KINGFIRE GRANDE S- varianta pre hrubú stavbu
Návod na dodatočnú montáž krbovej vložky
DÔLEŽITÉ! Prečítajte si pred montážou aj návod na použitie KINGFIRE GRANDE S.
Nájdete tam dôležité upozornenia a doplnenia k tomuto montážnemu návodu.
Od okolitého vzduchu nezávislý krb KINGFIRE GRANDE S.
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Použité symboly pokynov
Upozornenie!
Dodržiavajte návod na obsluhu
Upozornenie!
Noste ochranné rukavice proti teplu.

Upozornenie! Tento odsek obsahuje ďalšie
dôležité informácie.

Dôležité upozornenia

Prosíme, aby ste si pred inštaláciou alebo uvedením do prevádzky prečítali všetky návody a informácie. Vyhnete sa tak
chybnému fungovaniu a chybám pri obsluhe.
Inštalatér a prevádzkovateľ sú povinní, pred uvedením do
prevádzky sa dostatočne informovať na základe návodov.
Tieto prístroje nie sú určené na to, aby ich používali osoby
(vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo
duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/
alebo s nedostatkom vedomostí, iba ak by na nich dohliadala
osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, aby sa zaistilo, že sa s
prístrojmi zvlášť nemohlo hrať, príp. že sa nemožno dostať do
kontaktu s horúcimi pracovnými plochami.

UPOZORNENIE!

Zakurujte správne, so
správnym palivom.

POZOR!
Pri prevádzke krbu budú veľmi horúce všetky povrchy a zvlášť aj pohľadové sklo, ako aj rukoväte a obslužné zariadenia. Na obsluhu
používajte priložené ochranné rukavice!
Deti držte od krbu v dostatočnej vzdialenosti. Deti a mladiství do 16 rokov nesmú krb obsluhovať bez dozoru osoby oprávnenej na
výchovu. Dvere ohniska nechajte vždy zavreté, okrem nakladania.

Povrchové úpravy KINGFIRE GRANDE S na stavbe
UPOZORNENIE!
Na základe konštrukcie KINGFIRE GRANDE S treba aj pri riadnej a predpisovej prevádzke KINGFIRE GRANDE S na vonkajšej betónovej strane počítať s teplotou povrchu cca 85°C. Preto na obloženie povrchu možno použiť len také materiály, ktoré hore uvedenej teplote odolávajú a považujú sa za nehorľavé!

DÔLEŽITÉ!
Prosíme, aby ste prihliadali na požiadavky na produkty a na realizácie obloženia KINGFIRE GRANDE S, ktoré sú zadané v návode na
obsluhu!
V návode na obsluhu budú ďalej predstavené rozličné realizácie obloženia.
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Predpisy k dodržaniu
• Na inštaláciu ohnísk treba dodržať všetky potrebné národné
a európske normy, ako aj miestne predpisy.
• Musia byť splnené národné a miestne ustanovenia.
• Miestne a stavebno-právne predpisy.

V prípade horľavých podláh alebo kobercov treba použiť
stabilný a teplotne odolný podklad. Tento musí otvor ohniska
krbu presahovať smerom dopredu 50 cm a na bokoch po 30
cm.

• Krb má certifikáciu stavebného dozoru pre prevádzku nezávislú od vzduchu v miestnosti.
KINGFIRE firmy Schiedel je krátko žiariaci kozub, nezávislý od
vzduchu v miestnosti. Prístroj smie byť prevádzkovaný len zatvorený. Povolená je súčasná prevádzka
KINGFIRE firmy Schiedel, ako aj vzduchotechnických
zariadení. Treba dodržať to, aby boli vzduchotechnické
zariadenia nastavené a prevádzkované tak, aby v mieste
postavenia ohniska nezapríčiňovali vyšší pod- tlak ako 8 Pa.
Upozornenia na správne správanie v prípade požiarov v komínoch - vyhorenie sadzí
1. Zachovajte pokoj, informujte požiarnikov (núdzové volanie
112 alebo 150) a svojho zodpovedného kominára.
2. Všetky kozuby, ktorú sú ešte v prevádzke, treba z prevádzky vyradiť, t.j., zavrieť všetky dvere kozubov a prívod
spaľovacieho vzduchu!
3. Odstráňte horľavé predmety z priestoru celého komína, t.j.
nábytok a iné horľavé predmety odsuňte preč a zabezpečte
voľný prístup k prípadným vrchným uzáverom komína.
4. Držte poruke hasiaci prístroj, komín pozorujte v celej budove až po povalu a aj zvonka.
Práce, ako je zvlášť inštalácia, montáž, prvé uvedenie do prevádzky a servisné práce, ako aj opravy, môže vykonávať len
certifikovaná spoločnosť.
V prípade neodborných zásahov sa ruší záruka a garancia.

V rozsahu žiarenia krbu až do vzdialenosti 105 cm – merané z
pohľadu dvierok ohniska – nesmú byť alebo stáť žiadne predmety z horľavých materiálov.

Pripojenie a montáž elektrických prístrojov môže robiť len
špecializovaný elektrikár.
Realizačný špecializovaný podnik musí v rámci konečného
prevzatia prevádzkovateľa zariadenia vždy dôkladne a kvalifikovane zaučiť do prevádzky, čistenia a údržby zariadenia. Tu
sa zvlášť treba zaoberať používaním vhodných palív, pravidelným nutným čistením zo strany prevádzkovateľa, potrebnou údržbou a bezpečnostnými pokynmi.
Záruku a garanciu ruší zvlášť nedodržiavanie návodov, ako aj
predpísaného čistenia a údržby.
Prevádzkovateľ musí robiť pravidelné čistenie ohniska.
Kvôli údržbe kozuba odporúčame uzavretie zmluvy o údržbe.
Pravidelnú údržbu môže robiť aj technicky zbehlý a od špecializovaného podniku fundovane zaučený prevádzkovateľ.
Krb možno používať len v suchých miestnostiach v bytoch s
bežným znečistením.
Správnou prevádzkou / obsluhou a dobrou starostlivosťou /
údržbou zvýšite stabilitu hodnoty a životnosť svojich prístrojov. Budete šetriť cenné zdroje a šetriť naše životné prostredie
a svoju peňaženku.
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POZOR!
Proti sálaniu tepla treba chrániť všetky horľavé materiály,
nábytok alebo napríklad dekoračné látky v bližšom okolí.
Dodržiavať treba zvlášť miestne platné predpisy a pravidlá
(napr. nariadenie o ohniskách)

Prosíme, zohľadnite, že podľa skúšobného predpisu
STN EN 13240 môže teplota na stenách dosiahnuť 85°C a to
môže v prípade svetlých tapiet alebo podobne horľavých materiáloch viesť k zmenám farby.

Prevzatie – upozornenia pre kominára
Pred uvedením do prevádzky je potrebné prevzatie zo strany
príslušného obvodného kominára.
Upozornenia pre kominára
Kvôli ochrane citlivých povrchov
spojovacích prvkov a zabráneniu nanášania hrdze sa čistenie
odvodu splodín horenia s
keramickou vnútornou rúrou
a so zabudovanými spojovacími prvkami z ušľachtilej
ocele – k spaľovacej komore v
časti ohniska – môže robiť len s
kefou z ušľachtilej ocele. Kefa z
ušľachtilej ocele môže byť väčšia
max. o 1 cm ako prierez keramickej vnútornej rúry a mala by
mať pogumované zaťažovacie
závažie. Na ochranu spaľovacej
komory je zo závodu na spodnom konci spojovacích prvkov
zabudovaná zástena.

DÔLEŽITÉ!
Po čistení zariadenia na odvod splodín horenia
odporúčame vždy očistiť fixačnú skrutku tlakovej kontrolky
LEDA LUC teplotného senzora, ktorá sa na-chádza v prechodke spojovacieho vedenia a hadičku tlakomeru. Prosíme vždy dodržiavať montážny návod LEDA LUC!
Prevádzkovateľ ohniska sa kvôli tomuto musí vždy s príslušným predstihom dohodnúť s kominárom!

Pohľad na zástenu, integrovanú v prechodke spojovacieho
vedenia.

POZOR!
Pred vymetaním ohniska treba v prístroji odstrániť nárazové platne v priestore krytu prístroja. Prosíme, dodržiavajte k tomuto pokyny zo strany 23 (čistenie komory)!
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A. Prípravné práce

Dôležité!
POZOR!
Zabezpečte, aby sa do potrubia prívodného vzduchu /
spotrebiča nedostali žiadne cudzie telesá (špina, sutiny atď.)
Alebo do spaľovacej komory KINGFIRE GRANDE S. Existuje
značné riziko poškodenia!
Prvok KINGFIRE GRANDE S je dodávaný s paropriepustným
ochranným krytom proti vlhkosti. Tento ochranný kryt je
možné odstrániť len bezprostredne pred procesom montáže.

Pohľad na komponenty KINGFIRE GRANDE pred začiatkom
montáže.

Pred montážou si pozorne
prečítajte aj návod na obsluhu KINGFIRE GRANDE
S. Nájdete tu dôležité
informácie a doplňujúce
informácie.

POZOR!
Po montáži musí byť prvok KINGFIRE GRANDE S chránený
pred prienikom vlhkosti. Nedodržanie môže viesť k nezvratnému poškodeniu spotrebiča KINGFIRE.

Odstráňte spevnenie montážneho rámu.
POZOR!
Zabráňte poškodeniu!

Opatrne otvorte ochranný
obal na vedeniach vzduchu a
spalín
POZOR!
Je možná kondenzácia na
mieste v ochrannom obale!

A.05

A.06

A.07

A.08

Odoberte ochranný obal

Odskrutkujte prechodový
kus na prívode vzduchu z
prívodného potrubia.

POZOR!
Neťahajte teraz za viditeľné žlté
ťažné laná ochranných špongií
KINGFIRE GRANDE S!
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Spalinové potrubie so zabudovanou ochranou pred
poškodením.

Vzduch

Odstráňte vnútorné
upevňovacie skrutky v hornej a dolnej časti.

Vzduch

Odstráňte dve bočné
upevňovacie skrutky upevnenia montážneho rámu.

Vzduch

A.04

Spaliny

A.03

Spaliny

A.02

Spaliny

A.01

Vytiahnite potiahnutím za
žltú pásku ochranný prívod
vzduchu smerom dole.

A.09

A.10

A.11

Ochranné balenie
Odstráňte jeho spodnú časť.

Odstráňte ochranný obal
spaľovacej komory.

A.12

A.13

A.14

Demontujte mriežku
konvekčného vzduchu a
bezpečne ju uložte do momentu inštalácie.

Uvoľnite a odstráňte bočné
skrutky horného dreveného
obalu z palety spaľovacej
komory.

Uvoľnite upevňovacie
svorky spaľovacej komory.
POZOR!
Dodržujte pokyny týkajúce
sa bezpečnosti práce na
strane 2!

A.15

A.16

A.17

A.18

Odstráňte upevňovacie
svorky. (už nie sú potrebné
pre ďalšiu montáž)

Pohľad na vybalenú
spaľovaciu komoru

Odstráňte prepravnú ochranu sklenených dverí.

Manuál a informačnú
brožúru odovzdajte klientovi / prevádzkovateľovi.

Abgas

Zuluft

POZOR!

Po vybratí ochranných uzáverov skontrolujte vedenia
na voľný prierez v hornej
časti!
Odstráňte prípadné
nečistoty!

Na žltom ťahacom lane vytiahnite ochrannú koncovku
odvodu spalín smerom
nadol.

DôLEŽITÉ!

Montáž krycieho rámu
uskutočnite až po realizovaní a ukončení
dokončovacích prác
na mieste (čistenie a
maľovanie, lakovanie)!
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A.19

UPOZORNENIE!

A.20

A.21

Odstráňte identifikačné
štítky produktu pre neskoršiu identifikáciu zariadenia.

Vyberte z komory tmel na
montáž prechodových častí
spaľovacej komory.

Nechajte si prevzatie
balíčka pre koncového
užívateľa ním potvrdiť!

Odstráňte balíček pre
koncového užívateľa s rukavicou, medenou pastou,
farbou a perom.

A.22

A.23

A.24

POZOR!

Pre každú prácu so
spaľovacou komorou a
všetkým príslušenstvom
používajte vhodné rukavice, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu
spaľovacej komory a príslušenstva!

Odoberte deflektor a odložte ho na bezpečné miesto
pred jeho samotnou montážou.

Vyberte prvok pre vyberanie
roštu.
UPOZORNENIE!
Jeho prevzatie zákazníkom
si nechajte potvrdiť!

A.25
D
E
J

F

M

A

I

H

G

L

C
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K

B

Odstráňte rošt a popolník a
bezpečne ich uložte do momentu inštalácie.

Nasledujúce príslušenstvo musí byť k dispozícii na inštaláciu
spaľovacej komory:
A - ochranná rukavica
B - tmel W1000, 310 ml
C - rošt
D - deflektor
E - výfuková mriežka
F - popolník
G - farba pre opravu spaľovacej komory
H - farba pre opravu čiernych
a oceľových častí
I - medená pasta
J - prvok pre vyberanie roštu
K - štítky pre identifikáciu výrobku
L - brožúra «Správne kúriť»
M - návod na použitie
V prípade voliteľnej verzie s
aktívnym zadným vetraním
sú krycie panely spaľovacej
komory pribalené extra.

B. Montáž prechodových častí spaľovacej komory
B.01

B.02

B.03

Naneste na zdemontovaný
prechodový kus na prívode
vzduchu tmel W1000 v
dostatočnom množstve pre
utesnenie.

Prechodový kus po nanesení tmelu naskrutkujte až na doraz.
Po vložení krbovej vložky sa prechodový kus v prípade potreby
čiastočne odskrutkuje.

Tmel W1000 po celom obvode prechodového kusu
pre spaliny naneste pre jeho
dokonalé utesnenie.

B.04

B.05

Prechodový kus po nanesení tmelu naskrutkujte až na doraz.
Po vložení krbovej vložky sa prechodový kus v prípade potreby
čiastočne odskrutkuje.

Ručne utiahnite dve
zaisťovacie skrutky meracích
otvorov.

Priebežné čistenie spodnej časti pred inštaláciou spaľovacej komory (príklad KINGFIRE CLASSICO S)

UPOZORNENIE!

B.06

B.07

Nenechávajte stavebný odpad a nečistoty v
betónovom plášti KINGFIRE!

Dôkladne vyčistite spodnú
časť modulu

Pred inštaláciou spaľovacej
komory odstráňte všetky
nečistoty z betónového
modulu!

Nebezpečenstvo požiaru / zápachu
počas neskoršej prevádzky.
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Skontrolujte maltové lôžko medzi betónovým plášťom KINGFIRE a hrubou podlahou

UPOZORNENIE!

B.08

B.09

Pred montážou
spaľovacej komory sa
presvedčte či je dostatočná
vrstva malty pod modulom,
ak nie, doplňte maltové
lôžko dodatočne!

Horľavá alebo bitúmenová
vrstva proti vlhkosti pod
betónovým modulom musí
byť vždy prekrytá maltovou
vrstvou!

Pri chýbajúcom a
nedostatočnom maltovom
lôžku zvonka ...

... a z vnútra doplňte maltové lôžko maltou MG (M5)
IIa (murovacia malta podľa
EN 998-2).

Továrenské vyrovnanie potenciálov - uzemnenie
B.10

UPOZORNENIE!
Napojenie svorky je
možné len v stave pred
montážou komory!
Dodatočne to nie je
možné!
Pohľad na kompletnú maltovú vrstvu na nosnej podlahe nad horľavou bariérou
proti vlhkosti.
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TIP!

Modul KINGFIRE má predinštalovanú spojku pre uzemnenie,
ktorú je možné využiť na ochranu proti bleskovým výbojom,
aby sa zabránilo vzplanutiu a vnútornému prenosu napätia.
Musí byť prepojený s PA vodičom minimálne 2,5 mm2 CU
(chránený) alebo 4 mm2 (nechránený).

C. Montáž krbovej vložky do betónového modulu.
C.01

C.02

C.03

C.04

Uvoľnite ľavé a pravé
pridržiavacie svorky z nosného prvku.

Upevňovacie spony a
zaisťovacie a upevňovacie
skrutky odložte pre neskoršiu montáž.

Odskrutkujte vyrovnávacie
nožičky spaľovacej komory
na montáž - 55 mm.

Montážne skrutky na odvode spalín a ...

C.05

C.04

C.05

C.06

... a prívode vzduchu vyskrutkujte a odložte pre neskoršiu montáž

POZOR!
Zabráňte poškodeniu, posunutiu tesnení na hrdlách
spaľovacej komory!

Osaďte na nosníky betónového modulu spaľovaciu
komoru.

Požadovaná montážna poloha:
držiaky bočných panelov sú približne 10 mm od montážneho
rámu.

C.09

C.10

UPOZORNENIE!

Pre overenie tesnosti vám
odporúčame vykonať test
tesnosti so skúšobným
tlakom 10 Pa a s maxim.
únikom 1,9 m3/h

Umiestnite odvod spalín na
prírubu spaľovacej komory a
tesne utiahnite.

Umiestnite prechodový kus
prívodu vzduchu na prírubu
spaľovacej komory a tesne
utiahnite.
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D. Montáž rámu
Montáž bočných častí oceľového rámu

D.01

A
B

Zobrazenie stavu doručenia rámu a prednej oceľovej časti
POZOR!
Až do momentu montáže skladujte na suchom mieste a
chráňte pred vlhkosťou, zabránite tým poškodeniu!

D.02

Obsah balíka:
A - ľavá časť rámu
B - pravá časť rámu

D.03

UPOZORNENIE!

Zadné západky bočných častí musia byť
pri montáži zasunuté do montážnych
otvorov krbovej vložky!

Odskrutkujte všetky
upevňovacie skrutky z
bočných panelov a
bezpečne ich uložte do momentu inštalácie.

Vložte ľavý bočný panel do
upevňovacieho rámu a ...

D.04

D.05

D.06

D.07

... zarovnajte ho s predpripraveným otvorom.

Ak je to potrebné,
spaľovacia komora sa dá
vystrediť na vyrovnávacích
nožičkách.

POZOR!
Závit bočnej časti a otvor
držiaka musí byť presne zarovnaný.

Zaskrutkujte upevňovaciu
skrutku len jemne!
POZOR!
Nezaťahujte skrutku na
pevno!
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D.08

D.09

TIP!

D.10

Zarovnať otvory môžete v
prípade „výškového posunutia“ jemným dorovnaním uholníka.

Založte pravú časť bočného
rámu.

Zaskrutkujte upevňovaciu
skrutku len jemne!
POZOR!
Nezaťahujte skrutku na
pevno!
Montáž obkladového horného a spodného panelu.

D.11

D.12

D.13

D.14

Pohľad na začiatku inštalácie
s časťami na prednom paneli, ktoré sú namontované
vopred.

Odskrutkujte všetky
upevňovacie skrutky z horného panelového prvku a
bezpečne si ich odložte do
momentu inštalácie.

A

B

Mierne uvoľnite upevňovaciu skrutku montážnej
dosky predného panelu a
opäť nastavte montážnu
dosku.

Obsah balenia:

D.15

D.16

D.17

D.18

Uhoľníky odskrutkujte a
odložte ich do momentu
montáže.

Vložte horný panelový prvok
cez obe predné oporné
nožičky.
POZOR!
Vyhnite sa poškodeniu!

Zaskrutkujte upevňovaciu
skrutku k predným oporným
nožičkám iba «na voľno».
POZOR!
Nedoťahujte na pevno!

Aj ďaľšiu skrutku na uholníku dotiahnite len jemne.

A - horná časť rámu
B - spodná časť rámu
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UPOZORNENIE!

D.19

D.20

TIP!

Presne dorovnajte 45°styky
rámu!
Medzera medzi povrchom
na mieste - nápravné
opatrenie!

Vyrovnajte styky horného a
bočného rámu a dotiahnite
skrutky.

Následne môžu byť
upevňovacie skrutky
predných oporných nožičiek
na pevno dotiahnuté.

Kontrola nastavenia krbovej vložky

D.21

D.22

UPOZORNENIE!

D.23

Pred montážou spodného
upevňovacieho prvku a
upevňovacích držiakov
spaľovacej komory, ktoré sa
majú namontovať vopred,
musia byť teraz konečne
nastavené!

Ak vznikne medzera na
ráme, môže sa ešte vložka
jemne pootočiť/posunúť.

Jemne môžete ešte pozíciu
vložky pozmeniť.
POZOR!
Zabráňte poškodeniu!

D.24

D.25

D.26

D.27

... v prípade potreby upravte
vyrovnávacie nožičky.

Skontrolujte vertikálne nastavenie pomocou vodováhy
na bočných paneloch a ...

... v prípade potreby upravte
vyrovnávacie nožičky.

Použite uhlomer na kontrolu
uhlu 90 ° v mieste spoja
prvkov.
POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenia farby!
Použite uhlomer s ochrannou hranou!
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Skontrolujte vodorovné nastavenie pomocou vodováhy
na hornom upevňovacom
prvku a ...

Montáž krbovej vložky - fixácia

Montáž spodného nosného elementu

D.28

D.29

D.30

D.31

Pravú a ...

... vložte ľavú prídržnú
svorku cez obe predné vyrovnávacie nožičky a pripevnite ich k nosnému rámu.

Ľahko uvoľnite upevňovaciu
skrutku prednej konzoly.

Odskrutkujte obidva
uhoľníky a odložte si ich pre
neskoršiu montáž.

D.32

D.33

D.34

D.35

Odskrutkujte 4 upevňovacie
skrutky predného držiaka z
krbovej vložky.

Opatrne pripevnite spodný
upevňovací prvok a upevnite ho skrutkami najprv 4
prednými upevňovacími skrutkami - ale ešte nedoťahujte na
pevno!

Dopasujte komponenty tak, aby
bol 45°uhol dodržaný a
nevznikla medzera na styku
prvkov.

Po overení pravouhlosti
pevne utiahnite predné
upevňovacie skrutky.

Montáž prednej časti - spodného a vrchného dielu

D.36

UPOZORNENIE!

Pred inštaláciou predného
panelu vykonajte ďalšiu
kontrolu rozmerov panelov!

A

A2

A2

A1

A1
A1

A1

B
A2

Obsah balenia:

Predná časť KINGFIRE Grande

A - Horný oceľový panel

A1 - úplne odskrutkujte 4 nastavovacie skrutky (nie sú potrebné
na montáž predného panelu)

B - Spodný oceľový panel

A2 - úplne odskrutkujte dve upevňovacie skrutky predného
krytu
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D.37

D.38

UPOZORNENIE!

Pri vkladaní sa uistite, že je
pod predným panelom ovládanie prívodu vzduchu!
Ak je to nutné, mierne a
jemne ohnite ovládaciu
páčku prívodu vzduchu!

«Nosy» na zadnom hornom
okraji predného panelu musia
počas montáže zachytiť montážne otvory panelu!
Ak je to nutné, jemne ohnite
«nosy» pred inštaláciou.

Predný panel opatrne a pomaly vložte.
POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku poškriabania
povrchu!

D.39

D.40

POZOR!

D.41

Dvierka zatvorte iba vtedy,
ak žiadna upevňovacia
skrutka nevyčnieva «nahor»
- riziko poškodenia!

Dotiahnite na pevno
upevňovacie skrutky predného panelu.

D.42

Otvorte dvierka a uvoľnite
fixačné skrutky a spustite prvok
o cca. 2 cm dole.

TIP!

«Nosy» na zadnom spodnom okraji
sa musia počas montáže zapojiť do
montážnych otvorov v ráme.
Ak je to nutné, jemne ohnite «nosy»
pred inštaláciou.

D.43

D.44

Pevne utiahnite upínaciu lištu pomocou
upevňovacích skrutiek.

Predný pohľad po ukončení
montáže.

„Nosy predného diellu nemusia hneď zapadnúť!
Ak nosy hneď nezapadnú,
z vnútra predného dielu
zatlačte naň rukou!
Použite svietidlo pre vizuálnu kontrolu dosadnuita
predného dielu!

Opatrne a pomaly vložte
spodný diel!
POZOR!
Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku poškriabania
povrchu!
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E. Záverečné práce na KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu
E.01

UPOZORNENIE! !

Pri všetkých KINGFIRE GRANDE S, ktoré stoja pri stenách s hrúbkou steny viac ako 20 cm, treba z
protipožiarnych dôvodov na zadnej strane – smerom k stene – použiť plášť krbu KINGFIRE s aktívnym odvetraním zozadu.
Aby oba výstupné otvory konvekčného vzduchu v plášti krbu KINGFIRE nezostali pri obkladacích
prácach pri stavaní nedopatrením uzavreté, je tu zo závodu zabudovaná montážna skrinka s 8
mm, príp. 18 mm kovaním obloženia a s ochrannou svorkou.
Vďaka montážnej skrinke, zabudovanej v závode, je navyše zaručená čo najlepšia pohľadová ochrana v priestore zadnej steny aktívne vetraného plášťa krbu KINGFIRE.

Pohľad pred začiatkom
montáže.

E.02

E.03

E.04

E.05

Krycie panely sú dodané v
spaľovacej komore krbovej
vložky KINGFIRE GRANDE S.

Obsah:
Krycia clona s odvádzacím
plechom a prídržnými svorkami (2 kusy)

Pohľad na ochrannú svorku
pre montážnu skrinku – zabudovanú v závode – proti
znečisteniu v prípade zdokonalenia na stavbe (omietka,
špachtľovanie, maliarske
práce).

Na vytiahnutie ochrannej
svorky z montážnej skrinky
používajte otvor, ktorý je na
to určený.

E.06

E.07

E.08

POZOR!

Tieto dva bočné výpusty
konvekčného vzduchu
nesmú byť uzavreté – riziko
požiaru!

Odstránenie ochrannej
svorky.

Kryciu clonu zasuňte do
montážnej skrinky.

Pohľad na hotový stav.
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G.Osadenie roštu konvekčného vzduchu a pohľadového krytu
G.01

G.02

G.03

UPOZORNENIE!

Je tiež potrebné, prídržné
svorky opatrne ohnúť, aby
ste dosiahli dostatočný
účinok zovretia v otvore
mriežky konvekčného
vzduchu.

Detailný pohľad na prídržný
uholník, s inbusovou poistnou skrutkou – zaskrutkovanou zo závodu – pre mriežku
konvekčného vzduchu.

Vykrúťte inbusovú poistnú skrutku pre mriežku
konvekčného vzduchu.

G.04

G.05

Vybaľte mriežku
konvekčného vzduchu.
DÔLEŽITÉ!
Vyhýbajte sa poškodeniam
mriežky konvekčného vzduchu / lakovania.

UPOZORNENIE!

G.06

Je tiež potrebné, prídržné
uholníky na betónovom
telese opatrne ohnúť, ak
závitový otvor v mriežke
konvekčného vzduchu nie
je umiestnený v strede.

Prídržný uholník v prípade
potreby ohnite.

Osaďte mriežku
konvekčného vzduchu.

G.07

G.08

Inbusovú poistnú skrutku
Pohľad na hotový stav.
presuňte cez úchytku
mriežky konvekčného vzduchu a priskrutkujte
na prídržný uholník.
DÔLEŽITÉ! Vyhnite sa poškodeniam na mriežke
konvekčného vzduchu / lakovaní!
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V prípade potreby ohnite
prídržný uholník na betónovom telese.

DÔLEŽITÉ!
Mriežku konvekčného vzduchu nemožno pozmeňovať alebo
inak nastaviť!
Bezpodmienečne dodržiavajte protipožiarne vzdialenosti
podľa svojich projektových podkladov!

H. Krátky návod na obsluhu
Osadenie roštu ohniska
DÔLEŽITÉ!
WICHTIG!

H.01

Legen Sie vor dem Einsetzen
desso
Feuerrostes
den
Vrecko
suchým gélom
Trockengelbeutel
zur Seite
položte pred nasadením
und
wieder
roštuanschließend
ohniska nabok
a
auf
denznovu
Feuerrost.
potom
na rošt.

UPOZORNENIE!
HINWEIS!

H.02

Wichtige Informationen
Dôležité pokyny na čistenie
zur Reinigung des Aschepopolníka nájdete na
kastens finden Sie in der
strane 29!
Bedienungsanleitung!

Dieser
bleibtponechajte
bis zur
Toto vrecko
ersten
Inbetriebnahme
v zariadeni
až do prvéhoals
Feuchteschutz
im Heizeinzakúrenia!
satz!

Rošt ohniska nasaďte pomocou páky na rošt.
DÔLEŽITÉ!
Dbajte na označenie „Unten/
Dolu“ na rošte ohniska!

Popolník osaďte do otvoru
na spodku spaľovacej komory.

Osadenie deflektora

H.03

H.04

H.05

Pohľad na páku na rošt a na
nasadený rošt ohniska.

Deflektor, vedený mierne
šikmo, nasaďte do
spaľovacej komory.

Pohľad na hotovú vec.

Čistenie deflektora a oceľových platní (pozri aj návod na obsluhu)

H.06

H.07

H.08

POZOR!

Pred čistením vykurovacieho zariadenia - komory,
odstráňte všetky platne
vrátane deflektora!
Dodržujte pri tom upozornenia v návode na použitie!

Podľa potreby, avšak min. 1x
do roka – ručnou kefkou.

Podľa potreby, avšak min.
1xročne dôkladne očistite
prvú vychyľovaciu platňu.

Podľa potreby, avšak min.
1xročne dôkladne očistite aj
druhú vychyľovaciu platňu.
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L. Minimálne vzdialenosti od horľavých stavebných materiálov - prestup stropom KINGFIRE GRANDE S

UPOZORNENIE!
Upozornenie k protipožiarnej ochrane pri vysoko tepelne
izolovaných horľavých alebo masívnych stenách!
KINGFIRE GRANDE S možno zrealizovať s integrovanou izoláciou zadnej steny do max. 20 cm.
Pri stenách s hrúbkou 20-50 cm možno KINGFIRE GRANDE S
urobiť len so zadnou stenou s aktívnym odvetraním zozadu,
s prídavnými bočnými vypúšťacími otvormi.

DÔLEŽITÉ, PROSÍME, POVŠIMNITE SI!
Pri zabudovaní do kúta vzniká bočná vzdialenosť min. 850
mm od kúta, z dôvodu rozsahu sálania od skla.

Príklady realizácie s horľavou a nehorľavou poterovou izoláciou v priestore stropu

POZOR! Naplánujte si dilatačnú škáru!
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Príklady realizácie s protipožiarnymi vzdialenosťami od horľavých a masívnych stien, napr. od horľavých stavebných materiálov

Zabudovanie pred horľavými, príp. masívnymi stenami do štruktúry steny max. 20 cm.

Zabudovanie pred horľavými, príp. masívnymi stenami do štruktúry steny max. 50 cm.

POZOR! Realizácia je možná len s „KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu“!

DÔLEŽITÉ !
Otvor pre voľné prúdenie
von musí mať min. 15 cm!

21

Zabudovanie v horľavých, príp. masívnych stenách do štruktúry steny max. 25 cm.
POZOR! Pri štruktúre steny viac ako 25 cm už montážny rám nemožno justovať!

A - Ľahká konštrukčná doska s cementovým
pojivom
Odporúčaný výrobok:
Fermacell Powerpanel H2O
B -Izolačná sada bočnej steny KINGFIRE-Spezial(15 cm)

Zabudovanie pod 45° pred horľavými, príp. masívnymi stenami do štruktúry steny max. 50 cm.

POZOR! Realizácia je možná len s „KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu“!

DÔLEŽITÉ !
Otvor pre voľné prúdenie
von musí mať min. 15 cm!

A - Ľahká konštrukčná doska s cementovým pojivom
Odporúčaný výrobok:
Fermacell Powerpanel H2O
Použiť kovové podstavcové profily
C - Dutý priestor, pripravený na stavbe – neodizolovať!
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Zabudovanie do výklenku, do max. hĺbky zabudovania betónového telesa 25 cm, v horľavých, príp. masívnych stenách do štruktúry steny max. 20 cm.
POZOR! Pri štruktúre steny viac ako 25 cm už montážny rám nemožno justovať!

B - Izolačná sada bočnej steny KINGFIRE Spezial (15 cm)
D - Izolačná sada zadnej steny KINGFIRE Spezial (5 cm)

Zabudovanie do kúta (vľavo alebo vpravo), do max. hĺbky zabudovania betónového telesa 25 cm, v horľavých, príp. masívnych
stenách do štruktúry steny max. 20 cm.
POZOR! Pri štruktúre steny viac ako 25 cm už montážny rám nemožno justovať!

B - Izolačná sada bočnej steny KINGFIRE Spezial (15 cm)
D - Izolačná sada zadnej steny KINGFIRE Spezial (5 cm)
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Zabudovanie pred horľavými, príp. masívnymi stenami do štruktúry steny max. 20 cm a so susediacou priečkou.

POZOR! Realizácia je možná len s „KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu“!

DÔLEŽITÉ!
Otvor pre voľné prúdenie
von musí mať min. 15 cm!
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Zabudovanie ako deliaca stena s priestorom na ukladanie dreva na zadnej strane, pred horľavými, príp. masívnymi stenami do
štruktúry steny max. 50 cm.
POZOR! Realizácia je možná len s „KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu“!

A - Ľahká konštrukčná doska s cementovým
pojivom
DÔLEŽITÉ!
Otvor pre voľné prúdenie
von musí mať min. 15 cm!

Odporúčaný výrobok:
Fermacell Powerpanel H2O
Použiť kovové podstavcové profily
C - Dutý priestor, pripravený na stavbe –
neodizolovať!
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Zabudovanie ako deliaca stena s priestorom na ukladanie dreva na zadnej strane, pred horľavými, príp. masívnymi stenami do
štruktúry steny max. 50 cm.
POZOR! Realizácia je možná len s „KINGFIRE GRANDE S s aktívnym odvetraním zozadu“!

DÔLEŽITÉ !
Otvor pre voľné prúdenie
von musí mať min. 15 cm!

A - Ľahká konštrukčná doska s cementovým
pojivom
Odporúčaný výrobok:
Fermacell Powerpanel H2O
Použiť kovové podstavcové profily
C - Dutý priestor, pripravený na stavbe –
neodizolovať!
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J. Prechod stropom komínovým systémom ABSOLUT

Dodržujte predpísané vzdialenosti horľavých častí strechy
a stropu!

Prechod strešnou rovinou komínovým systémom Schiedel ABSOLUT

Pri strešných prechodoch vyžadujú predpisy bez osobitného dôkazu výrobcu vetranú vzdialenosť
najmenej 5 cm od horľavých stavebných materiálov.
Podľa našich skúšobných certifikátov môže byť medzera naplnená aj rozmerovo stálym,
nehorľavým izolačným materiálom s nízkou tepelnou vodivosťou. To platí aj vtedy, ak sú komponenty izolované zvonku.
Horľavé stavebné materiály (napr. lišty), ktoré sa dotýkajú malou plochou vonkajšieho povrchu komínového telesa, nevyžadujú odvetrávanú medzeru, ak nie sú z vonkajšej strany izolované.

Čo sa deje ak?
... krbová vložka «nefunguje» ?
• je voľný odvod spalín a prívod vzduchu? (vtáčie hniezdo)?
• je príliš veľa popola v ohnisku?
• je upchatý odvod spalín?
• je uzavretý prívod vzduchu?
• je drevo dostatočne vysušené?
• používate správny typ paliva?
... priestor nie je dostatočne vyhrievaný?
• nie sú upchaté, zablokované výduchy z betónového korpusu?
• nie je príliš veľa spaľovacieho vzduchu?
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K. Povrchové úpravy KINGFIRE GRANDE S
Nižšie budú definované požiadavky na produkty a vyhotovenie povrchových úprav KINGFIRE Grande S.
Úvod
Na základe konštrukcie KINGFIRE GRANDE S treba – pri riadnej
prevádzke KINGFIRE GRANDE S – rátať s maximálnou teplotou
povrchu na betónovom povrchu cca 85°C. Takže na obloženie
povrchu možno použiť všetky materiály, ktoré sú pri uvedenej
teplote trvalo odolné a nepovažujú sa za horľavé.
Omietka
V princípe možno použiť všetky omietky, ktoré sú vhodné pre
trvalú teplotnú záťaž 85°C. Špeciálne sú to tie omietky, ktoré
sa používajú aj pri výstavbe krbových kachlí. Kvôli tomuto
treba KINGFIRE GRANDE S potiahnuť plechovou mrežovinou a
je potrebné oddelenie omietky pomocou rezu kelňou.

UPOZORNENIE !
KINGFIRE-SETZKLEBER
Na opláštenie KINGFIRE odporúčame
KINGFIRE Setzkleber na lepenie veľkých
keramických platní a platní z prírodného
kameňa.

Z dôvodu vyskytujúcich sa pnutí odporúčame, popri KINGFIRE GRANDE S, aj susediace omietnuté plochy veľkoplošne
potiahnuť plechovou mrežovinou. Ďalej odporúčame povrchovú úpravu betónového telesa adhéznym prostriedkom
min. 1,0 cm, ako aj oddelenie omietnutých plôch od okolitých
konštrukčných častí (špeciálne od stropu).

POZOR!

Ak je naplánované ďalšie obloženie z kameňa alebo keramiky,
odporúčame najprv dať obloženie a zostávajúci priestor
omietnuť v ďalšom kroku. Pri tomto treba dbať na voľnú
pozdĺžnu dilatáciu konkrétneho stavebného materiálu. Je tiež
možné, urobiť obloženie tak, aby prečnievalo na omietnutú
plochu.

Prosíme, aby ste si vo svojich stavebných technických listoch
pri omietaní a lepení preverili vhodnosť pre trvalú teplotnú
odolnosť viac ako 85°C, ako aj osobitné pokyny k prípadným
organickým zložkám, z ktorých by pri teplotnej záťaži mohol
vychádzať zápach!

Lepidlá
V princípe možno použiť všetky flexibilné lepidlá, ktoré môžu
byť použité trvale pri povrchovej teplote min. 85°C. V podstate sú to lepidlá na dlaždice pre podlahové kúrenie alebo
lepidlá na stavbu krbových kachlí a vykurovanie. Ak sa v
pokynoch pre spracovanie odporúča predpríprava hladkých
betónových plôch, treba toto urobiť aj na betónovej ploche
KINGFIRE GRANDE S.
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Art.-Nr.: 148523

Farebné nátery

Obloženie ľahkými konštrukčnými doskami

Vďaka povrchovým teplotám viac ako 85°C na povrchu krbu
by sa mali používať výlučne silikátové farby a žiadne
disperzné farby.

Z dôvodu povrchových teplôt viac ako 85°C na povrchu betónu by sa mali použiť výlučne ľahké konštrukčné dosky s
cementovým pojivom.

Tu odporúčame napr.:
StoColor Sil In

TIP!

Silikátovú farbu do vnútorných
priestorov, skúšanú ohľadne
škodlivín, bez konzervačných
prostriedkov.

Aby ste sa vyhli prípadnému vzniku zápachu pri ľahkých
konštrukčných doskách v neskoršej prevádzke, odporúčame,
aby ste si s výrobcom vopred vysvetlili odolnosť voči nepretržitej teplote!

Použitie

My napríklad odporúčame fermacell Powerpanel H2O.

• vo vnútri
Vlastnosti
• podľa konkrétnej štruktúry
nehorľavá,
• dobre kryje,
• bez substancií, ktoré by aktivovali sfarbovanie náteru,

fermacell Powerpanel H2O je doska z ľahčeného betónu,
s cementovým pojivom, so sendvičovou štruktúrou a s
obojstranným vystužením s krycou vrstvou z mrežoviny zo
sklených vlákien, odolnej proti zásadám.

• s ekologickým certifikátom – spĺňa najprísnejšie kritériá
ohľadne životného prostredia, zdravia a funkčnosti
(naturplus+).
Škárovacia malta
V zásade možno použiť všetky flexibilné škárovacie malty,
ktoré možno natrvalo používať pri povrchovej teplote min.
85°C. V podstate sú to škárovacie malty pre podlahové kúrenie alebo flexibilné prostriedky na vypĺňanie škár pri stavbe
krbových kachlí a vykurovania.
Mechanické upevnenie
Upevnenie sa musí urobiť teplotne odolnými upevňovacími
materiálmi (trvalé teplotné zaťaženie min. 85°C) a s max.
hĺbkou upevnenia v betónovom telese do 3 cm. Možné je aj
použitie klincov alebo skôb, pričom tieto nesmú do betónového telesa vniknúť hlbšie ako 3 cm.
Prírodný kameň
V podstate možno použiť všetky druhy prírodného kameňa,
použiteľné pri uvedenej povrchovej teplote viac ako 85°C.
Keramické platne

Povrch
Pohľadová strana hladkej plochy z pohľadového betónu so
značkovaním, zadná strana mierne vlnitá, príp. zabrúsená na
kalibrovanie, farba cementová sivá.
Nátery
Perfektný podklad pre plošné špachtľovanie, farebné nátery,
dlaždičky, omietky atď.

Lepidlo pre fermacell Powerpanel H2O

V podstate možno použiť všetky keramické platne,
obkladačky a dlaždice, ktoré sú použiteľné pri uvedenej
povrchovej teplote viac ako 85°C.

Ako montážne lepidlo pre ľahkú
konštrukčnú dosku fermacell
Powerpanel H2O odporúčame
produkt Sopro megaFlex TX667.

Kovy

Pokyny k spracovaniu:

V podstate možno použiť všetky kovy, ktoré sú použiteľné
pri uvedenej povrchovej teplote viac ako 85°C. Treba dbať na
tepelný a mechanický predel medzi rámom krbu a kovovým
obložením.

Sopro megaFlex TX667 treba spracovať
s 8 mm zubatým hladidlom,
technológiou flooting-buttering
(obojstranného nanášania lepidla). 		
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Vytvarované miesta na ukladanie paliva

Spodné krycie lišty

Tu treba dbať na dostatočný prístup vzduchu (minimálna
šírka 5 cm) medzi vonkajšou hranou KINGFIRE GRANDE S a
miestom na ukladanie. Vzduchovú medzeru možno obložiť
mriežkou (faktor min. 0,5). Pri tomto nemožno mať menšiu
vzdialenosť ako 10 cm.

Škáru medzi susediacou podlahovou krytinou a KINGFIRE
GRANDE S podľa zákonných predpisov nemožno vytvoriť z
horľavých stavebných materiálov. Pripevniť môžete nehorľavé
spodné krycie lišty, treba však dbať aj na dostatočnú flexibilitu
a pri mechanickej montáži na maximálnu montážnu hĺbku 4
cm do betónového telesa.

Vzduchovej medzery sa možno vzdať, ak zabezpečíte, že sa
na povrchu miesta na ukladanie nebude vyskytovať teplota
vyššia ako 85°C. Prosíme, dbajte pritom na dostatočný prístup
vzduchu k povrchu (vyhýbajte sa na- hromadeniu tepla).

Susediace podlahové krytiny
Škáru medzi susediacou podlahovou krytinou a KINGFIRE
GRANDE S podľa zákonných predpisov nemožno vytvoriť z
horľavých stavebných materiálov.
V prípade horľavých podlahových krytín treba dbať na
dostatočné zakrytie nehorľavými stavebnými materiálmi
(napr. sklo, kov, dlaždice).

Susediace horľavé materiály
V priestore sálania z krbu nesmú byť do vzdialenosti 105 cm
– merané z pohľadového priestoru dvierok ohniska – umiestnené alebo postavené žiadne predmety z horľavých materiálov.
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L. Ekologické osvedčenie KINGFIRE GRANDE S - originál v nemeckom jazyku

• Kein Filter erforderlich
• Nennwärmeleistung 8,7 kW
• Zeitbrandfeuerstätte
•
•
•
•
•

DIN EN 13240
NOX 71 mg/m3 (DIN EN 13240)
NOX 46 mg/MJ (15aB-VG)
OGC 52 mg/m3 (DIN EN 13240)
OGC 33 mg/MJ (15aB-VG)
Dekret 186 Klasse

*

Feinstaub

CO

Wirkungsgrad

26 mg/m3

* 922 mg/m3

> 82 %

(15aB-VG Österreich 17 mg/MJ)
*
mg/m3 bez. auf 13% O2

(15aB-VG Österreich 590 mg/MJ)
*
mg/m3 bez. auf 13% O2

BImSchV 2. Stufe

40 mg/m3

1.250 mg/m3

73%

DINplus (Ausgabe 2011)

3

40 mg/m

1.250 mg/m3

≥ 78%

Regensburg (12/2010) NOX ≤ 200 mg/m3

50 mg/m3

1.500 mg/m3

LRV 2011 (Schweiz - Stufe 2)

75 mg/m

1.500 mg/m3

15aB-VG (Österreich)

35 mg/MJ

****

Anforderungswerte:

NOX ≤ 200 mg/m3 | CXHY ≤ 120 mg/m3

NOX ≤ 150 mg/MJ | OGC ≤ 50 mg/MJ

3

1.100 mg/MJ

≥ 80%

Ökodesign EU-Richtlinie (gültig ab 2022)
Anforderungen 1.000 EFFIZIENTE ÖFEN

≥ 82%

Förderprogramm Rheinland-Pfalz

DIN EN 13240/CE

12.500 mg/m3
1. BImSchV
1. Stufe
1. BImSchV
2. Stufe

C O - Z E R T I F I K AT:
München/Regensburg

15aB-VG

LRV 11

50%

KFGS11.2.2.D.1018 Technische Änderungen vorbehalten.
Ersetzt KFGS11.2.1.D.0718. Art.-Nr. 940003402

KINGFIRE GRANDE S - Umwelt-Pass

Dekret
186

Ekologické osvedčenie KINGFIRE GRANDE S
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M. KINGFIRE GRANDE S - Energetický štítok
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N. Označenie zrealizovaného zariadenia
Značenie zrealizovaného zariadenia podľa DIN V 18160-1:2006-01
ATrieda teploty splodín horenia
[ ] T600
[ ] T450
[ ] T400
[ ] T300
[ ] T250
[ ] T200
[ ] T160
[ ] T140
[ ] T120
[ ] T100
[ ] T080

Tlaková trieda
[ ] N1
[ ] N2
[ ] P1
[ ] P2
[ ] H1
[ ] H2

Trieda korodovania
[ ]1
[ ]2
[ ]3

Trieda odolnosti proti horeniu sadzí
[ ]G
[ ]O

Trieda vzdialenosti
_____ mm

Trieda protipožiarnej odolnosti
[ ] L00
[ ] L30
[ ] L60
[ ] L90
[ ] L120

Tepelný odpor
TR _____ m2K/W

Trieda vlhkosti
[ ]W
[ ]D

Trieda odolnosti proti výkyvom počasia
[ ] áno
[ ] nie

Prietokový odpor
Viď DIN EN 13384-1

Zabudovanie
[ ] prívod vzduchu zovšadiaľ
[ ] v šachte

Menovitý priemer
_____ mm

Spracoval

Dátum zabudovania

__________________________

____________________

Vysvetlivky k štítku na označenie zariadenia dymovodu
Nálepku vyplňte podľa zrealizovaného zriadenia na odvod
splodín a nalepte ju (napr. na zadnú stranu čistiacich dvierok).
T600 - Max. teplota splodín do 600°C
:		
T080 - Max. teplota splodín do 80°C
		
N1 - Podtlak, miera úniku 2,0 l/sm2 pri skúšob. tlaku 40 Pa
N2 - Podtlak, miera úniku 3,0 l/sm2 pri skúšob. tlaku 20 Pa
P1 - Pretlak do 200 Pa, miera úniku 0,006 l/sm2 pri 200 Pa
P2 - Pretlak do 200 Pa, miera úniku 0,120 l/sm2 pri 200 Pa
H1 - Pretlak do 5000 Pa, miera úniku 0,006 l/sm2 pri 5000 Pa
H2 - Pretlak do 5000 Pa, miera úniku 0,120 l/sm2 pri 5000 Pa
				
W - Vlhký spôsob prevádzky
D
- Suchý spôsob prevádzky
		
1
- Plynné palivá
2
- Plynné alebo kvapalné palivá
3
- Plynné, kvapalné alebo pevné palivá
				
G
- Odolné pri vyháraní sadzí
O - Neodolné pri vyhorení sadzí
		
_mm- Vzdialenosti od stavebných častí z horľavých materiálov alebo
s nimi, v mm
				
TR - Tepelný odpor v m2K/W
		
L00 - Žiadna protipožiarna odolnosť
L30 - Protipožiarna odolnosť 30 minút
L60 - Protipožiarna odolnosť 60 minút
L60 - Protipožiarna odolnosť 90 minút
L120 - Protipožiarna odolnosť 120 minút

Upozornenie k označeniu produktu
Vami zostavené zariadenie na odvod splodín horenia podlieha povinnosti označenia. Prikladáme príslušný štítok
na označenie produktu pre možné štandardné použitie.
Zostavovateľ zariadenia na odvod splodín horenia musí tento
štítok pripevniť na krb.
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O. Štítky na identifikáciu výrobku

Z- 43.12-256 KINGFIRE GRANDE S-Typ 286/296
Raumluftunabhängige Feuerungsanlage

Ofenmodul (Kenndaten der Feuerstätte bei Nennwärmeleistung)

Zeitbrandfeuerstätte für den Betrieb mit geschlossener FeuerraumNennwärmeleistung
8,7 kW
Abstand zu brennbaren
max. Brennstoffauflage
2,0 kg
Baustoffen (hinterlüftet):
Brennstoff
Scheitholz
- ≥ 850 mm seitlich
Abgastemperatur
230 °C
- 1050 mm innerhalb des
Wirkungsgrad
82,7 %
Strahlungsbereiches
CO (13 Vol.% O2)
0,074 Vol.%
der Sichtscheibe
Abgasmassenstrom
9,4 g/s
notwendiger Förderdruck 12 Pa

Schornsteinmodul
Produktkennzeichnung nach DIN V 18160-1:200601

34

Lerchenstraße 9
80995 München

Označenie pre Nemecko
Vysvetlivky k štítku
Komínový modul KINGFIRE GRANDE S - T400 N1 D 3 G50 L90 TR40
T400 N1 D
3
G
50 L90 TR40 -

max. teplota spalín na vstupe do prieduchu ≤ 400°C
len podtlaková prevádzka
suchá prevádzka
použitie všetkých typov palív - drevo
zariadenie je odolné pri vyhorení sadzí
minim.odstup od horľavých častí stavby ≥ 50 mm
požiarna odolnosť je minim. 90 min.
tepelný odpor 0,40 m2K/W

ETA-11/0461 Schiedel KINGFIRE
0989-CPD-1051 Zeitbrand Feuerstätte

Označenie pre Rakúsko
Fr.-Schiedel-Str. 2-6
4542 Nußbach

Zeitbrandfeuerstätte für den Betrieb mit geschlossener FeuerraumNennwärmeleistung
8,7 kW
Abstand zu brennbaren
max. Brennstoffauflage
2,0 kg
Baustoffen (hinterlüftet):
Brennstoff
Scheitholz
- ≥ 850 mm seitlich
Abgastemperatur
230 °C
- 1050 mm innerhalb des
Wirkungsgrad
82,7 %
Strahlungsbereiches
CO (13 Vol.% O2)
0,074 Vol.%
der Sichtscheibe
Abgasmassenstrom
9,4 g/s
notwendiger Förderdruck 12 Pa

ETA-11/0461 Schiedel KINGFIRE
0989-CPD-1051 Kurišče za kontinuirano
obratovanje

Označenie pre Slovinsko
Latkova vas 82
3312 Prebold

Kurišče za kontinuirano obratovanje z zaprtimi kuriščnimi vrati
Nazivna toplotna moč
8,7 kW Odmik od gorljivih
max. količina naloženega goriva 2,0 kg elementov stavbe
Gorivo
drva (prezračevano):
Temperatura dimnih plinov
230 °C - ≥ 850 mm od bočnih
Izkoristek
82,7 % strani
CO (13 Vol.% O2)
0,074 Vol.% - 1050 mm znotraj
Masni pretok dimnih plinov
9,4 g/s območja
Potrebni vlek
12 Pa
sevanja stekla kurišča
Dimniški modul
Oznaka proizvoda po DIN V 18160-1:200601

ETA-11/0461 Schiedel KINGFIRE
0989-CPD-1051 Stáložárné spotřebiče
Ustáleny
´ stav při uzavřeny
´ch dvířkách
Jmenovity
8,7 kW
´ vy
´kon
Max. množství paliva
2,0 kg
Palivo
Kus. dřevo
Teplota spalin
230 °C
Účinnost
82,7 %
CO (13 obj.% O2)
0,074 Vol.%
Hm. proud spalin
9,4 g/s
Požadovany
12 Pa
´ tah

Označenie pre Česko
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy

Vzdálenost hořlavy
´ch
materiálů (provětrávaná):
- ≥ 850 mm boční
- 1050 mm v oblasti
přímého vyzařování

ETA-11/0461 Schiedel KINGFIRE
0989-CPD-1051 Stáložiarne spotrrebiče
Ustálený stav pri uzatvorených dvierkach
Menovitý výkon
8,7 kW
Maksimum
effekt
8,72,0
kWkg
Max. množstvo
paliva
max.
brennstoff
forbruk
2,0
kg
Palivo
Kus. drevo
Brennstoff
Ved°C
Teplota
spalín
230
Avgasstemperatur
230
°C %
Účinnosť
82,7
Virkningsgrad
82,7Vol.%
%
0,074
CO (13 obj.% O2)
CO utslipp (13
Vol.% O2) 0,074 Vol.%
Hmotn.tok
spalín
9,4 g/s
Avgasstrøm
9,4 g/s
Požadovany
ý ťah
12 Pa
Nødvendig pipetrekk
12 Pa

Označenie pre Slovensko
Schiedel Slovensko s.r.o.
Zamarovská 177
911 05 Zamarovce
+421 32 746 00 11

Vzdialenosť horľavy
´ch
Avstand
til brennbart
materiale:
materiálov
(preveetrávaná):
Minimum
i på sidene
- ≥ 850850
mmmm
bočná
Minimum
i stråleretningen fra glas- 10501050
mm vmm
oblasti
set prriameho vyžarovania
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Schiedel Slovensko s.r.o., Zamarovská 177, 911 05 Zamarovce
T +421 32 746 00 11 , F +421 32 746 00 15, slovensko@schiedel.com, www.schiedel.sk

KFGSBK04.1.1.DA.1118 Technische Änderungen vorbehalten.
Ersetzt KFGSBK04.1.0.DA.0518
Art.-Nr. 940003546

Schiedel GmbH & Co. KG, Lerchenstraße 9, 80995 München, Germany
T +49 (0)89 35409 - 0, F +49 (0)89 3515777, info@schiedel.de, www.schiedel.de

