Technický list

IRIS 83

s týdenním programovacím zaízením

TECHNICKÝ LIST KRBOVÝCH KAMEN NA PELETKY
IRIS83 S TÝDENNÍM PROGRAMOVACÍM ZAÍZENÍM
Vážená paní,
Vážený pane,
Dkujeme Vám, že jste si vybrali naše krbová kamna „IRIS83“.
Ped použitím Vašich kamen Vás žádáme, abyste si pozorn peetli tento technický list pro maximální a zcela bezpené využití všech
jejich parametr
V pípad jakýchkoli dotaz nás se obraťte na stránky www.edilkamin-cz.cz
Rádi bychom vám pipomnli, že první zapálení MUSÍ být provedeno CAT (autorizovaným servisním stediskem), jenž zkontroluje instalaci a vyplní
záruku. Nesprávná instalace, nesprávn provedená údržba a nevhodné používání výrobku zbavují výrobce odpovdnosti za jakoukoli škodu plynoucí
z používání krbových kamen.

INFORMACE O BEZPENOSTI
Krbová kamna jsou navržena pro vytápní místnosti, ve které se nachází, sáláním a proudním vzduchu, vycházejícím
z elních mížek, prostednictvím automatického spalování peletek v topeništi.
Jediná rizika, plynoucí z používání krbových kamen, jsou spojena s nerespektováním instalace, s pímým kontaktem
s elektrickými (vnitními) ástmi pod naptím, s kontaktem s ohnm a horkými ástmi (sklo, roury, výstup teplého
vzduchu) anebo s používáním neznámých látek. Jako palivo používejte pouze peletky.
V pípad nefunknosti komponent jsou krbová kamna vybavena bezpenostními prvky, jenž zaruují jejich vypnutí, aniž
by bylo poteba zasáhnout.
K ádnému používání musí být krbová kamna nainstalována podle pokyn na stran 6 a dvíka nesmí být bhem provozu
otevena: hoení je ízeno automaticky a nevyžaduje tedy žádný zásah.
V žádném pípad nesmí být do topeništ nebo do zásobníku vkládány cizí látky.
Pi ištní kouovodu nesmí být používány holavé prostedky. ásti topeništ a zásobníku mohou být pouze vysávány
vysavaem.
Sklo mže být ištno pouze VYCHLADLÉ pomocí vhodného isticího prostedku (nap. GlassKamin) a hadíku. Sklo
neistte, pokud je teplé.
Zajistte, aby krbová kamna byla usazena a zapálena autorizovaným servisním stediskem (CAT), jenž vyplní záruní list a
pevezme tak na sebe zodpovdnost za správnou instalace.
Bhem provozu krbových kamen dosahují roury pro odvod spalin a dvíka vysokých teplot.
V bezprostední blízkosti krbových kamen neodkládejte pedmty, jež neodolávají teplu.
NIKDY nepoužívejte kapalná paliva k zapálení kamen anebo k oživení plamene.
Neucpávejte ventilaní otvory v míst instalace, ani pívodní otvory vzduchu samotných kamen.
Krbová kamna nenamáejte a nepibližujte mokré ruce k elektrickým ástem.
Na roury pro odvod spalin neinstalujte žádné redukce.
Krbová kamna musí být nainstalována v místech pizpsobených pro pípadný protipožární zásah a vybavených veškerým
píslušenstvím (pívod vzduchu a odvod spalin), jež zaízení vyžaduje pro správný a bezpený provoz.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobce EDILKAMIN S.p.A. se sídlem C.so Porta Romana 116/a – 20122 Milan - ičo: 00192220192
Prohlašuje na svou zodpovědnost, že:
Níže uvedená kamna na pelety jsou vzráběna ve shodě se směrnicí 89/106/CEE (Stavební výrobky a konstrukce)
Kamna na pelety s obchodní značkou EdilKamin obchodní název IRIS UP
MODEL: IRIS UP
ROK VÝROBY: viz typový štítek

VÝROBNÍ ČÍSLO: viz typový štítek

Shoda s požadavky směrnice 89/106/CEE je dále určena shodou s evropskou normou:
EN 14785/2006 uvedenou v zápisu o zkoušce.
Dále prohlašuje, že:
Kamna na pelety IRIS UP odpovídají požadavkům evropských norem:
2006/95/CEE - Směrnice o nízkém napětí
89/336/CEE - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě

EDILKAMIN S.p.a. odmítá jakoukoliv odpovědnost za špatnou funkci či poruchu kamen, která byla zapříčiněna
neodborným servisním zásahem nebo instalací provedenou osobou, která nemá oprávnění tyto úkony provádět
(není centrem technické asistence CAT)

Ped provedením jakékoli údržby odpojte zaízení z
napájecí sít elektrické energie.
Krbová kamna Iris UP používají jako palivo peletky,
jejichž spalování je ovládáno elektronicky.
Palivo (peletka) je odebíráno ze skladovacího
zásobníku (A) a dopravováno do spalovacího kelímku
(D) pomocí šnekového dopravníku (B), pohánného
motorem s pevodovkou (C).
Zapálení peletek probíhá pomocí teplého vzduchu,
produkovaného elektrickým odporem (E) a
nasávaného do kelímku pomocí spalinového
ventilátoru (M).
Spaliny vznikající pi spalování jsou z topeništ
odsávány pomocí téhož spalinového ventilátoru (M) a
odvádny hrdlem (F), umístným v dolní ásti zadní
strany krbových kamen.
Pomocí ventilátoru (G) je vzduch vhánn do prostoru
na zadní stran topeništ, kde se ohívá, aby mohl být
následn
vypouštn
do
okolního
prostedí
prostednictvím elní mížky (I).
Množství paliva a odtah spalin/pívod vzduchu pro
spalování jsou regulovány pomocí řídící jednotky
(N) tak, aby bylo dosaženo vysoce úinného hoení.
Na pední stran je pod dvíky nainstalován
ovládací panel (L) a dva knoflíky, jež umožují
ovládání a zobrazení všech fází provozu krbových
kamen. Tyto fáze mohou být ovládány také dálkovým
ovládáním (volitelné píslušenství).
Zásobník paliva se nachází v horní ásti kamen.
Zásobník se plní po otevení krytu umístným v zadní
ásti horní plotny krbových kamen.
Vnitní konstrukce krbových kamen je kompletn
vyrobena z litiny.
Vnjší obložení se dodává v následujících barvách a
materiálech:
keramika: bordó, šedá a béžová

POZNÁMKA O PALIVU
Krbová kamna na peletky IRIS UP jsou navržena a naprogramována pro spalování peletek.
Peletka je palivo ve form malých válek o prmru cca 6 mm, získaných lisováním pilin, rozdrceného odpadního deva
velkou silou, bez použití lepidel nebo jiných cizích látek.
Aby NEBYLA OHROŽENA funknost krbových kamen, je nezbytné NESPALOVAT jiné materiály. Používání jiných
materiál (vetn deva), zjistitelné analýzou provedenou v laboratoi, vede k propadnutí záruky.
Firma Edilkamin navrhla, testovala a naprogramovala vlastní krbová kamna, aby zaruovala nejlepší výkon s peletkami
následujících parametr:
prmr:
maximální délka:
maximální vlhkost:
výhevnost:

6 – 7 milimetr
40 mm
8%
minimáln 4300 kcal/kg

Používání peletek jiných parametr má za následek potebu nového nastavení krbových kamen, obdobného tomu, které
provádí CAT (autorizované servisní stedisko) pi prvním zapálení.
Používání nevhodných peletek mže zpsobit: snížení výkonu, poruchy funknosti, zablokování krbových kamen z dvodu
ucpání, zneištní skla, nedokonalé spalování paliva apod.
Jednoduchou analýzu peletek lze provést pohledem.
Dobrá kvalita: peletka je hladká, má pravidelnou délku, málo se drolí.

TEPELN TECHNICKÉ
PARAMETRY
Kapacita zásobníku
15
Úinnost
>80
Užitený výkon min./max
2,8/8

A - kouǲovod prǾm. 80mm
B - pǲivod externího vzduchu
pro spalování prǾm 40mm

kg
%
kW

Samostatný provoz
min./max.
Spoteba paliva

/

hodin

0,9/2

kg/h

Vytopitelný prostor
(max.)
Hmotnost
Prmr roury pro odtah
koue (A drážka)
Prmr roury pívodu
vzduchu (B pero)

190

m3

1 kg
80 mm
40

mm



Vytopitelný prostor je vypoítán pi používání peletek s výhevností alespo 4300 Kcal/kg a izolaci domu podle
L 10/91.



Je velmi dležité také zvážit umístní kamen v prostoru, jenž má být vytápn.

ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Napájení
230Vac

+/-

10% 50 Hz
Spína on/off
Prmrný instalovaný píkon
Instalovaný
píkon
pi
zapálení
Frekvence dálkového ovládání
(píslušenství)
Ochrana hlavního napájení
Ochrana elektronické karty

ano

150
400

W
W

infraervená
Pojistka 2A,

250 Vac 5x20
Pojistka 2A,
250 Vac 5x20

BEZPENOSTNÍ OPATENÍ
TERMOLÁNEK: je umístn na odtahu spalin, mí
teplotu spalin.
Na základ zadaných parametr kontroluje fázi
zapálení, provozu a vyhasnutí.
SENZOR PR TOKU VZDUCHU: je umístn na
pívodu vzduchu, zasáhne, když prtok vzduchu pro
zapálení není správný a zpsobuje tak problémy s
podtlakem v cirkulaním okruhu spalin.
BEZPENOSTNÍ TERMOSTAT:
Zasáhne v pípad, kdy je teplota uvnit krbových
kamen píliš vysoká.
Zastaví nakládku peletek a tím vyvolá vyhasnutí
krbových kamen.

MONTÁŽ A INSTALACE (&$7 – autorizované servisní stedisko)
Pokud není výslovn uvedeno jinak, je teba se v každé zemi ídit místními normami. V Itálii je teba se ídit normou UNI
10683/1998, jakož i pípadnými regionálními naízeními anebo místními normami ASL.
V pípad instalace v dom ve spoleném vlastnictví požádejte o vyjádení jeho správce.
KONTROLA KOMPATIBILITY S OSTATNÍMI ZAÍZENÍMI
Krbová kamna se NESMÍ nacházet ve stejném prostedí jako extraktory, plynová zaízení typu B.
KONTROLA ELEKTRICKÉHO PIPOJENÍ (ZÁSUVKU UMÍSTTE NA DOSAŽITELNÉ MÍSTO)
Krbová kamna jsou dodávána s elektrickým napájecím kabelem k pipojení na zásuvku na 230V 50 Hz, pokud možno s
magnetickotepelným spínaem. Kolísání naptí pekraující 10 % mohou kamna poškodit (pokud nemají vhodný úsekový
vypína, je teba jej poídit). Elektrické zaízení musí odpovídat norm; pedevším je teba zkontrolovat úinnost uzemnní.
Napájecí vedení musí mít patiný prez odpovídající výkonu zaízení.
BEZPENOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ VZDÁLENOSTI A UMÍSTNÍ (obr. 4 str. 8)
Pro správný provoz musí být krbová kamna usazena do roviny.
Zkontrolujte únosnost podlahy.
Krbová kamna musí být nainstalována podle následujících bezpenostních podmínek:
- boky a zadní strana kamen musí být od stedn holavých materiál vzdáleny minimáln 40 cm
- ve vzdálenosti menší než 80 cm ped krbovými kamny nesmí být umístny snadno holavé materiály
- pokud jsou krbová kamna nainstalována na holavé podlaze, musí být pod n vložena deska z tepeln izolaního materiálu,
pesahující minimáln 20 cm po stranách a 40 cm ped nimi.
Pokud nebude možno výše uvedené vzdálenosti dodržet, je nezbytné provést technická a stavební opatení pro zamezení
jakémukoliv riziku požáru.
V pípad napojení na ze ze deva anebo z jiného holavého materiálu je teba tepeln izolovat rouru pro odtah spalin
pomocí keramického vlákna anebo jiného materiálu stejných vlastností.
PÍVOD VZDUCHU
Je nezbytné, aby v místnosti, kde jsou krbová kamna umístna, byl pívod vzduchu o prmru alespo 80 cm2, jenž zaruí
obnovení množství vzduchu spotebovaného pi hoení.
Vzduch pro krbová kamna je možné pípadn pivést pímo zvenku prodloužením ocelové roury o prmru 4 cm. V takovém
pípad však mohou nastat problémy s kondenzátem a pívod vzduchu je zapotebí chránit sí kou, kde bude zaruen volný
prez alespo 12 cm2. Roura musí být kratší než 1 metr a nesmí mít kolena. Musí být zakonena kusem 90° otoeným
smrem dol nebo ochranou proti vtru.
ODTAH SPALIN
Krbová kamna musí mít jediný systém odtahu spalin (odtah spalin pomocí kouové roury spolené pro jiná zaízení je
nepípustné).
Odtah spalin je zabezpeen vzadu umístnou rourou o prmru 8 cm.
Zaátek vertikálního úseku je teba opatit T-kusem s uzávrem pro zachycování kondenzátu.
Odtah spalin kamen musí být propojen ven pomocí ocelové nebo erné roury (odolávající 450°C), bez uzavení.
Roura musí být hermeticky uzavena. Pro utsnní roury a její pípadnou izolaci je teba použít materiály odolávající alespo
300°C (silikon anebo tmely pro vysoké teploty). Horizontální úseky mohou mít délku až 2 m. Je možné osadit až 3 kolena
90°.
Je zapotebí mít (pokud se spaliny neodvádí pomocí kouové roury) jeden pevný vertikální úsek v délce alespo 1,5 m (pokud
to nebude odporovat bezpenostním opatením) a koncový díl proti vtru. Vertikální roura mže být vnitní nebo vnjší.
Pokud je kouovod zvenku, je zapotebí jej izolovat.
Pokud se kouovod napojí do komínové roury, pak tato roura musí být schválena pro tuhá paliva, a pokud má prmr vtší než
150 mm, je poteba ji upravit vyvložkováním a utsnním odtahu vzhledem k ásti ve zdi.
Všechny úseky kouovodu musí být kontrolovatelné. V pípad, že jsou tyto úseky instalovány napevno, musí být opateny
kontrolními otvory pro ištní.
Možné zpsoby instalace jsou znázornny na obrázcích 1, 2 , 3 na stran 8.
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Montáž obložení
ásti obložení

Model s boním obložením z keramiky
nebo kamene.
ástí tvoících obložení:
2 Seznam
1
y y 1 boní kachle (4 ks)
7
2 boní hliníkové panely (4 ks)
3 litinová plotna
1
4 dvíka zásobníku na peletky
5
5 kachle dekorační (2kusy)
6
6 litinový podstavec

.

11
11

Po
umístní
konstrukce
postupujte
následovn (dodržujte pokyny uvedené
v kapitole POKYNY K INSTALACI):






Uvolnte šrouby (x) umístné pod
víkem zásobníku a šrouby umístěné
v zadní ásti (y) a plotnu sejměte.
Shora nasuňte 4 prvky boku (11) do
uložení bočních hliníkových profilů.
Nasaďte dekorační kachle (14) na
vrchní mřížku a na spodní podstavec.
K připevnění použijte silikon.
Znovu nasa te plotnu a upevnte ji.
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ZAPOJENÍ
Levý knoflík (L)
Reguluje výkon v manuálním režimu anebo teplotu v automatickém režimu. Volba typu režimu probíhá pomocí tlaítka
A/M, umístného na centrálním panelu. Displej zobrazuje výkon nebo nastavenou teplotu.
Pravý knoflík (P)
Reguluje prtok okolního vzduchu, který je stále regulován, aby se zajistilo nezbytné minimální ochlazení vnitních
ástí tla krbových kamen.
Tlaítko On/Off na panelu
Pro zapnutí nebo vypnutí krbových kamen.
Tlaítko A/M na panelu
Mní režim provozu krbových kamen z Manuálního na Automatický a naopak.
Pouze u kamen IRIS83 s týdenním programovacím zaízením
Tlaítko „pesýpací hodiny“ na panelu
Umožuje pístup k hodinovému programování zapínání a vypínání kamen.

Levý knoflík

Panel

Pravý knoflík

Oznaení na displeji
Ac: fáze zapálení (objevení plamene)
Ar: druhá fáze zapálení (stabilizace plamene) ped fází provozu
Of: fáze vypínání
P1 nebo P2 nebo P3: nastavený stupe výkonu
8-29: teplota nastavená pro provoz v automatickém režimu
H1..H7 : zablokování s íslem oznaujícím problém (viz str. 13)
Pu: probíhající automatické istní kelímku
: ekání na zastavení motoru, ped zadáním dalších povel vykejte nkolik desítek vtein. Když jsou krbová
kamna v režimu „stand by“, blikáním oznaují režim provozu, který je teba optovn spustit, a hodinu.
PROVOZ
Ped zapálením
1. zapálení: obra te se na &$7 (autorizované servisní stedisko) v míst bydlišt (informace najdete na webových
stránkách www.edilkaminF].c] anebo zavolejte na naši LQIR linku), jenž vám krbová kamna nastaví podle typu
peletek, jež používáte a podle podmínek používání. Bhem nkolika prvních zapálení se mže projevit lehký zápach
laku, který po krátkém ase vymizí.
Ped zapálením je teba zkontrolovat:
 správnou instalaci (viz strany 7-8)
 elektrické napájení
 uzavení dvíek
 vyištní kelímku
 oznaení „stand by“ na display (blikající výkon nebo teplota)
Poté stisknte alespo na 2 vteiny tlaítko ON/OFF a krbová kamna automaticky spustí padání peletek pro spuštní
hoení; mezitím se na displeji zobrazí Ac. Bhem prvních minut se plamen neobjeví. Nápis Ac je vystídán nápisem Ar
(poté, co se objeví plamen).

PLNNÍ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU
V pípad, že se zásobník na pleletky zcela vyprázdní, je k naplnní šnekového dopravníku poteba stisknout souasn
tlaítka On/Off a A/M.
Tento postup je teba dodržet ped spuštním tehdy, pokud se krbová kamna zastavila z dvodu vyprázdnní zásobníku
na peletky.
Je obvyklé, že v zásobníku zstane zbytkové množství peletek, jež šnekový dopravník není schopen nasát.

Zapálení
Automatické zapálení
Proces zapálení se u krbových kamen spouští v režimu „stand by“ pidržením tlaítka ON/OFF na 2" a na displeji se na
nkolik minut zobrazí nápis Ac (fáze zapálení však nemá pedem urenou dobu: její doba trvání je automaticky
zkrácena, pokud karta zjistí provedení nkolika test). Asi po 5 minutách se objeví plamen. Je obvyklé, že v kelímku se
ješt ped plamenem objeví trochu koue. Nápis Ar se tedy objeví až po stabilizaci plamene.
Manuální zapálení
V pípad teploty pod 3°C, jenž elektrickému odporu neumožuje rozžhavení, anebo v pípad doasné nefunknosti
odporu je pro zapálení možno použít pevný podpalova. Vložte do kelímku kus dobe zapáleného podpalovae, zavete
dvíka a stisknte ON/OFF.
Režim provozu (jsou-li krbová kamna v provozu, pechází se z jednoho režimu na druhý stisknutím tlaítka M/A).
Manuální: zde se reguluje pracovní výkon (od P1 po P3 pomocí levého knoflíku) a ventilace (pomocí pravého
knoflíku).
Automatický: zde se reguluje teplota, které má být v místnosti dosaženo, krbová kamna regulují pracovní výkon
k jejímu dosažení (P3) anebo jejímu udržení (P1).
Pokud je nastavena teplota nižší, než je teplota v místnosti, pak krbová kamna pracují v režimu P1 a spotebují píslušné
množství peletek
Poznámka k promnlivosti plamene
Pípadné zmny stavu plamene závisí na typu použitých peletek, jakož i na bžné promnlivosti plamene pevného paliva
a na pravidelném ištní kelímku, které krbová kamna provádjí automaticky (jenž však nenahrazuje nezbytné vysávání
za studena, ped každým zapálením, ze strany uživatele).
Vypínání
Proces vypínání se u krbových kamen spouští za provozu pidržením tlaítka ON/OFF na 2" a na displeji se zobrazí
nápis „of“ (celkem po dobu 10 minut).
Fáze vypínání zahrnuje:
 zastavení padání peletek
 ventilaci na maximum
 motor odtahu spalin na maximum
Nikdy bhem fáze vypínání nevytahujte zásuvku ze zástrky.

POUZE PRO IRIS83 S TÝDENNÍM PROGRAMOVACÍM ZAÍZENÍM
Programovací týdenní hodinové zaízení zabudované v panelu
Koncepce týdenního hodinového programovacího zaízení zabudovaného v centrálním panelu
Nastavit lze 3 hodinové programy zapnutí:
Pr01 s nastavitelnou hodinou zapnutí a vypnutí
Pr02 s nastavitelnou hodinou zapnutí a vypnutí
Pr03 s nastavitelnou hodinou zapnutí a vypnutí
V jakémkoli dni v týdnu (den 1= pondlí; den 2 = úterý ... den 7 = nedle) je možno aktivovat jeden nebo více ze tí
program.
V režimu standby zobrazuje displej režim zapnutí (P1, P2 nebo P3 nebo teplotu) a aktuální hodinu.
Tlaítka, jež mají být stisknuta, najdete na str. 10.
Nastavení aktuálního asu
Jedním stisknutím „pesýpacích hodin“ se objeví ESC, stisnutím On/off(-) se objeví SET, stisknutím „pesýpacích
hodin“ se objeví HOD:MIN, jenž je možné mnit pomocí tlaítek On/off(-) a Am(+). Takto nastavený as se potvrdí
pomocí „pesýpacích hodin“ a objeví se den . (den 1 = pondlí; den 2 = úterý ... den 7 = nedle), který lze mnit
pomocí kláves On/off(-) a Am(+). Potvrzením pomocí „pesýpacích hodin“ se objeví ESC, dalším stisknutím
„pesýpacích hodin“ se opouští programování.
Aktivace programování hodin
Jedním stisknutím „pesýpacích hodin“ se objeví ESC, stisknutím Am(+) se objeví Pr. Of. Stisknutím „pesýpacích
hodin“ se objeví „of“, které se na „on“ zmní pomocí On/off(-) nebo Am(+). Potvrzením pomocí „pesýpacích hodin“
se objeví ESC, dalším stisknutím „pesýpacích hodin“ se programování ukoní. Kamna v režimu Pr On mohou pijímat
povely pro asované zapnutí a vypnutí.
Nastavení programu (nap. Pr01)
Jedním stisknutím „pesýpacích hodin“ se objeví ESC. Stisknte Am(+) tak dlouho, dokud se neobjeví Pr01 (po Pr On
nastaveném v pedchozím kroku).
Potvrzením pomocí „pesýpacích hodin“ se objeví ON P1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit pesné spuštní
programu 1. Tato hodina se mní pomocí tlaítek On/off(-) nebo Am(+).
Potvrdí se stisknutím „pesýpacích hodin“.
Objeví se OfP1 a poté hodina, na kterou hodláme nastavit pesné vypnutí programu 1. Tato hodina se mní pomocí
tlaítek On/off(-) nebo Am(+).
Potvrdí se stisknutím „pesýpacích hodin“.
Objeví se ofd1 (to znamená, že program 1 není aktivován v den 1, v pondlí. Pro jeho aktivaci se stiskne Am(+), objeví
se Ond1, to znamená, že v pondlí je aktivován nastavený program 1 zapnutí a vypnutí.
Pomocí „pesýpacích hodin“ se pejde na druhý den, úterý, a stejným zpsobem se postupuje až do dne 7.
Stisknutím „pesýpacích hodin“ se program uzave.
Stejným zpsobem se nastaví hodina zapnutí a vypnutí Pr 02 a Pr 03 a rozhodne se, které dny má Pr02 nebo Pr03 on
nebo of.
Když jsou programy aktivovány, na displeji vedle znaku „pesýpacích hodin“ svítí zelené svtlo.

PANN DOPORUENÍ V PÍPAD PROBLÉM
ELLO SINOTTICO/SICUREZZE
PROBLÉM
Synoptický panel je vypnutý.

Nefunkní
dálkové
(píslušenství).

MOŽNÁ PÍINA
Sí není pod naptím.

ovládání

Vycházející vzduch není teplý.
Neobjevuje se plamen. (Pamatujte si,
že plamen se objeví po 5 minutách od
stisknutí tlaítka on/off).
Neprobhlo zapálení.

Píliš velká vzdálenost od krbových
kamen.
Vybitá baterie dálkového ovládání.
Píliš mnoho sazí ve výmníku.
Neprobhlo
naplnní
šnekového
dopravníku .

Kumulace nespálených zbytk paliva
v kelímku.
Pouze pro IRIS S PROGRAMOVACÍM ZAÍZENÍM
V požadovanou hodinu se „nespouští“ Nesprávné nastavení:
fáze zapnutí/vypnutí.
aktuální hodiny
aktivace program
aktivace denního programu
Spustí se fáze zapálení,
NEOBJEVÍ se plamen.

ale

Kumulace nespálených zbytk paliva
v kelímku.

EŠENÍ
Zkontrolujte, zda je pipojen napájecí
kabel.
Zkontrolujte pojistku (u napájecí
zásuvky).
Pibližte se ke krbovým kamnm.
Zkontrolujte a pípadn baterii
vymte.
Vyistte výmník zevnit topeništ.
Prove te
naplnní
šnekového
dopravníku
(viz
odstavec
o
zapalování).
Vyistte kelímek.

Zkontrolujte podle pokyn ze strany
12.

Vyistte kelímek.

SIGNALIZACE PÍIN PÍPADNÉHO ZASTAVENÍ
V
pípad poteby se na displeji zobrazí píina vypnutí.
H1
alarm podtlaku: problém spojený s cirkulací vzduchu
H2
havárie motoru pro odsávání koue
SF (H3) nepítomnost plamene
AF (H4) neúspšné zapálení
H5
zastavení „black out“
H6
poškozený nebo odpojený termolánek
H7
pekroení teploty spalin
Signalizace zstává zobrazena až do okamžiku, kdy se pomocí klávesy ON/OFF zasáhne na panelu.
Nedoporuujeme, aby krbová kamna byla znovu spuštna bez kontroly odstranní problému.
V pípad zastavení krbových kamen je teba pro jejich optovné spuštní aktivovat proces vypnutí (10 minut se
zvukovou kontrolou) a poté stisknout tlaítko ON/OFF.
Bhem vypnutí z dvodu zastavení nikdy nevytahujte zástrku ze zásuvky. Údaje, jež signalizuje panel, je teba sdlit
ASS (autorizovanému servisnímu stedisku).
Na následující stránce jsou uvedeny rady pro každý z uvedených pípad.
Komínové nástavce a kouovody, na které jsou napojena zaízení používající pevná paliva, musí být jednou do roka
vymeteny (ovte, zda ve vaší zemi tato norma existuje). Neprovádním kontroly a pravidelného ištní se zvyšuje
pravdpodobnost vzplanutí komínového nástavce. V takovém pípad postupujte následovn:
nehaste vodou; vyprázdnte zásobník na peletky;
po nehod se ped optovným spuštním kamen obra te na odborníky.
CONSIGLI

DOPORUENÍ V PÍPAD PROBLÉM
H1) Alarm podtlaku (zasáhne v pípad, že senzor prtoku zjistí nedostatený prtok zápalného vzduchu).
Prtok mže být nedostatený pi otevených dvíkách, nedostateném utsnní dvíek (nap. tsnní), pi potížích s
pívodem vzduchu nebo odtahem spalin, anebo pi ucpaném kelímku.
Zkontrolujte:
- uzavení dvíek
- pívodní potrubí zápalného vzduchu (vyistte a dávejte pozor na ásti senzoru
prtoku):
- vyistte senzor prtoku suchým vzduchem (jako u klávesnice PC)
- umístní krbových kamen: kamna nesmí být opena o ze
- umístní a istota kelímku (frekvence závislá na typu peletek)
- kouovod (vyistte)
- instalaci (pokud není podle normy a má mnoho kolen, není odtah spalin pravidlený)
- práh senzoru prtoku (SF v parametrech)
Existuje-li podezení na nefunknost senzoru, prove te jeho kolaudaci za studena. Pokud se pi zmn podmínek,
napíklad pi otevení dvíek, zobrazená hodnota nezmní, pak problém spoívá v senzoru.
Alarm podtlaku se mže projevit také ve fázi spuštní, jelikož senzor prtoku vzduchu zaíná monitorovat od 90" po
startu cyklu spuštní.
H2) Havárie motoru pro odtah spalin (zasáhne, pokud senzor otáek odtahu spalin zjistí poruchu).
- zkontrolujte funknost odtahu koue
- zkontrolujte pipojení senzoru otáek
- zkontrolujte istotu kouovodu
SF (H3) Nepítomnost plamene (zasáhne, pokud termolánek zjistí teplotu spalin nižší, než je nastavená hodnota, a
tento stav identifikuje jako nepítomnost plamene).
Nepítomnost plamene mže mít tyto dvody:
- chybí peletky
- píliš mnoho peletek udusilo plamen
- došlo k zásahu termostatu maxima (jedná se o ídký jev, protože v takovém pípad se spustí signalizace pekroení
teploty spalin)
AF (H4)) Neúspšné zapálení (zasáhne, pokud se v dob maximáln do 15 minut neobjeví plamen a není dosaženo
teploty pro spuštní kamen).
Rozlišujte dva rzné pípady:
NEOBJEVIL se plamen
Zkontrolujte:
- umístní a istotu kelímku
- zda se do kelímku dostává zápalný vzduch
- funknost odporu
- teplotu prostedí (pokud je nižší než 3°C, je poteba
podpalova) a vlhkost
Zkuste zapálit pomocí podpalovae.

Plamen se objevil, ale po nápisu Ar se objevil také nápis AF

Zkontrolujte:
- funknost termolánku
- teplotu spuštní nastavenou v parametrech

H5) Zastavení: black-out
Zkontrolujte elektrické pipojení a poklesy naptí.
H6) Poškozený termolánek (zasáhne, pokud je termolánek poškozen nebo odpojen)
Zkontrolujte pipojení termolánku ke kart.
Zkontrolujte funknost pomocí kolaudace za studena.
H7) Pekroení teploty spalin (vypnutí pro pekroení teploty spalin)
Pekroení teploty spalin mže záviset na:
typu peletek, nepravidelném odtahu spalin, ucpané roue, nesprávné instalaci, „kolísání“ motoru s pevodovkou.

ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je základem dobré funknosti krbových kamen.
Ped provádním jakékoli údržby odpojte zaízení z elektrické napájecí sít.

KAŽDODENNÍ IŠTNÍ
ištní musí být provádno pomocí vysavae, celý proces vyžaduje pouze nkolik minut denn.
PI ISTNÍ POMOCÍ VYSAVAE - pi vychladlých krbových kamnech:
- vysajte dvíka, plochu ohništ, prostor okolo kelímku, kam padá popel (NENÍ zde vyjímatelný zásobník na popel)
- vyjmte kelímek anebo jej vyistte špachtlí, vyistte pípadn ucpané otvory na všech stranách
- vysajte prostor okolo kelímku, vyistte jeho kontaktní okraje, kelímek znovu zasute.
- v pípad poteby vyistte sklo (vychladlé).
NIKDY neuvol ujte vnitní imbusové šrouby v topeništi: spadl by naklada.
NIKDY NEVYSÁVEJTE TEPLÝ POPEL, došlo by k poškození vysavae.
Po nkolika msících vyistte pomocí suchého vzduchu (jako u klávesnice PC) senzor prtoku zápalného v pívodním
potrubí vzduchu.
V dob, kdy se kamna nepoužívají a také každých 15 dní VYPRÁZDNTE ZÁSOBNÍK A VYSAJTE JEHO DNO.
KAŽDOU SEZÓNU (zásahy provede &$7 – autorizované servisní stedisko)
- Celkové vnitní a vnjší vyištní.
- Pelivé vyištní rour, kde probíhá tepelná výmna.
NIKDY neuvol ujte vnitní imbusové šrouby v topeništi: spadl by naklada.
- Pelivé vyištní a vyškrábání kelímku a píslušného prostoru okolo nho.
- Vyištní ventilátor, mechanická kontrola vlí a upevnní.
- Vyištní kouovodu (výmna tsnní u roury odtahu spalin).
- Vyištní prostoru ventilátoru pro odtah spalin, vyištní senzoru prtoku, kontrola termolánku.
- Vyištní, kontrola a odstranní usazenin v prostoru zapalovacího odporu, jeho pípadná výmna.
- Vyištní / kontrola synoptického panelu.
- Vizuální kontrola elektrických kabel, propojení a napájecího kabelu.
- Vyistní zásobníku na peletky a kontrola vlí u sestavy šneku a motoru s pevodovkou.
- Výmna tsnní dvíek.
- Funkní kolaudace, naplnní šnekového dopravníku, zapálení, provoz po dobu 10 minut a vypnutí.
Pokud jsou krbová kamna velmi asto používána, doporuujeme každé 3 msíce vyistit kouovod.
PÍSLUŠENSTVÍ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (254160)
Pro dálkov ovládané zapnutí/vypnutí a regulaci kamen je možno si zakoupit dálkové ovládání.
DÁLKOV OVLÁDANÉ TELEFONICKÉ SPUŠTNÍ (PÍSLUŠENSTVÍ, které Italiana Camini nedodává)
Pro spouštní na dálku je možné si prostednictvím ASS (autorizovaného servisního stediska) nechat pipojit telefonní
spína na elektronickou kartu (port AUX).

NORMY A PROHLÁŠENÍ O SHOD C.E.
Krbová kamna Iris obdržela osvdení dle norem prEN 14785 a CE 50165
PULIZIA E MANUTENZIONE
Spolenost Edilkamin prohlašuje, že krbová kamna Iris spl ují následující normy pro oznaení CE evropské normy.
CEE 73/23 a následná úprava 93/68 CEE
CEE 89/336 a následné úpravy 93/68 CEE
92/31 CEE
93/97 CEE
Pi instalaci v Itálii je teba se ídit normou UNI 10683/98 a jejími následnými úpravami. Pi instalaci v každé jiné zemi je teba si ovit píslušné místní zákony
a normy.

KOUOVÉ ROURY

NEREZ 5/10 (AISI 316/L) ern lakované - pro interiéry
ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHEMA

NEREZ 5/10 (AISI 316/L) ern lakované - pro interiéry
ZÁKLADNÍ MONTÁŽNÍ SCHEMA

komínový díl
koleno
kroužek
svorka
„T“ kus
zátka bez vypouštní kondenzátu
komínový nástavec
dvojitý spojovací kus s drážkou

NEZAPOME TE, ŽE KELÍMEK MÁ BÝT VYSÁVÁN PED KAŽDÝM ZAPÁLENÍM.
V pípad, že nedojde k zapálení, je ped optovným zapálením poteba VYPRÁZDNIT KELÍMEK.

Razítko prodejce:

