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Vážený zákazníku, 
d�kujeme, že jste si zakoupil výrobek IDRO 30. 
Než za�nete výrobek používat, p�e�t�te si prosím pozorn� tento návod tak, abyste mohli co 
nejlépe a bezpe�n� využívat všech vlastností výrobku. 

S veškerými dalšími dotazy se obra�te na svého prodejce nebo navštivte www.edilkamin-cz.cz,
odkaz CAT (servisní st�ediska). 

P�ipomínáme, že instalaci MUSÍ uskute�nit technik s kvalifikací podle D.M.37 ex L.46/90. 

P�i instalaci v zahrani�í je nutno �ídit se p�íslušnými národními normami. 
P�i nesprávné instalaci, údržb� �i nevhodném použití výrobku firma nenese odpov�dnost za 
p�ípadné z toho vyplývající škody. 

D�LEŽITÁ UPOZORN�NÍ:  
Teplovodní krb nesmí být nikdy používán bez vody v systému. 
Jakékoli použití „za sucha“ by mohlo vést k poškození výrobku. 

Teplovodní krb je ur�en k oh�evu vody spalováním suchého d�eva v topeništi.
Rizika p�i používání teplovodního krbu mohou vyplývat pouze z nedodržení norem p�i 

      instalaci, p�ímého kontaktu s elektrickými �ástmi pod nap�tím (vn�jším), kontaktu s 
           ohn�m a horkými �ástmi, p�ípadn� použití cizích látek. 

                - P�i �išt�ní kou�ovodu nesm�jí být používány ho�lavé výrobky. 
                - Topeništ� lze �istit vysava�em výhradn� ZA STUDENA. 
                - Sklo lze �istit výhradn� ZA STUDENA, pomocí vhodného p�ípravku (nap�. GlassKamin) 

            a had�íku. Ne�ist�te sklo za tepla, nepoužívejte přípravky, které mohou sklo poškrábat
                 nebo naleptat. 

                   - P�i provozu teplovodního krbu se kouřové potrubí a dví�ka zah�ívají na vysoké teploty. 
                   - Nepokládejte p�edm�ty málo odolné v� �i teplu do t�sné blízkosti teplovodního krbu. 
    - NIKDY nepoužívejte tekutá paliva k zapálení teplovodního krbu, ani k oživení plamene.  

                   - Neucpávejte v�trací otvory v místnosti, kde je krb instalovaný, ani vlastní otvory pro 
                vstup vzduchu do teplovodního krbu. 

                   - Nest�íkejte na teplovodní krb vodu, nedotýkejte se mokrýma rukama elektrických �astí. 
                   - Nepoužívejte na potrubí pro odvod spalin žádné redukce. 
                   - Teplovodní krb musí být instalovaný ve vhodných prostorech z hlediska požární 

                 bezpe�nosti a tyto prostory musejí mít všechny typy p�ipojení (p�ívodní i odvodní), 
                 nezbytné pro správný a bezpe�ný chod (viz pokyny v tomto návod�). 
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NORMY A PROHLÁŠENÍ O SHOD� CE 
EDILKAMIN prohlašuje, že teplovodní krb IDRO 30 vyhovuje následujícím normám pro 
ozna�ování symbolem CE 
Evropská sm�rnice 
CEE 73/23, ve zn�ní 93/68 CEE 
CEE 89/336, ve zn�ní 93/68 CEE; 92/31 EHS; 93/97 EHS 
Teplovodní krb byl testován podle normy EN 13240. 
P�i instalaci v Itálii je nutno �ídit se UNI 10683/2005 anebo UNI 10412:2/06, v platném 
zn�ní; p�i instalaci okruhu TÚV je nutné, aby osoba, která provedla práce, vystavila 
prohlášení o shod� podle D.M.37 ex L.46/90. V každé zemi je nutno �ídit se p�íslušnými 
zákony a normami. 

UPOZORN�NÍ: 
V seznamu díl� je ke každému dílu p�i�azeno �íslo, které slouží jako kód p�i objednávání. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické vlastnosti   
Užite�ný výkon kW 13 
Výkon na výstupu do vody kW 9,1 
Celková ú�innost % 78 
Ú�innost oh�evu vody % 70 
Optimální spot�eba d�eva kg/hod 4 
Celková hmotnost v�etn� obalu kg 115 
φ výstupu spalin, vn�jší, výška min. 3 m cm 16 
φ otvoru pro nasávání venkovního vzduchu cm 10 
Objem vody l 30 
Maximální provozní tlak (otev�ená expanzní nádoba) bar 0,5 
Maximální provozní tlak (uzav�ená expanzní nádoba) bar 1,5 
Objem prostoru, který lze vytopit * m3 320 
Vstup do systému palce 1“ 
Zpáte�ka ze systému palce 1“ 

* Izolace podle D.Lgs.192/2005 ex L.10/91, v platném zn�ní 
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tepelná izolace v klenb�
(zajistí zákazník) 

A  - plocha topeništ� s litinovou m�ížkou a ocelovým popelníkem  
B  - rovné keramické sklo 
C - studená kli�ka 
D - zpáte�ka ze systému dole (vstupní voda do systému naho�e) 
E - p�ívod venkovního vzduchu φ 10 cm, ovládaný táhlem 
F - spirála ovládaná termostatickým vypoušt�cím ventilem (pouze verze s uzav�enou expanzní nádobou) 
G - potrubí vým�níku
H - objem vody 30 litr�
I - výstup spalin, vn�jší, φ 16 cm 
L - klapka bypassu; P�i uzav�ení dví�ek automaticky odkloní tok spalin, �ímž zlepšuje ú�innost. P�i otev�ení 
dví�ek se klapka bypassu automaticky otev�e, �ímž umožní spalinám pr�chod p�ímo do kou�ovodu a zamezí tak 
úniku spalin p�es dví�ka. 
M - noži�ky (volitelná sou�ást) 
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VŠEOBECNÉ BEZPE	NOSTNÍ POKYNY

V SYSTÉMU S UZAV
ENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU MOHOU BÝT INSTALOVÁNY POUZE 
TEPLOVODNÍ KRBY S OCHLAZOVACÍ SMYČKOU A TERMOSTATICKÝM VYPOUŠT�CÍM VENTILEM 

P�i instalacích s uzav�enou nádobou: 

� Za správnou realizaci systému je zodpov�dný instalatér, který se musí �ídit normami UNI 10683/2005 – 
9615/90 – 10412:2 

� Všechny práce musejí být provedeny osobami s oprávn�ním podle zákona 46/90. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

� Termostatický vypoušt�cí ventil (dodávaný firmou Edilkamin) musí být napojený na chladící okruh 
s minimálním tlakem 1,5 bar 

� AL = napájení spirály, vždy pod tlakem minimáln� 1,5 bar 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

� KIT 5 anebo KIT 6 musí být instalovaný maximáln� 150 cm od krbu. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

LITRY? 
� V systému musí být nainstalována další expanzní nádoba pro pot�eby teplovodního krbu;  její velikost 

musí být p�epo�ítaná na základ� objemu vody v systému. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
� 1 ROK 
� Pojistné ventily a termostatické vypoušt�cí ventily musí být kontrolované alespo� jednou za rok 

autorizovanou osobou podle zákona 46/90. 

� TEPLOVODNÍ KRB NESMÍ BÝT NIKDY POUŽÍVÁN BEZ VODY V SYSTÉMU. 

� JAKÉKOLI POUŽITÍ „ZA SUCHA“ BY MOHLO VÉST K POŠKOZENÍ VÝROBKU. 

� Teplovodní krb je ur�en k oh�evu vody spalováním suchého d�eva a dřevních briket. 

� Rizika p�i používání teplovodního krbu mohou vyplývat pouze z nedodržení norem p�i 
instalaci, p�ímého kontaktu s elektrickými �ástmi pod nap�tím (vn�jším), kontaktu s 
ohn�m a horkými �ástmi, p�ípadn� použití cizích látek. 

� Pro správný chod teplovodního krbu je nutno �ídit se pokyny k instalaci v tomto návod�. 
B�hem chodu nesm�jí z�stat dví�ka otev�ená. Dví�ka lze otevírat jen p�i p�ikládání d�eva. 

� V žádném p�ípad� se do topeništ� �i zásobníku nesm�jí dostat cizí látky. 
� P�i �išt�ní kou�ovodu nesm�jí být používány ho�lavé výrobky. 

� Sklo lze �istit výhradn� ZA STUDENA, pomocí vhodného p�ípravku (nap�. GlassKamin) 
a had�íku. Ne�ist�te sklo za tepla a přípravky, které mohou sklo poškrábat a naleptat. 

� P�i provozu teplovodního krbu se kouřové potrubí a dví�ka zah�ívají na vysoké teploty. 

� Nepokládejte p�edm�ty málo odolné v��i teplu do t�sné blízkosti teplovodního krbu. 

� NIKDY nepoužívejte tekutá paliva k zapálení teplovodního krbu, ani k oživení plamene. 

� Neucpávejte v�trací otvory v místnosti, kde je krb instalovaný, ani vlastní otvory pro 
vstup vzduchu do teplovodního krbu. 

� Nest�íkejte na teplovodní krb vodu, nedotýkejte se mokrýma rukama elektrických �astí. 

� Nepoužívejte na potrubí pro odvod spalin žádné redukce. 

� Teplovodní krb musí být instalovaný ve vhodných prostorech z hlediska požární 
bezpe�nosti a tyto prostory musejí mít všechny typy p�ipojení (p�ívodní i odvodní), 
nezbytné pro správný a bezpe�ný chod. 

www.edilkamin-cz.cz  tel.: 606 647 416  e-mail: info@edilkamin-cz.cz 
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VŠEOBECNÉ BEZPE	NOSTNÍ POKYNY

OTEV�ENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA 
- napojení, uvedení do chodu a kontrolu správného chodu musí provést 

kvalifikovaná osoba, která bude schopna provést zapojení podle platných 
norem, p�edevším zákona 46/90, a v souladu s tímto návodem. 

- teplovodní krb a celý systém se napouští otev�enou expanzní nádobou, 
p�irozeným spádem vody p�es napoušt�cí potrubí (s pr�m�rem min. 18 mm) 

- b�hem této fáze je nutno otev�ít všechny odvzduš�ovací ventily na radiátorech, 
�ímž se zamezí zavzdušn�ní systému bránícímu �ádné cirkulaci vody. 

POZNÁMKA: 
- otev�ená expanzní nádoba se umístí do výšky min. 3 m od nejvyššího namontovaného 

radiátoru a max. 15m od výstupu vody z krbu. 

- výška expanzní nádoby musí být každopádn� taková, aby vytvo�ila v�tší tlak než 
ob�hové �erpadlo. 

- nikdy nenapoušt�jte systém p�ímo tlakem z rozvodné sít�, tento tlak by mohl být 
vyšší než hodnota tlaku uvedená na štítku teplovodního krbu. 

- bezpe�nostní potrubí u expanzní nádoby musí mít volný odtok, bez ventil�, a m�lo by 
být v p�ípad� pot�eby izolované. 

- napoušt�cí potrubí musí být pr�chozí, bez ventil� a kolen 

- maximální provozní tlak nesmí p�esáhnout 1,5 bar. 

- zkušební tlak je 3 bar. 

- v oblastech, kde teplota �asto klesá pod bod mrazu, doporu�ujeme p�idávat do vody 
v systému nemrznoucí sm�s. 

- není-li krb a systém napušt�ný vodou, nikdy v teplovodním krbu netopte (ani na 
zkoušku); mohlo by dojít k jeho poškození. 

- propojte odtoky z termostatického ventilu (VST) a pojistného ventilu (VSP). 

- zkouška t�snosti systému se provádí s otev�enou expanzní nádobou. 

- na okruhu TÚV se doporu�uje instalovat pojistný ventil s hodnotou 6 bar pro 
odpušt�ní p�ípadn� zv�tšeného objemu vody ve vým�níku. 
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- je vhodné umístit všechny sou�ásti systému (ob�hové �erpadlo, vým�níky, ventily 
apod.) na snadno dostupných místech, pro umožn�ní b�žné a mimo�ádné údržby. 

- doporu�ujeme chránit klenbu krbu tepelnou izolací. 

ÚPRAVA VODY 

- doporu�uje se p�idávat do vody nemrznoucí sm�s, p�ípravky proti korozi a vodnímu 
kameni. 

- má-li napoušt�na voda a voda dopl�ovaná do systému tvrdost v�tší než 35°F, je nutno 
použít zm�k�ova� vody. 

- další informace viz norma UNI 8065-1989 (úprava vody v teplovodních systémech 
pro civilní použití). 

UZAV�ENÁ EXPANZNÍ NÁDOBA  dopl�ující pokyny 

- p�i pln�ní systému je nutno dbát na to, aby nebyl p�ekro�en tlak 1,5 bar. 

- b�hem této fáze je nutno otev�ít všechny odvzduš�ovací ventily na radiátorech, �ímž 
se zamezí zavzdušn�ní systému bránícímu �ádné cirkulaci vody. 

- krb je možno instalovat na systém s UZAV
ENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU, avšak 
pouze variantu se spirálou ovládanou termostatickým ventilem. 

- je nutno vyhodnotit, zda nebude pot�ebné nainstalovat na systém další UZAV
ENOU 
EXPANZNÍ NÁDOBU. 

- ujist�te se, že vypoušt�ní ze spirály a napájení ze sít� je p�ipojené na alespo� 1,5 bar. 

- tlak na za�átku chladícího okruhu musí být minimáln� 1,5 bar (UNI 10412/2, odst. 
6.2) 
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POKYNY K INSTALACI
D�ležitá upozorn�ní pro instalaci 

Krom� pokyn� v návod� je nutno postupovat v souladu s normou UNI: 

- �. 10683/2005 – tepelné generátory na d�evo: požadavky na instalaci 
- �. 9615/90 – výpo�et vnit�ních rozm�r� komín�
- �. 10412:2 – systémy teplovodního vytáp�ní. Požadavky na bezpe�nost pro systémy se 

za�ízením pro vytáp�ní domácností, se zabudovaným kotlem na pevná paliva, 
s výkonem topeništ� anebo sou�tem topeniš� maximáln� 35 kW.  

P�edevším: 

- p�ed zahájením jakýchkoli montážních prací je nutno ov��it si kompatibilitu systému 
podle normy UNI 10683/2005, odst. 4.1/4.1.1/4.1.2. 

- po dokon�ení montáže musí instalatér uvést za�ízení do chodu a vystavit dokumentaci 
v souladu s normou UNI 10683/2005, odst. 4.6 a 5. 

- zapojení, uvedení do chodu a kontrola správného chodu teplovodního krbu musí 
provést kvalifikovaná osob, schopná uskute�nit elektrické a hydraulické zapojení 
v souladu s normou UNI 10683/2005, odst. 4.5, UNI 10412:2, a v souladu se všemi 
pokyny v tomto návod�. 

- Kontrola se uskute�ní p�i spušt�ném krbu, který bude v provozu n�kolik hodin a p�ed 
obložením monobloku, aby bylo v p�ípad� pot�eby možno zasáhnout. 

      Dokon�ovací práce, nap�.:  
- zakrytování komínu 
- montáž obkladu 
- zhotovení pilí��, nát�r atd. 
     se uskute�ní až po �ádném odzkoušení. 

Edilkamin neodpovídá následn� za náklady vyplývající z bouracích prací, 
z rekonstruk�ních prací, i když by souvisely s pracemi na vým�n� p�ípadných vadných 
díl� teplovodního krbu. 

Nasávání venkovního vzduchu 

Nezbytnou podmínkou pro správný chod teplovodního krbu je napojení na p�ívod 
venkovního vzduchu s potrubím o pr�m�ru 10 cm. Toto napojení je bezpodmíne�n�
nutné. 
Napojení musí spojovat vn�jší otvor nasávání p�ímo s mechanismem regulace vzduchu (E), 
který je dodávaný už namontovaný na levé stran� teplovodního krbu. 
Napojení m�že být provedenou pomocí pružné roury (v�etn� hliníkové). 
Spoje, kde by mohlo dojít k úniku vzduchu, je nutno dob�e ut�snit. 
Mechanismus regulace vzduchu (E) lze odmontovat a umístit i na pravé stran� teplovodního 
krbu. 
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Z vn�jší �ásti potrubí pro p�ívod vzduchu se doporu�uje umístit ochrannou m�ížku, která však 
nesmí zmenšit užite�ný pr��ez nasávacího otvoru. 
P�i délkách potrubí nad 3 m, p�ípadn� p�i použití kolen, zv�tšete pr�m�r otvoru o 10 – 20%.  
Venkovní vzduch musí být nasávaný t�sn� nad podlahou (nesmí být p�ivedený shora). 

Komín a kou�ovod 

Otvor výstupu spalin z teplovodního krbu má kruhový pr��ez. 
Pro napojení je tak možné použít nerezové vedení. 
Není-li otvor pro p�ipojení na komín / kou�ovod vyvedený p�ímo nad teplovodním krbem, je 
nutné, aby pro p�ipojení mezi teplovodním krbem a komíne / kou�ovodem nebyly zúžené 
úseky, p�ípadn� úhly v�tší než 45°. 
(obr. A  1,2,3).  
Starší anebo p�íliš široké komíny se doporu�uje vyvložkovat pomocí nerezové trubky s 
vhodným pr�m�rem a dostate�nou tepelnou izolací. 
Vn�jší kou�ovody by m�ly být provedeny z izolovaných dvoupláš�ových nerezových trubek. 
Komín / kou�ovod musí být tepeln�, mechanicky, izola�n� a plynot�sn� odolný teplotám 
spalin minimáln� 450°C.   
V míst� napojení nerezové trubky k p�írub� pro odvod spalin z teplovodního krbu musí být 
spoj �ádn� ut�sn�n t�snícím tmelem pro vysoké teploty. 

Základní vlastnosti komínové koncovky 
- vnit�ní pr�m�r na spodní �ásti stejný jako pr�m�r kou�ovodu 
- pr�m�r na výstupu ne menší než dvojnásobek pr�m�ru kou�ovodu 
- poloha p�i proud�ní v�tru: nad st�echou a mimo prostor, kde by mohlo dojít ke 

zp�tnému nasávání 

Krom� výše uvedeného je nutno �ídit se ustanovením normy UNI 10683/2005, odst. 4.2
„p�ipojení na systém odvodu spalin“ a p�íslušnými pododstavci.  
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POKYNY PRO INSTALACI A POUŽITÍ

P�íprava monobloku 

Pro usnadn�ní p�ípravy je možno odleh�it monoblok tím, že vyjmete: 

- litinové topeništ�, litinový rošt a popelník 
- dví�ka 

Monoblok 
P�i definování p�esné polohy krbu je d�ležité brát v úvahu typ kone�ného obložení – 
obezdívky. 

Umíst�ní závisí na vybraném modelu (viz montážní pokyny, které jsou sou�ástí balení 
spole�n� s obezdívkou). 

B�hem instalace je nutno stále kontrolovat rovinu pod teplovodním krbem. 

- prove�te otvor ve st�n� nebo v podlaze, který bude sloužit na p�ívod venkovního 
vzduchu a napojte ho na mechanismus regulace vzduchu tak, jak je uvedeno v kapitole 
„p�ívod venkovního vzduchu“ 

- napojte krb na kou�ovod s nerezovou trubkou, použijte pr�m�ry uvedené v tabulce 
s technickými údaji a pokyny v kapitole „kou�ovody“ 

- p�ed kone�ným obestav�ním krbu zkontrolujete stav všech pohyblivých �astí 
- p�ed obestav�ním krbu prove�te záv�re�nou kontrolu a první zapálení 

- kryt kou�ovodu 
- kovový kryt 
- tepelná izolace v klenb� (zajistí zákazník) 
- d�ev�ný trám 
- p�ední krycí díl z neho�lavého materiálu 

Obezdívka, kryt kou�ovodu a jejich v�trání (obr. F) 
  

P�i použití tvárnic musí být podstavec provedený tak, aby umožnil pr�chod vzduchu vnit�ní 
cirkulace. V opa�ném p�ípad� bude snížena funk�nost krbu, �i m�že dojít k úniku kou�e. 

V obezdívce musejí být zhotoveny vhodné škvíry a otvory pro pr�chod vzduchu. 

Mramorové �ásti, kámen a cihly, které jsou sou�ástí obezdívky, musejí být sestaveny s 
minimálními mezerami, aby bylo zabrán�no prasknutí p�i dilataci a p�eh�ívání materiálu. 
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D�ev�né �ásti je nutno chránit neho�lavými panely, nesm�jí se dotýkat teplovodního krbu a 
musejí být od n�j vzdálené aspo� 1 cm, pro pr�chod chladn�jšího vzduchu a ochranu proti 
p�eh�ívání vzduchu a materiálu. 

Kryt kou�ovodu musí být provedený z neho�lavých sádrokartonových desek, p�ípadn� z 
jiných sádrových desek. 

Je vhodné umožnit p�ístup vzduchu i pod kryt kou�ovodu, ideáln� ze spodní strany (z prostoru 
mezi dví�ky a trámem). Tento vzduch bude vycházet ven p�es m�ížky, které je vhodné 
zhotovit v horní �ásti. Krom� využití vzniklého tepla tím bude zabrán�no p�ílišnému 
p�eh�ívání �ástí krbu. 

P�i montáži krytu kou�ovodu se musí po�ítat s dví�ky, které umožní p�ístup pro údržbu 
rozvod�. 

Krom� výše uvedeného je nutno �ídit se ustanovením normy UNI 10683/2005, odst. 4.4 a 
4.7 „izolace, obezdívka, obložení a bezpe�nostní pokyny“. 

Pokud použijete instala�ní soupravy Kity, je nutno sou�ásti chránit p�ed tepelným 
sáláním z t�lesa krbu a izolovat je pomocí izola�ních desek. 

D�ležitá upozorn�ní pro uživatele 

- p�ed prvním zapálením je nutno se p�esv�d�it, že teplovodní krb a systém, na 
který je napojený, obsahuje vodu 

- doporu�ujeme p�ipojit trubky pro vstup a výstup z krbu podle schématu 

- maximální provozní tlak nesmí p�esáhnout 1,5 bar 

- spole�nost je odpov�dná za správnou funkci výrobk� jen v p�ípad�, že je používán 
v souladu s dokumentací dodávanou spole�n� s výrobkem. 

- první zapálení (nebo opakované zapálení): 
vy�ist�te topeništ� od zbytk� popela 

Praktická doporu�ení 

- doporu�ujeme zav�ít radiátory v místnosti, kde je krb nainstalovaný, protože sálající 
teplo je pro vytopení prostoru dostate�né 

- nedokonalé spalování zp�sobuje tvorbu nánosu na vedení vým�níku 
proto je nutné: 

spalovat suché d�evo 

p�i p�ikládání d�eva musí být v topeništi dostatek žhavých uhlík�

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



Strana 15 (celkem 45) 

st�ídejte malá polínka s v�tšími 

Zapálení 

- ujist�te se, že je otev�ený vždy alespo� jeden radiátor 

- zapn�te elektronický regulátor 

- napl�te krb jednou dávkou suchého drobn�jšího d�eva a zapalte ohe�

- po�kejte pár minut, aby se ohe� dostate�n� rozho�el 

- zav�ete dví�ka 

- nastavte intenzitu spalování pomocí vzduchové klapky na p�ední stran� krbu 

- nastavte termostat na elektronickém regulátoru (*) na teplotu 50-70°C 

- pomocí 3-cestného ventilu (*) nasm�ruje tok vody do krbu; po dosažení nastavené 
teploty pomocí 3-cestného ventilu (*) p�esm�rujte tok vody do systému 

- klapka bypassu p�i uzav�ení dví�ek automaticky usm�rní spaliny a zvýší tak ú�innost 

- p�i otev�ení dví�ek se klapka bypassu automaticky otev�e, což umožní spalinám p�ímý 
odchod do komína; kou� tak nevniká do prostoru 

(*) sou�ásti, které musí zapojit odborný instalatér 

B�hem ho�ení  

Pokud teplota vody p�ekro�í 90°C, tj. p�i nadm�rném p�ikládání d�eva, dojde k aktivaci 
termostatického vypoušt�cího ventilu a spustí se alarm. 

V tom p�ípad� postupujte následovn�:  

- po�kejte, až teplota klesne pod 80°C (viz kontrolky elektronického regulátoru) 

- u teplovodních krb� oh�ívajících i TÚV m�žete otev�ením kohoutku teplé vody 
urychlit proces ochlazení 

Regulace vzduchu 

- pomocí klapky umístn�né na hrdle nasávání venkovního vzduchu (viz obr. 1 na str. 6) 
se reguluje množství primárního vzduchu pot�ebného pro spalování. Zatla�ením táhla 
se klapka uzav�e, zatáhnutím táhla se klapka otev�e. 
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Údržba 

�išt�ní topeništ�: 
- ne�istoty, které se usazují na vnit�ních st�nách topeništ� teplovodního krbu, snižují 

ú�innost tepelné vým�ny 

- je proto nutné provád�t pravidelné �išt�ní tím, že se voda oh�eje na cca 80-85°C, �ímž 
ne�istoty trochu zm�knou a je možno je odstranit ocelovým kartá�em 

�išt�ní a vým�na skla:
- p�i �išt�ní skla použijte sprej ur�ený k �išt�ní keramického skla 

- sklo �ist�te jen za studena 

- je-li nutno sklo vym�nit, odšroubujte samo�ezné šrouby, vytáhn�te t�sn�ní ze skelného 
vlákna a odstra�te zasklívací lišty 

- po nasazení sklad nezapome�te t�sn�ní znovu namontovat 

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



Strana 17 (celkem 45) 

INSTALACE SYSTÉMU S OTEV	ENOU 
EXPANZNÍ NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV     s použitím KIT 1

LEGENDA: 

ACS:     TÚV     S: vypoušt�ní  
AF:  studená voda    Sc20: 20 deskový vým�ník 
EV:  3-cestný elektroventil    ST: sonda snímání teploty 
F:  pr�tokový sníma�   TC: teplovodní krb 
MI:  vstup do systému    V: ventil 
NA:  b�žn� otev�ené    VE: otev�ená expanzní nádoba 
NC:  b�žn� zav�ené    VSP: pojistný ventil pro p�etlak 1,5 bar 
P:  ob�hové �erpadlo   VST: termostatický ventil 
RA:  radiátory    Ja: automatický odvzduš�ovací ventil 
RE:  elektronický regulátor
RI:  zpáte�ka ze systému 

RE rete = sí�
Collettore = kolektor 
Tubo di sicurezza φ >  28 mm = bezpe�nostní potrubí φ > 28 mm 
Tubo di carico φ > 18 mm = napoušt�cí potrubí  φ > 18 mm 
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KIT 1 je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 1                     Regulátor 
        sou�ásti KITu 

1  mosazný kolektor 1“ M-F 
2  kulový ventil 1“ 
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  3-cestný elektroventil 1“ M-F  (143330) 
6  m�d�né trubky 
7  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
8  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (205270) 
9  termostatický ventil ¾ “ (72940) 
10 pojistný ventil 1,5 bar ¾ “ (143260) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
13 elektronický regulátor (220780) 

A vstup do systému ¾ “ 
B zpáte�ka ze systému ¾ “ 
C zpáte�ka do krbu ¾ “ 
D výstup z krbu 1“ 
E studená voda užitková ½ “ 
F TÚV ½ “ 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione valvola 20-80°C = regula�ní ventil 20-80°C 
Circolatore attivo = �erpadlo v �innosti 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Regolazione circolatore 20-80°C = regula�ní �erpadlo 20-80°C 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
Circolatore = �erpadlo 
Flussostato = pr�tokový spína�
Attenzione: collegare il contatto normalmente chiuso. = Pozor: p�ipojit kontakt, standardn�
uzav�ený  
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 
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INSTALACE SYSTÉMU S OTEV	ENOU 
EXPANZNÍ NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV + záv�sný kotel     
         s použitím KIT 2

LEGENDA: 

AF:  studená voda    Sc30: 30 deskový vým�ník 
CA:  záv�sný kotel    ST: sonda snímání teploty
MI:  vstup do systému    TC: teplovodní krb
P:  ob�hové �erpadlo   V: ventil
RA:  radiátory    VE: otev�ená expanzní nádoba
RE:  elektronický regulátor   VR: zp�tný ventil
RI:  zpáte�ka ze systému    VSP: pojistný ventil pro p�etlak 1,5 bar
S:  vypoušt�ní                                        VST: termostatický ventil
Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil

RE rete = sí�
Collettore = kolektor 
Tubo di sicurezza φ >  28 mm = bezpe�nostní potrubí φ > 28 mm 
Tubo di carico φ > 18 mm = napoušt�cí potrubí  φ > 18 mm 
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KIT 2 je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 2                     Regulátor 
        sou�ásti KITu 

1  mosazný kolektor 1“ M-F 
2  kulový ventil 1“ 
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  3-cestný elektroventil 1“ M-F  (143330) 
6  m�d�né trubky 
7  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
8  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (205270) 
9  termostatický ventil ¾ “ (72940) 
10 pojistný ventil 1,5 bar ¾ “ (143260) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
13 elektronický regulátor (220780) 

A vstup do systému ¾ “ 
B zpáte�ka ze systému ¾ “ 
C zpáte�ka do krbu ¾ “ 
D výstup z krbu 1“ 
E studená voda užitková ½ “ 
F TÚV ½ “ 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione circolatore 20-80°C = regula�ní �erpadlo 20-80°C 
Consenso circolatori = snímání �erpadel 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Reg. Circolatori = regula�ní �erpadla 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Regolazione temperatura minima di consenso avvio circolatori 20 – 80°C = regulace minimální teploty 
�ídící spušt�ní �erpadel 20 – 80°C 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
Circolatore A = �erpadlo A
Circolatore B = �erpadlo B

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 
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INSTALACE SYSTÉMU S OTEV	ENOU 
EXPANZNÍ NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV + záv�sný kotel     
         s použitím KIT 3

LEGENDA: 

ACS:     TÚV     
AF:  studená voda    RE elektronický regulátor
CA:  záv�sný kotel    RI: zpáte�ka ze systému 
EV:  3-cestný elektroventil    S: vypoušt�ní   
F:  pr�tokový sníma�    Sc20: 20 deskový vým�ník 
MI:  vstup do systému    Sc30: 30 deskový vým�ník 
NA:  b�žn� otev�ené    TC: teplovodní krb 
NC:  b�žn� zav�ené     V: ventil 
P:  ob�hové �erpadlo    VE: otev�ená expanzní nádoba 
RA:  radiátory                 VR: zp�tný ventil 
Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil                VSP: pojistný ventil pro p�etlak 1,5 bar 

VST: termostatický ventil 

RE rete = sí�
Collettore = kolektor 
Tubo di sicurezza φ >  28 mm = bezpe�nostní potrubí φ > 28 mm 
Tubo di carico φ > 18 mm = napoušt�cí potrubí  φ > 18 mm 
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KIT 3 je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 3                     Regulátor 
        sou�ásti KITu 

1  mosazný kolektor 1“ M-F 
2  kulový ventil 1“ 
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  3-cestný elektroventil 1“ M-F  (143330) 
6  m�d�né trubky 
7  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
8  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (205270) 
9 termostatický ventil ¾ “ (72940) 
10 pojistný ventil 1,5 bar ¾ “ (143260) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
13 elektronický regulátor (220780) 

A vstup do systému ¾ “ 
B zpáte�ka ze systému ¾ “ 
C zpáte�ka do krbu ¾ “ 
D výstup z krbu 1“ 
E studená voda užitková ½ “ 
F TÚV ½ “ 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione valvola 20-80°C = regula�ní ventil 20-80°C 
Circolatore attivo = �erpadlo v �innosti 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Regolazione circolatore 20-80°C = regula�ní �erpadlo 20-80°C 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
Flussostato = pr�tokový spína�
Attenzione: collegare il contatto normalmente chiuso. = Pozor: p�ipojit kontakt, standardn�
uzav�ený  
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Circolatore A = �erpadlo A
Circolatore B = �erpadlo B

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 

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



Strana 26 (celkem 45) 

INSTALACE SYSTÉMU S OTEV	ENOU 
EXPANZNÍ NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV + záv�sný kotel     
        s použitím KIT 3

LEGENDA: 

ACS:    TÚV     RI: zpáte�ka ze systému 
AF:  studená voda    S: vypoušt�ní  
CA:  záv�sný kotel    Sc20: 20 deskový vým�ník 
CE:  elektrická kabeláž    Sc30: 30 deskový vým�ník 
EV:  3-cestný elektroventil    TC: teplovodní krb 
F:  pr�tokový sníma�    V: ventil 
MI:  vstup do systému    VE: otev�ená expanzní nádoba 
NA:  b�žn� otev�ené    VR: zp�tný ventil 
NC:  b�žn� zav�ené     VST: termostatický ventil 
P:  ob�hové �erpadlo    Jm: manuální odvzduš�ovací ventil 
RA:  radiátory   
RE  elektronický regulátor 

Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil                VSP: pojistný ventil pro p�etlak 1,5 bar 

RE rete = sí�
Collettore = kolektor 
Tubo di sicurezza φ >  28 mm = bezpe�nostní potrubí φ > 28 mm 
Tubo di carico φ > 18 mm = napoušt�cí potrubí  φ > 18 mm 
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KIT 3 BIS je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 3 BIS                      Regulátor 
        sou�ásti KITu 

1  m�d�né trubky 
2  kulový ventil 1“ (261920) 
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  sk�í�ka s elektrickou kabeláží 
6  3-cestný elektroventil 1“ F  (283690) 
7  manuální odvzduš�ovací ventil 3/8“  
8  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
9  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (262570) 
10 termostatický sm�šovací ventil 1“ (600300) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 termostatický ventil ¾ “ (72940) 
13 pojistný ventil 2,5 bar (281710) 
14 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
15 elektronický regulátor (220780) 

A zpáte�ka do krbu ¾ “ 
B vstup do systému ¾ “ 
C zpáte�ka do systému 1“ 
D odvod z pojistného ventilu ¾“ 
D výstup z krbu 1“ 
F TÚV ½ “ 
G odvod z termostatického ventilu ¾“ 
H vstup studená voda ¾“ 
I zpáte�ka do krbu ¾“ 
L vstup studené vody do kotle ¾“ 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione valvola 20-80°C = regula�ní ventil 20-80°C 
Circolatore attivo = �erpadlo v �innosti 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Regolazione temperatura minima di consenso avvio circolatori 20 – 80°C = regulace minimální 
teploty �ídící spušt�ní �erpadel 20 – 80°C 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
SCHEDA ELETTRONICA = PLOŠNÝ SPOJ
Foglio illustrativo nel Regolatore = list s popisem v Regulátoru 

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 
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INSTALACE S OTEV	ENOU / 
UZAV	ENOU EXPANZNÍ NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV se zásobníkem + záv�sný kotel   
                s použitím 
IDROKIT 

LEGENDA: 

ACS:    TÚV     RI: zpáte�ka ze systému 
AF:  studená voda    S: vypoušt�ní   
AL:  p�ívod z vodovodní sít�   Sc30: 30 deskový vým�ník 
C:  napoušt�ní / dopl�ování   ST: sonda snímání teploty  
CE:  elektronické ovládání   TC:    kontaktní termostat 
EV:  3-cestný elektroventil   TM: teplovodní krb 
NA:  b�žn� otev�ené    V: kulový ventil 
NC:  b�žn� zav�ené     VEa: otev�ená expanzní nádoba 
GR:  regulátor tlaku     VEc: uzav�ená expanzní nádoba 
Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil   VR: zp�tný ventil
Jm:  manuální odvzduš�ovací ventil   VSPT: pojistný ventil pro p�etlak a teplotu 
MI:  vstup do systému    VCA: záv�sný kotel 
MT:  termostatický sm�šovací ventil
P:  ob�hové �erpadlo 
RA:  radiátory 

Collettore = kolektor 
Tubo di sicurezza φ >  28 mm = bezpe�nostní potrubí φ > 28 mm 
Tubo di carico φ > 18 mm = napoušt�cí potrubí  φ > 18 mm 
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IDROKIT je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 

1 zpáte�ka topení 
2 TÚV plynový kotel 
3 výstup z krbu 
4 vypoušt�ní 
5 TÚV 
6 zpáte�ka krb 
7 vstup do komína 
8 vodovodní sí�
9 regulace sm�šovací termostatický ventil 
10 displej 
11 pomocný výstup pro prostorový termostat 

A 30 deskový vým�ník 
B primární ob�hové �erpadlo (p�i variant� d�evo) 
C 50 litrový bojler 
D ob�hové �erpadlo pro vytáp�ní 
E uzav�ená expanzní nádoba 
F p�ední kryt  

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 
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INSTALACE S OTEV	ENOU EXPANZNÍ 
NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu pouze pro vytáp�ní                   s použitím 
KIT 5

detail zapojení bezpe�nostního ventilu 

Poznámka: Zapojení nutné pro bezpe�nost 
LEGENDA: 

AL:  p�ívod z vodovodní sít�     MI: vstup do systému 
C:  napoušt�ní / dopl�ování    P: ob�hové �erpadlo
EV:  3-cestný elektroventil     RA: radiátory 
NA:  b�žn� otev�ené      RE elektronický regulátor 
NC:  b�žn� zav�ené      RI: zpáte�ka ze systému 
GR:  napoušt�cí jednotka     S: vypoušt�ní   
Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil    ST: sonda snímání teploty 
Jm:  manuální odvzduš�ovací ventil    V: kulový ventil 
MAN:  manometr      VEc: uzav�ená expanzní nádoba         VR: zp�tný ventil         VSP: pojistný ventil pro p�etlak         VST: termostatický ventil 

RE rete = sí�
Collettore = kolektor 
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KIT 5 je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 5                     Regulátor 
                      sou�ásti KITu 

1  mosazný kolektor 1“ M-F 
2   kulový ventil 1“  
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  3-cestný elektroventil 1“ M-F  (143330) 
6  m�d�né trubky 
7  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
8  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (205270) 
9 termostatický ventil ¾ “ (72940) 
10 pojistný ventil 1,5 bar ¾ “ (143260) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
13 elektronický regulátor (220780) 
14 automatický odvzduš�ovací ventil 3/8“ (284150) 
15 manuální odvzduš�ovací ventil ¼“ (284170) 
16 manometr (269590) 

A vstup do systému ¾ “ 
B zpáte�ka ze systému ¾ “ 
C zpáte�ka do krbu ¾ “ 
D výstup z krbu 1“ 
E studená voda užitková ½ “ 
F TÚV ½ “ 
G odvod z termostatického ventilu 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione valvola 20-80°C = regula�ní ventil 20-80°C 
Circolatore attivo = �erpadlo v �innosti 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Regolazione circolatore 20-80°C = regula�ní �erpadlo 20-80°C 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
Circolatore = ob�hové �erpadlo 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 

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



Strana 34 (celkem 45) 

INSTALACE S OTEV	ENOU EXPANZNÍ 
NÁDOBOU

Schéma zapojení teplovodního krbu s oh�evem TÚV                   s použitím KIT 
6

detail zapojení bezpe�nostního ventilu 

Poznámka: Zapojení nutné pro bezpe�nost 

LEGENDA: 

ACS:  TÚV 
AF:  studená voda 
AL:  p�ívod z vodovodní sít�    MI: vstup do systému 
C:  napoušt�ní / dopl�ování    P: ob�hové �erpadlo
EV:  3-cestný elektroventil     RA: radiátory 
NA:  b�žn� otev�ené      RE elektronický regulátor 
NC:  b�žn� zav�ené      RI: zpáte�ka ze systému
F:  pr�tokový sníma�    S: vypoušt�ní   
GR:  napoušt�cí jednotka     SC: deskový vým�ník 
Ja:  automatický odvzduš�ovací ventil    ST: sonda snímání teploty 
Jm:  manuální odvzduš�ovací ventil    V: kulový ventil 
MAN:  manometr      VEc: uzav�ená expanzní nádoba         VR: zp�tný ventil         VSP: pojistný ventil pro p�etlak         VST: termostatický ventil 

    
RE rete = sí�
Collettore = kolektor 

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



Strana 35 (celkem 45) 

KIT 6 je ur�ený pro montáž teplovodních krb� a je složený ze všech komponent� pot�ebných pro 
správnou instalaci za�ízení. 
Poznámka: 
Sou�ásti KITu musí být vhodn� chrán�né p�ed tepelným sáláním z krbu, pokud možno izola�ními výpln�mi. 

Sou�ásti KIT 6                     Regulátor a manometr 
                      sou�ásti KITu 

1  mosazný kolektor 1“ M-F 
2   kulový ventil 1“  
3  ob�hové �erpadlo s p�ipojením 1“ ½  (219660) 
4  zp�tný ventil 1“ (261910) 
5  3-cestný elektroventil 1“ M-F  (143330) 
6  m�d�né trubky 
7  30 deskový vým�ník pro vým�nu s okruhem plynového kotle (216620) 
8  20 deskový vým�ník pro oh�ev TÚV (205270) 
9  termostatický ventil ¾ “ (72940) 
10 pojistný ventil 1,5 bar ¾ “ (143260) 
11 pr�tokový sníma� (220830) 
12 objímka pro teplom�r ½ “ + sondu (175960) 
13 elektronický regulátor (220780) 
14 automatický odvzduš�ovací ventil 3/8“ (284150) 
15 manuální odvzduš�ovací ventil ¼“ (284170) 
16 manometr (269590) 

A vstup do systému ¾ “ 
B zpáte�ka ze systému ¾ “ 
C zpáte�ka do krbu ¾ “ 
D výstup z krbu 1“ 
E studená voda užitková ½ “ 
F TÚV ½ “ 
G odvod z termostatického ventilu 
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Elektrické zapojení: 

Fusibile = pojistka 
Visualizzazione = zobrazení 
Regolazione valvola 20-80°C = regula�ní ventil 20-80°C 
Circolatore attivo = �erpadlo v �innosti 
Alarme sovratemperatura = alarm prekro�ení teploty 
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 
Regolazione circolatore 20-80°C = regula�ní �erpadlo 20-80°C 
Attivazione / disattivazione alarme acustico = zapnutí / vypnutí akustického alarmu 
Alimentazione  230Vac = napájanie 230Vac 
Sonda (inserire nell´apposito pozzetto) = sonda (vložit do p�íslušného otvoru) 
Circolatore = ob�hové �erpadlo 
Flussostato = pr�tokový spína�
Attenzione: collegare il contatto normalmente chiuso. = Pozor: p�ipojit kontakt, standardn�
uzav�ený  
Valvola a 3 vie = 3-cestný ventil 

MOŽNOSTI P	EPÍNÁNÍ: 
P�epína�  OFF   vše vypnuto 
P�epína� MAN   nucený chod �erpadla 

ventil nastavený 
P�epína� AUTO   �erpadlo nastavené 

ventil nastavený 
P�epína� alarm   v poloze OFF akustická 

signalizace vy�azená 

PRO SPRÁVNÝ CHOD JE NUTNÉ ZAPOJIT DO K	ÍŽE POTRUBÍ PRO VSTUP A VÝSTUP  ZE 
SYSTÉMU 
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ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR

Elektronický regulátor

D
LEŽITÁ UPOZORN�NÍ PRO INSTALACI 

Zapojení, uvedení do chodu a ov��ení správného chodu musí provést kvalifikovaný 
pracovník, oprávn�ný pro vykonávání t�chto prací podle platných p�edpis� a norem, 
p�edevším: STN 33 2180 a v plném souladu s tímto návodem. 

Pro bezpe�nost osob je nutné dodržování norem týkajících se uzemn�ní. 

Na p�ívodní elektrické napájení za�ízení a celý elektrický okruh teplovodního krbu je nutno 
namontovat jisti�; je nutno uzemnit �erpadlo, ventil a kovové �ásti krbu. 

LEGENDA: 

AA  vypína� pro akustický alarm
R  regulace otvírání 3-cestného ventilu (souprava KIT 1-3 -5 -6)
R  regulace chodu �erpadel (souprava KIT2)
RIC  vnit�ní regulace �erpadla
S  p�epína� MAN – OFF – AUTO
SP  kontrolka �erpadla 
SS  kontrolka p�ekro�ení teploty 
ST  teplotní stupnice 
SV  kontrolka 3-cestného ventilu (souprava KIT 1-3 -5 -6) 
SV  kontrolka regulace �erpadel (souprava KIT2) 

         Obr. M 
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Technické údaje   
napájení (+15% -10%) Vac 230 
Stupe� krytí IP 40 
Min./max. teplota prost�edí  °C 0-50 
Délka sondy m 1,2 
Teplom�r  °C 30-90 
P�íkon �erpadel (max.) W 400 
P�íkon 3-cestného ventilu (max.) W 250 
Rychlopojistka mA 315 

Kontrolní elektronický regulátor umož�uje monitorovat podmínky b�hem �innosti krbu a je 
vybavený: 

- p�epína� MAN – OFF – AUTO (S) 
- teplotní stupnice (ST) 
- akustický alarm (AA) 
- regulace otvírání 3-cestného ventilu (R) (souprava KIT 1 -3) 
- regulace chodu �erpadel (R) (souprava KIT2) 
- vnit�ní regulace �erpadla (RIC) 
- kontrolka 3-cestného ventilu (SV) (souprava KIT 1 - 3) 
- kontrolka regulace �erpadel (SV) (souprava KIT2)  
- kontrolka p�ekro�ení teploty (SS) 
- kontrolka �erpadla (SP) 

	innost za�ízení 

Kontrolní prvek 
- teplom�r 

Ochranné prvky 
(systém akustického alarmu) 

- akustický alarm (AA) 
- kontrolka p�ekro�ení teploty (SS) 

Tento systém zasáhne tehdy, když teplota vody p�ekro�í hodnotu 90°C a upozorní uživatele, 
že je nutno p�erušit p�ikládání paliva. 
Funkci akustického alarmu je možno vy�adit z �innosti pomocí vypína�e (AA); nadále však 
z�stává aktivní funkce hlášení alarmu pomocí kontrolky pro p�ekro�ení teploty (SS). 
Pro návrat do p�vodního stavu je po poklesu teploty vody v krbu nutno znovu alarm zapnout 
(AA). 

Napájecí prvky 
(systém cirkulace) 

- p�epína� MAN – OFF – AUTO (S) 
- kontrolka �erpadla (SP) 
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P�i manuální funkci je �erpadlo stále v chodu, p�i funkci OFF je �erpadlo vypnuté; p�i funkci 
AUTO se p�i nastavené teplot� �erpadlo systému spustí pomocí vnit�ní regulace (RIC) od 20 
do 80°C (ovládání je nastavené na 20°C) 

Funk�ní prvky 
(systém regulace) 

- regulace otvírání 3-cestného ventilu (R) 
- kontrolka 3-cestného ventilu (SV) 

Jakmile teplota vody dosáhne regulátorem nastavenou teplotu, 3-cestný ventil p�esm�ruje tok 
vody do radiátor� a kontrolka chodu (SV) se rozsvítí. 
Jakmile teplota vody klesne pod nastavenou hodnotu, systém regulace otev�e elektrický 
obvod a 3-cestný ventil p�esm�ruje vodu p�ímo do krbu. 

Upozorn�ní: 
B�hem chodu kontrolujte, zda svítí kontrolky (SV) a (SP). 

Umíst�ní 

Elektronický regulátor musí být nainstalovaný v blízkosti krbu. 
Sonda pro funk�ní, ochranné a kontrolní prvky  musí být umíst�na p�ímo na krbu anebo 
maximáln� ve vstupním potrubí do systému ve vzdálenosti do 5 cm od krbu a vždy p�ed 
jakýmkoli uzavíracím nebo p�erušovacím prvkem. 
Sonda musí být pono�ená v otvoru. 

Instalace 

Správná instalace elektronického regulátoru se provede následovn�: povolte upev�ovací šroub 
a sejm�te kryt, umíst�te regulátor na st�nu a p�ipevn�te jej pomocí dodaných hmoždinek; 
zapojte za�ízení podle schématu, v�nujte maximální pozornost propojením, natáhn�te kabel 
do lišt, které vyhovují platným normám, upevn�te kryt a dotáhn�te šrouby. 

Všechny tyto úkony je nutno uskute�nit p�i odpojeném p�ívodu elektrického nap�tí a 
s p�epína�em (S) AUTO – OFF – MAN   v poloze OFF. 

Pro 3-cestný ventil použijte hn�dý vodi� (fáze) a modrý vodi� (nulový vodi�) a p�ipojte je v 
tomto po�adí ke svorce 5 a 6 regulátoru. 
Žlutozelený vodi� použijte pro uzemn�ní. 
Pro správné zapojení regulátoru k systému postupujte podle montážního návodu dodaného 
v balení spole�n� s výrobkem. 
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ZOBRAZENÍ DÍL


Versione CS = Verze CS 
Flangia saldata alla struttura = p�íruba p�iva�ená ke konstrukci 
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KÓDY DÍL


	. Popis IDRO 30 IDRO 30 CS Po�et 
ks

1 T�leso krbu    
2 Mechanismus pro nasávání venkovního vzduchu d.98    
3 P�íruba zavírání    
4 Táhlo kou�ové klapky    
5 Kou�ová klapka    
6 T�sn�ní mezi krbem a krytem d.6    
7 Kryt d.16 cm    
8 Litinové topeništ�    
9 Popelník    
10 Rošt    
11 Horní zavírací deska dví�ek    
12 Zavírací deska dví�ek     
13 Zavírací pružina    
14 Spodní zavírací deska dví�ek    
15 Šrouby pro zavírací desku M5x21    
16 T�sn�ní mezi rámem a konstrukcí d.6    
17 P�ední rám    
18 Spodní deska pantu dví�ek    
19 Horní deska pantu dví�ek    
20 Pružina blokování dví�ek    
21 Rám dví�ek    
22 �ep kli�ky    
23 Pružina kli�ky    
24 Zasklívací spodní lišta    
25 Zasklívací lišta, pravá    
26 Zasklívací lišta, levá    
27 Deflektor vzduchu pro oplach skla    
28 T�sn�ní 16x1    
29 Sklo 500,5x406x4    
30 T�sn�ní 8x1    
31 T�sn�ní D14 artica    
32 Rukavice    
33 M�ížka pro vnit�ní vzduch na kou�ovém krytu    
34 M�ížka pro nasávání venkovního vzduchu    
35 Elektronický regulátor    
36 Dví�ka komplet bez skla    
37 Dví�ka komplet se sklem    
38 Nastavitelné noži�ky    
39 Zav�šení dví�ek    
40* Struktura krbu se spirálou    
41* Termostatický vypoušt�cí ventil s objímkou    
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42* Mati�ky M3/8 – M1/2“     
43* Hlavice d.12    
44* Matice 3/8“    
45* Redukce z F1/2“ na M3/4“, mosaz    

* jen pro verzi se spirálou (instalace s uzav�enou expanzní nádobou) 
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P	ÍSLUŠENSTVÍ
ELEKTRICKÝ REGULÁTOR 

Umož�uje monitorovat provozní podmínky. Zahrnuje tyto sou�ásti: 

- p�epína� MAN – OFF – AUTO 
- teplotní stupnice 
- akustický alarm  
- regulace otvírání 3-cestného ventilu 
- vnit�ní regulace �erpadla 
- kontrolka �erpadla 
- kontrolka 3-cestného ventilu 
- kontrolka p�ekro�ení teploty  

VÝM�NÍK PRO TÚV 

Jedná se o velmi jednoduché a levné za�ízení, které podává spolehlivý výkon a umož�uje 
oh�ev TÚV v objemu 13-14 l/min. 

Je možno je namontovat na p�ívodní vedení k radiátor�m ve vhodné poloze, s ohledem na 
podmínky daného systému. 

Alternativn� nabízíme již zabudovaný vým�ník v instala�ních soupravách KIT 1/3/6, které 
nabízí Edilkamin. Jeho velkou výhodou je, m�že být demontováno p�i údržb� anebo 
snadno vym�n�no bez nutnosti zasahovat do krbu. 
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Acqua fredda dala rete idrica = studená voda z vodovodní sít�
Acqua di ritorno al caminetto = voda vracející se do krbu 
Acqua calda ai sanitari = TÚV 
Acqua calda dal caminetto = teplá voda z krbu 

Elektronický regulátor a deskový vým�ník jsou sou�ástí souprav KIT (na objednávku). 

Souprava ventil� (421600) složená z: automatického odvzduš�ovacího ventilu, pojistného 
ventilu 1,5 bar a termostatického ventilu (90°C) 

3-cestný 1“ ventil (143330) regulující tok vody do systému 

Elektronický regulátor (220780) 
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Pr�tokový sníma� (220830) 

Ob�hové �erpadlo  
UPS 25-50 kód 219660 
UPS 25-60 kód 238270 

Vým�ník 20 deskový pro TÚV (262570) 
Vým�ník 30 deskový pro systém / vytáp�ní (216620) 

EDILKAMIN
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