrženy zejmé
na ČSN 73 4201, ČSN 06 1008.
Krb se sm připojit na komn, který odpovdá normě ČSN 73 4201 a má
tah alespoň 10 Pa. Souhlas s připojenm mus dát přslušné kominické
středisko. Krb sm být připojen jen na samostatný průduch. Komny a
kouřovody na nichž jsou připojeny spotřebiče na pevná paliva je nutno
vymetat 6x ročně (dle vyhlášky min. vnitra č.111/82 Sb.). Běžným pro
vozem, zejména vlhkým palivem docház k usazován saz a dehtu v
komně. Při zanedbán pravidelné kontroly a čištěn komna se zvyšuje
pravděpodobnost vzniku požáru v komně. V tomto přpadě postupujte
následovně: v žádném přpadě nehaste vodou; uzavřete všechny př
vody vzduchu pro hořen, pokud je to možné přiklopte komn; kontak
tujte kominickou službu k posouzen stavu komna po požáru; kontaktuj
te výrobce.
V přpadech velmi starých komnů a pokud to průměr starého komnu
umožňuje, vložte do komna novou nerezovou trubku, která má řadu
výhod:
 menš ukládán saz
 lepš tah komnu
 větš bezpečnost.
Jakékoliv úpravy spotřebiče jsou nepřpustné. Doporučujeme provádět
pravidelnou údržbu jedenkrát za dva roky odborným servisem. Použvej
te pouze náhradn dly schválené výrobcem.
Nabzme širokou škálu nerezových kouřovodů, jedno a
dvoupláš ových. Montáž deflektoru a kouřové klapky Vnitřn dno a
kouřová klapka mohou být montovány a demontovány snadno bez
šroubů.
1)Vložte deflektor a přišroubujte ho.
2)Kouřovou klapku vložte do drážek na deflektoru, na klapku do drážek
zasuňte uzavrac kouřové táhlo.
Pomoc šroubu na předn části táhla seři te délku táhla tak, aby při
zavřených dveřch byla kouřová klapka zavřená (viz. obr. dole).
Obal z kartonu a paletu lze spálit. V přpadě likvidace krbové vložky je
možné plechový korpus a plechové opláštěn spolu s litinovými dly
odevzdat do sběrny kovových odpadů.Keramické sklo a těsněn dejte
do komunálnho odpadu.
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Z AP ÁLENÍ
Při sezónnm použván a při špatných tahových nebo povětrnost
nch podmnkách, je nutno věnovat zvýšenou pozornost při uvá
děn do provozu.Během prvnho zapálen mus krbová vložka
ECOSTAR hořet v nzkém výkonu, ( uzavřené hradtko spalované
ho vzduchu) aby se předešlo přpadnému poškozen krbu z důvo
du přliš rychlého zvýšen teploty.
Přpadné zápachy a kouřové výpary během prvnch zapálen se
mohou objevit dky zbytkům zpracovávaného materiálu, které po
nějaké době užván zmiz.
1)K zapálen ohně nepoužvejte alkohol, benzn a jiné těkavé
látky a tyto tekutiny udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od
krbu.
2)Zkontrolujte, zda je kouřová klapka a hradtko přvodnho
vzduchu, které je umstěna před popelnkem, jsou úplně otevřeny
a že el. kabel od ventilátorů je připojený k elektrické sti s uzem
něnm.
3)Zapalte oheň s použitm natrhaného novinového papru a s
malými kousky dřeva: jakmile se oheň rozžehne, přidejte nanejvýš
dva nebo tři kusy dřeva. Jakmile se palivo pěkně rozhoř a vytvoř
se prvn množstv doutnajcch uhlků, seři te hořen snženm tahu
tak, že uzavřete kouřovou klapku (zavřenm dvřek) a seřdte př
vod vzduchu paliva stlačenm ovladače umstěném na popelové
zásuvce.

Úd rž ba

Ohniště mus být vždy uzavřeno, vyjma uváděn do provozu,
doplňován paliva a odstraňován pevných zbytků spalován, aby
se zabránilo unikán spalin do mstnosti. Během hořen ECOSTARu
zajistěte přiváděn spalovacho vzduchu a vzduchu k větrán mst
nosti,zejména při současném provozu s jiným tepelným zařzenm
s plochou přvodu min. 200 cm2.
Regulačn mřžky spalovacho, větracho a vytápěcho vzduchu,
pokud jsou použity, umstěte tak, aby nedošlo k jejich ucpán.
Hradtkem přvodnho vzduchu se reguluje výkon krbu od min. po
max.
Poznámka: Odsavače vzduchu, které pracuj ve stejné mstnosti
nebo
prostoru
jako
spotřebič,
mohou
způsobit
problémy.Kontrolujte pravidelně krb a jeho okol z důvodu nebez
peč požáru, ke kterému by mohlo dojt náhodným vypadnutm
uhlků či vylétnutm jisker.

Popel: pravidelně vyprazdňujte popelnk.
Vyhněte se tomu, aby popel dosáhl k litinovému roštu, což by jej
mohlo poškodit dky možnému přehřát. Při odstraňován popela
zvláště horkého je nutno dbát zvýšené opatrnosti.
Keramické sklo: Vnějš povrchy spotřebiče (sklo) jsou v průběhu
provozu z hlediska dotyku horké a je tomu třeba věnovat patřič
nou pozornost. ECOSTAR byl vyvinut tak, aby se sklo ihned neuš
pinilo. V každém přpadě ale hldejte, aby neušpinilo přliš:
 tm, že nebudete použvat vlhké dřv, které svým spalovánm
vytvář páru, která přilne na sklo a znečist jej,
 spalujte dřv v dostatečné vzdálenosti od skla
 pravidelně sklo čistěte, za studena a vhodnými čisticmi pro
středky
nepoužvejte brousic čistic prostředky, které mohou sklo poško
dit Komn a kouřovod: mus být čištěný alespoň šestkrát do roka,
podle materiálu, ze kterého je vyroben (nerezová ocel, atd…).Po
delš době přerušen provozu před opakovaným zapalovánm je
nutná kontrola zda nedošlo k ucpán spalinových cest.
Jakékoliv úpravy spotřebiče jsou nepřpustné. Použvejte pouze
náhradn dly schválené výrobcem.

Verz e se zes leno u venti la c

Záruka:

ECOSTAR je vybaven dvěma ventilátory, které umožňuj rychlejš
cirkulaci vzduchu, který se dostane do zařzen pomoc mřžek
umstěných ve spodn části rámu. Vzduch, který probhá v mezi
prostoru, který je tvořen z litinových část krbu a vnějšm pláštěm,
se ohřeje a tm sálá v horn části krbu nebo může projt teplovz
dušným potrubm z hlinkových trubek z horn část ECOSTARu až
po výdechové mřžky, kudy teplý vzduch vycház. Ventilátory se
přepnaj prostřednictvm vypnače se třemi pozicemi: pomalá
funkce (I), rychlá funkce (II) a standby (0). Do vnitřku ECOSTARu
byla umstěna sonda, která v přpadě dosažen teploty 50o
zapne automaticky (pozice „0“ na vypnači) ventilátory na poma
lou funkci a odpoj je, stále automatickým způsobem, pokud se
teplota dostane pod 50o.

Viz. Záručn podmnky na záručnm listě.

T ud ž je nez by tn é, a by by l ECOST AR b ěhem s vého prov ozu s tále
v e spo jen s elekt ri ckou s t, ab y se ventilát ory mohl i roz běhnou t
a uto ma tick y. V op ačném př pad ě se moh ou ventiláto ry poš kodit .
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