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    1.0 Законови изисквания 

 

Монтажът трябва да се извършва в съответствие с законовите изисквания и наредби на съответната 

страна. Всички местни наредби, вклчително във връзка с националните и европейските норми, трябва 

да се спазват при монтажа на продукта. 

Инструкции за монтаж респ. инсталация и за употреба са прикрепени към продукта. Преди 

използването на продукта инсталирането трябва да се провери от квалифицирано лице. Табелка с 

данните на продукта от огнеупорен материал се намира на защитната топлинна преграда от задната 

страна на продукта. Тя съдържа информация за идентификация и документиране на продукта. 

    2.0 Технически данни 

Материал:     чугун 

Боя:      черна боя 

Гориво:     дърва 

Дължина на цепеницата:   40 см 

Отвор на димоотвода:    горе, отзад 

Диаметър на димоотводната тръба:  Ø125 мм, 123 см2 напречно сечение 

Тегло , около:     97 кг 

Допълнително оборудване:  декоративна плоскост за защита на пода със синьочерен 

емайл, дълги  крака *(8.0), задна защитна топлинна 

преграда 

Размери, разстояния:  виж чертеж 1 

Техническите данни отговарят на EN 13240 

Номинална топлинна мощност: 5,0 kW 

Дебит на димния газ:    5,0 g/s 

Препоръчителна тяга на комина:  12 Pa 

Коефициент на полезно действие:  78%@ 6,1kW 

CO емисии (13% О2) :   0,18% 

Температура на димния газ:   298 ºС 

Оперативен тип:    неравномерен 

 

 

 

3.0 Монтаж 

3.1 Под 



Фундамент 

Проверете дали подът е достатъчно здрав за камина. Виж „2.0 технически данни” за теглата. 

Защита на дървен под 

Ако камината ще се монтира на запалим под, трябва да се монтира топлинен щит в задната част на 

печката, за да предпазва пода от излъчваната топлина. Виж „8.0 Допълнително оборудване и 

аксесоари”. 

Допълнително подът трябва да бъде покрит отдолу и пред камината с плоча от метал или друг 

незапалим материал. Препоръчваната минимална дебелина е 0.9 мм. 

Всяка настилка от запалим материал, като линулеум, килими и др. под подовата плоча трябва да се 

премахне. 

Изисквания за защита на запалими 

настилки пред камината 

Предната плоча трябва да е в съответствие с националните закони и регулации. Свържете се с 

местните строителни власти относно рестрикциите и изискванията за монтаж. 

 

3.2 Стени 

Разстояние до стена от запалим материал – виж фиг. 1. 

Може да използвате камината с неизолирана димоотводна тръба, като разстоянията до стените от 

запалим материал са както е показано на фиг. 1. 

Разстояне до стени с противопожарно покритие. 

Свържете се с местните строителни власти относно рестрикциите и изискванията за монтаж. 

Изисквания за противопожарни стени. 

Противопожарната стена трябва да е дебела поне 100 мм и да е изградена от тухли, бетон – камък или 

лек бетон. Други материали и конструкции със приемлива документация са също приложими. 

Разстояние до незапалими стени – виж фиг.1 

Под незапалима се разбира неносеща стена със солидна тухлена зидария/бетон. 

Свържете се с местните строителни власти относно рестрикциите и изискванията за монтаж. 

3.3 Таван 

Трябва да има минимално разстояние от 1000 мм до запалим покрив над камината. 

3.4  Комини и димоотводни тръби 

• Камината може да се свързва с комин и димоотводна тръба предназначени за солидни уреди 

на твърдо гориво със температура на димния газ посочена в „2.0 технически данни”. 

• Диаметърът на комина трябва да е поне толкова голям колкото този на димоотводната тръба. 

Виж „2.0 технически данни” при пресмятане на диаметъра на комина.  

• Няколко солидни уреда на твърдо гориво може да бъдат свързани със същия комин, ако 

диаметърът на комина е достатъчен. 

• Връзката с комина трябва да е изпълнена в съответствие с инструкцията за монтаж на 

доставчика на комина. 

• Преди пробиването на отвор в комина камината трябва да бъде тестово монтирана, за да се 

маркира правилно позицията на камината и на отвора в комина. Виж фиг. 1 за минималните 

размери. 

• Осигурете наклон на димоотводната тръба по целият и път до комина. 

• Използвайте димоотводна тръба с отвор за почистване, който позволява тя да бъде почиствана. 

Особено важно е връзките да имат известна гъвкавост, за да се избегне движение водещо до пукане. 

Правилното и уплътнено свързване е много важно за правилното функциониране на продукта. 

Тягата на комина никога не трябва да превишава 2.5 мм H2O (25 Pa), когато камината е в употреба. 

Ако тягата е прекалено силна може да инсталирате регулатор на тягата, за да я контролирате. 

3.5 Забележка: Преди монтажа камината трябва да се провери за повреди. 

Камината е тежка! За да се монтира камината и да се положи на правилното място е необходим 

помощник. 

3.6 Сглобяване преди монтаж 



След разопаковане на печката извадете частите в опаковката. Тези части са устна за пепел и 

найлонова опаковка с винтове за сглобяване на съставните части. 

 

Ако печката ще бъде монтирана със задно димоотвеждане направете следното. 

 

1. Дигнете горната плоча. 

2. Изрежете дупка в задния топлинен щит (фиг 3) 

3. Отвийте двата винта които държът тапата закривща задния отвор ( дръжте тапата докъто 

развивате последния винт) 

4. Завиите тапата към горната плоча. 

5. Завинтете димоотводния адаптер към задната плоча 

6. Поставете горната плоча обратно на мястото и. 

 

Ако печката ще бъде монтирана със задно димоотвеждане направете следното. 

1. Завинтете димоотводния адаптер към горната плоча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


