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Gratulujeme k zakoupení nových kamen. 
V íme, že budete s touto investicí 
spokojeni, což platí za p edpokladu, že 
budete postupovat podle rad a pokyn , 
které jsme shrnuli do tohoto návodu k 
obsluze.
Vložka Panorama/Panorama XL byla 
schválena podle EN 13229, DIN + a NS 
3058 a 3059.
Schválení znamená, že spot ebitelé si 
mohou  

mezi zdivem a rámem vložky.  
Minimální rozm ry, otvor ve zdi: 
Panorama 610 x 715 x 460 mm. 
Panorama XL 610 x 975 x 460 mm. (H 
x Š x H). Vzdálenosti pro vnit ní 
ukotvení za použití betonové desky 
Aquapanel, viz strany 13 a 14.

Varování!  Kamna jsou spot ebi em, 
které je za provozu horký. (nad 
90 stup ). Dbejte na to, aby se 
s d ti nemohly dostat do 
kontaktu s nimi.

D ležité
1. Zajist te ádné vymetání kamen.
2. Zajist te, aby místnost, kde jsou 

kamna umíst na, byla odpovídajícím 
zp sobem v trána.

3. M jte na pam ti, že každý odsávací 
ventilátor, nap . v kamnech na 
spalování d eva, m že snížit tah 
komína, což naopak m že mít neg-
ativní vliv na spalování v kamnech. 
Navíc to m že zp sobit pr nik kou e 
ze kamen do místnosti,

    pokud dve e pro pro p ikládání 
z stanou otev ená.
4. Nesmí dojít k zakrytí kteréhokoli ze 

vzduchových v tracích otvor . 

jisti, že kamna spl ují adu specifikací 
a požadavk , které mají zajistit, aby 
použité materiály byly dobré kvality, že 
kamna  nep ízniv  ovliv ují životní 
prost edí a že jejich provoz je proto 
ekonomicky úsporný.
S vašimi novými kamny obdržíte i 
následující:
a. Návod k obsluze 
b. Záru ní list
c. Rukavice  

Bezpe nostní odstupy
Celá sk í  se spalovací komorou musí 
být výškov  nastavena pomocí 
nastavovacích šroub . Odstra te 
kamenné obložení spalovací komory a 
nastavte výšku otvor  ve spodní ásti 
spalovací komory.
Ujist te se, že t sn ní leží t sn  nad 
otvory pod spodními kameny. 

POKYNY PRO INSTALACI 

Pokyny k odstup m
Krbové vložky jsou ur eny pro 
vestavbu do stávajících otev ených 
krb  nebo do zdi za pomoci 
neho lavých materiál . 
Aby se zamezilo poškození zdiva 
roztahováním kamen, ponechte prostor  
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Podlaha
Podlaha p ed vložkou musí být vyrobena 
z neho lavého materiálu, jako je ocelové 
podložka, dlažba nebo kachle.  Ho lavá 
podlaha musí být pokryta ochrannou 
vrstvou z neho lavého materiálu. 
Bezpe nostní odstupy viz strany 13 a 
14. 
Výška nad ho lavou podlahou: Viz 
strany 13 a 14.

Napojení na komín
Vstupní otvor do komína musí 
vyhovovat národním a místn  platným 
p edpis m. Plocha otvoru by nem la 
být nikdy nižší než 175 cm 2, což 
odpovídá pr m ru 150 mm. Pokud je 
klapka sou ástí odtahového potrubí, 
musí být vždy umožn n nejmén  20 cm2

volný pr chod, a to i když je klapka je v 
poloze „zav eno“. Pokud to místní 
p edpisy dovolí, je možno k jednomu a 
témuž komínu p ipojit dv  kontrolovaná 
topeništ . V takovém p ípad  je však 
nutné dodržet místn  platné p edpisy a 
na ízení pro dodržení vzdáleností mezi 
dv ma spoji.
Kamnová vložka nesmí být nikdy p ipo-
jeny ke komín m, kam je již p ipojen 
plynový spot ebi . 
Kamna s vysokou ú inností kladou 
vysoké nároky na vlastnosti komína - 
proto nechejte si vždy místním 
kominíkem zkontrolovat a posoudit váš 
komín.

Napojení na cihlový komín
Do komína zazd te kovovou vložku a do 
ní usa te rouru pro vedení spalin. Vložka 
a roura pro spaliny nesmí p esahovat 
výstup z komína, musí naopak být 
zarovnána s vnit ní st nou kou ovodu. 
Spoje mezi zdivem, vložkou a spali-
novou rourou musí být ut sn ny ne-
ho lavým materiálem nebo neho lavou 
lemovkou. 

Napojení na ocelový komín
P i vytvá ení p ímého spoje mezi 
horním výstupem z kamen a ocelovým 
komínem se doporu uje zasunout rouru 
komína do hrdlového spoje s hradítkem, 
aby do kamen nepadaly saze a kon-
denzované kapky vody, aby se pak tyto 
látky nehromadily na vn jším povrchu 
kamen. 
P i napojení do komína, který prochází 
stropem, musí být dodrženy požadavky 
všech národních a místn  platných 
p edpis  týkajících se odstup  od 
ho lavých materiálu. D ležité je, aby 
komín byl ukotven do nosné konstrukce 
st echy tak, aby horní díl kamen nemusel 
nést celou hmotnost komína (nadm rná 
hmotnost m že poškodit kamna).

Tah komína
Slabý tah m že mít za následek, že p i 
otev ení dví ek bude kou  z kamen 
unikat do místnosti. Minimální tah 
komína nutný pro zajišt ní ádného 
spalování u tohoto typu kamen je 13 
PA. Avšak i p i této hodnot  stále hroz 
riziko úniku kou e p i otev ení dví ek a 
silném spalování uvnit  kamen. Teplota 
spalin p i jmenovitém výkonu kamen 
Panorama 273 a Panorama XL 266 je 
20° C.
Hmotnostní pr tok spalin u kamen 
Panorama je 6 g/s a u kamen Panorama 
XL 7,5 g/s. 
Tah komína je zp sobem rozdílem mezi 
vysokou teplotou komína a nízkou teplo-
tou erstvého vzduchu. Délka a izolace 
komína, vítr a pov trnostní podmínky 
mají také vliv na schopnost komína 
vytvá et vhodný podtlak.
Pokud kamna nebyla n jakou dobu 
používána, zkontrolujte p ed zatopením, 
zda komín i kamna nejsou ucpány 
sazemi, pta ími hnízdy apod. 
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Ke snížení tahu komína m že dojít 
v p ípad , že:
•  Teplotní rozdíl je p íliš malý - u 

d vodu nedostate né izolace komí-
na.

•  Venkovní teplota je p íliš vysoká - 
nap . v lét .

•  Není žádný vítr. 
•  Komín je p íliš nízko a nep ístupný.
•  V komín  je falešný vzduch.
•  Komín a odvod spalin jsou ucpány.
•  D m je p íliš ut sn n (tj. je 

nedostate ný p ívod vzduchu).
•  Špatný odvod kou e (špatný tah 

komína) zp sobený chladným 
komínem nebo špatnými 
pov trnostními podmínkami m že 
být kompenzován zvýšením 
pr toku vzduchu v kamnech.

Dobrý tah komína je zajišt n v 
následujících p ípadech:
•  Teplotní rozdíl mezi komínem a 

venkovním vzduchem je vysoký.
•  Je vhodné po así. 
•  Vítr siln  fouká.
•  Komín má správnou výšku:   

nejmén  4,00 m nad kamny a není 
mu brán no h ebenem st echy. 

Tok spalovacího vzduchu
Kamnová vložka je schválena jako vložka 
s p ívodem vzduchu z místnosti dle EN 
13229. Celý tok spalovacího vzduchu v 
kamnové vložce pochází z místnosti, kde 
je vložka namontována. Ut sn ným 
p ívodem vzduchu ke spojkám pro 
vzduchu vložky  m že být kamn m 
dodáván proudem vn jšího spalovacího 
vzduchu. V tomto ohledu musí být 
spln ny následující požadavky:

•  Pouze schválené materiály mohou 
být použity na ventila ní jednotky až 
po vstupní ventil.

•  Vstupní ventil musí být správn  
namontován a izolován, aby 
nedocházelo ke vzniku kondenzátu. 
Pr ez otvoru a m ížky musí být 
nejmén  78 cm².

•  Pokud je ventilace vyvedena do 
venkovního prostoru, m jte na 
pam ti, že m ížka musí být vybavena 
vhodnou ochranou proti v tru. Nesmí 
existovat žádné riziko, že by se 
m ížka zanesla listím apod. 
materiálem. 
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P IPOJENÍ VN JŠÍHO VZDUCHU - 
ZESPODU 
1.  P ípojka ø100, viz obrázek 1 

2.  Demontujte kameny ze spalovací 
komory 

3.  Demontujte ocelovou desku ve 
spodní ásti spalovací komory. 
Viz obrázek 2 

4.  Demontujte všechny 4 šrouby z 
klapky a krytu ve vzduchové 
komo e. Viz obrázek 3 

5.  Zvedn te klapku (viz obrázek 4) a 
umíst te p ípojka o ø100. Oto te 
všechny 3 pojistné kolíky o 90°, 
dokud není p ípojka zajišt na.  

6.  Když je na klapku p ipojena ø100 
p ípojka, vytáhn te pružnou hadici 
nahoru ze spodní ásti spalovací 
komory a bezpe n  ji zasu te do 
p ípojku.  Viz obrázek 5. 

7.  Opatrn  vym te klapku.  
Zkontrolujte, zda se klapka voln  
otá í a p i pohybu páky zleva 
doprava jí není brán no v pohybu. 
Nakonec vym te kryt dole vedle 
sm rem ke vzduchové komo e a 
utáhn te jej.  

8.  Vym te ocelovou desku do spodní 
ásti spalovací komory a znovu 

vložte kameny.  Obr.

Obr. 

Obr. 

Obr. 

Obr. 
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MONTÁŽ VN JŠÍHO VZDUCHU - ZEZADU 

1.  P i p ipojení p ívodu vn jšího 
vzduchu zespodu použijte 
p ípojku a šroub M6x50 (viz 
obrázek výše). Za n te zved-
nutím klapky uvnit  kamen 
(viz bod 1-4 strana 5) 

2.  Demontujte dolní desku na 
zadní stran  konvek ní sk ín  
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3.  Zasu te p ípojku na místo v 
otvoru v konvek ní sk íni a 
zajist te šroubem 

4.  Možné net snosti kolem 
p ípojku mohou být ut sn ny 
pomocí tepeln  odolného 
silikonu nebo - t sníci š ry 

5.  Opatrn  vym te klapku 
kamen (viz bod 
7-8 strana 5) 
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POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ  
První zatopení v kamnech
Kamna jsou ošet ena tepeln  odolnou 
krycí vrstvou, která tvrdne p i teplot  cca 
250 ºC. V pr b hu tvrdnutí se uvol ují 
zplodiny a nep íjemn  páchnoucí výpary 
a proto místnost musí být velmi dob e 
v trána. 
B hem prvního zapálení, které by m lo 
být provád no s použitím p ibližn  1,5 kg. 
d eva musí být dví ka ponechána mírn  
otev ená a nesmí být uzav ena, dokud 
nejsou kamna studená. Tímto zabráníte 
p ilepení t snícího lana ke kamn m.

Palivo
Vaše nová kamna mají schválení EN pro 
spalování d ev ného paliva. Tedy v kam-
nech smíte spalovat pouze isté suché 
d evo. Nikdy nepoužívejte svá kamna ke 
spalování mokrého d eva, nebo  to m že 
obsahovat vysoký obsah soli a ta poškodí 
kamna i komín. Stejn  tak nesmíte 
spalovat odpadky, barvené d evo, tlakem 
impregnované d evo nebo d evot ísku, 
protože tyto materiály mohou emitovat 
jedovatý spaliny a kou . Správné 
vypalování pomocí dob e vysušeného 
d eva zajiš uje optimální tepelný výkon a 
maximální hospodárnost. P itom správné 
spalování zabra uje škodám na životním 
prost edí ve form  kou e a emisí a také 
snižuje riziko požár  komína. Pokud je 
d evo mokré a nedostate n  vyschlé, 
velká ást energie paliva bude použita k 
odpa ení vody a tato energie bude 
vyplýtvána odvedením p es spaliny do 
komína. Proto je d ležité používat suché, 
dob e odleželé d evo, 
tj. d evo o obsahu vlhkosti nejvýše 18%. 
Této hodnoty dosáhneme uskladn ním 
d eva po dobu 1-2 rok  a p ed jeho 
spálením. Kusy palivového d eva o 
pr m ru v tším než 10 cm by m ly být 
rozštípnuty ješt    

p ed uložením. Kusy palivového d eva by 
m ly mít vhodnou délku (cca 30-40 cm), 
aby mohly ležet na roštu. Pokud d evo 
skladujete venku, je nejlepší jej zakrýt.

P íklady vydatnosti d ev ných 
paliv
Typ paliva / po et kubických metr  na 
1 000 litr  oleje

D evo 
kg/m3 D evo kg/m3 

Buk 710 Olše 540 
Jasan 700 Skotská 

borovice 
520 

Jilm 690 Mod ín 520 
Javor 660 Lípa 510 
B íza 620 Smrk 450 
Horská 
borovice 

600 Topol 450 

Vrba 560 

Doporu ujeme, abyste nepoužívali 
d evo s velmi vysokým obsahem olej , 
jako je teak a mahagon, protože by 
mohlo dojít k poškození skla.

Výh evnost d eva
Je t eba použít asi 2,4 kg b žného 
d eva pro dosažení topného výkonu 
srovnatelného s jedním litrem topného 
oleje. Veškeré d evo má tém  stejnou 
výh evnost na kg, která je asi 5,27 kW/
hod pro zcela suché d evo. D evo s 
vlhkostí 18% má výh evnost asi 4,18 
kW/hod na 1 kg. Jeden litr topného oleje 
disponuje asi 10 kW/hod. 
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Emise CO 2
P i spalování vytvo í 1000 litr  topného 
oleje 3 171 tun CO 2 . Protože d evo je 
CO 2 neutrální zdroj tepla/energie, 
ušet íte životnímu prost edí asi 1,3 kg 
CO 2 p i každém použití 1 kg b žného 
d eva.

Regulace toku vzduchu
Pro nastavení toku spalovacího vzduchu 
použijte pá ku vp edu pod dve mi. 
Pr tok spalovacího vzduchu je zcela 
otev ený, když je pá ka co nejvíce vpra-
vo. Chcete-li postupn  zav ít, posu te 
pá ku vlevo.  

Obr.  

 Zav eno Otev eno

Zapálení 
Pro zapálení paliva použijte zapalo-
va e, malé parafínové sá ky nebo 
malé kusy d eva i t ísky poležené na 
dno roštu. Položte v tší kusy d eva 
nahoru na tento podpalový materiál 
kolmo proti dve ím.  Úpln  otev ete 
p ívod sekundárního vzduchu a 
ponechte pootev ená na cca. 1 cm. 
Jakmile se ohe  dob e rozho í a 
komín se zah eje (asi po 10 min-
utách), uzav ete dve e. Doporu ujeme 
nechat vyho et celou první dávku 
paliva p i zcela otev eném p ívodu 
sekundárního vzduchu, abyste se 
ujistili, že komín je d kladn  oh íván. 

P ikládání paliva
Do kamen byste m li p iložit v moment , 
kdy v topeništi je vrstva dob e rozžhavených 
uhlík . Rozložte uhlíky po roštu, nejvíce 
sm rem k p ední ásti kamen. Položte 
jednu vrstvu palivového d eva odpovídající 
p ibližn  1,9 kg (Panorama) a 2,3 kg 
(Panorama 
XL) na uhlíky kolmo proti dve ím kamen. 
Oto te pá kou do horní polohy (max. 
proud ní spalovacího vzduchu). Pootev ete 
dví ka, pokud je to nutné. (Dve e by nem ly 
z stat otev ené, ale palivo se rychleji vznítí, 
pokud budou dve e pootev ené.) D evo by 
se m lo vznítit ve velmi krátkém ase 
(obvykle 1-3 minuty). Pokud jsou dve e 
pootev ené, zav ete je, jakmile se palivo 
zapálí. Jakmile se plameny rozho í p es 
celou hromádku paliva, snižte p ívod spalo-
vacího vzduchu na požadovanou úrove . 
Jmenovitý výkon kamen Panorama je 
6,5 KW a kamen Panorama XL 9 KW, p i 
pr toku (otev ení) spalovacího vzduchu 
cca 80%. P i p ikládání paliva se ujist te, že 
palivo není p íliš t sn  zabaleno, protože 
to vede k horšímu spalování a neefektivní 
spot eb .
Panorama XL: Palivo musí být položeno 
pod úrovní horní ady vzduchových otvor  
a vnit ních  p ívod  vn jšího vzduchu na 
každé stran . Viz obrázek 7.

Obr. 
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Redukované spalování
Kamna jsou vhodná pro p erušované 
použití. Pokud chcete provozovat kamna 
p i sníženém výkonu, jednoduše vložte 
menší množství d eva po každém spálení 
a použijte nižší pr tok vzduchu. Neza-
pome te však, že p ívod sekundárního 
spalovacího vzduchu nesmí být nikdy 
b hem spalování úpln  vypnut. Je 
d ležité udržet dobrou vrstvu uhlík . 
P íjemné teplo se uvol uje, když se ohe  
ustálí - tj. když d evo již nevydává pla-
meny a je p em n no na žhavé uhlíky.

Požár v komín
Požár v komín V p ípad  ho ení 
komína, což je jev, který je asto 
výsledkem nesprávného provozu nebo 
dlouhodob jšího spalování v tšinou 
vlhkého d eva, zav ete dví ka a uzav ete 
p ívod sekundárního/startovacího vz-
duchu. Ihned p ivolejte hasi e.

Optimální ho ení
Pro dosažení optimálního spalování a 
vytáp ní jsou tato kamna navržena k 
poskytování primárního a sekundárního 
vzduchu (v tomto návodu nazývaném 
spalovací vzduch). Kamna poskytují 
vynikající tepelnou ú innost a sklo se 
snadno udržuje isté, protože  

proud sekundárního vzduchu "oplachuje" 
povrch skla. Všimn te si, že kamna 
p irozen  tmavnou, pokud je tok vzduchu 
p íliš nízký. Pokud p ichází p íliš málo 
kyslíku, hrozí nebezpe í, že okno, a další 
sou ásti ztmavnou p sobením sazí. 
Kombinace nesprávného spalování a 
vlhkého paliva m že zp sobit tvorbu 
t žkého, lepivého vrstvy sazí, která 
m že p i dalším otev ení dve í zp sobit 
odtrhnutí t sn ní dve í.

Riziko výbuchu

Po p iložení nového paliva je velmi 
d ležité, abyste nenechali kamna bez 
dozoru, dokud d evo pavideln  neho í. 
Tento okamžik za normálních okolností 
nastane b hem 30 až 60 sekund. 
Pokud byste vložili do kamen p íliš 
mnoho d eva, m že za ít hrozit riziko 
výbuchu. P i takovém spalování dochází 
k tvorb  velkého množství plynu a ten pak 
p i nedostate ném p ívodu primárního a 
sekundárního vzduchu m že vybuchnout.
Je výhodné vždy ponechat na dn  spa-
lovací komory ur ité množství popela. 
P i vysypávání popela bu te opatrní. 
Horké uhlíky mohou z stat v popelu po 
dlouhou dobu. 

Tabulka parametr  kamena dle testu EN 13229 

Typ 
kamen 

Jmenovitá 
teplota 
spalin v C
° 

Kou ovod

mm 

Kapacita 
topeništ

kg 

Min. tah

mbar 

Testovaný 
jmenovitý 
výkon 
kW 

Skute ná 
ú innost

% 

Odstup od ho lavých 
materiál  v mm 
zadní            od 

kamen       bo ní  

Odstup 
nábytku od 
kamen v 
mm 

Hmotnost 
kamen v 
kg 

Panorama 273  ø150 1,9 0,13 6,5 80 -             275      1100  116 

Panorama 
XL 

266 ø150 2,3 0,13 9 81 -             250 1200  145 

Jmenovitý výkon je výkon na kterém byla kamna testována. Test byl 
proveden se spalovacím vzduchem na 80%. 



11 

PROBLÉMY P I PROVOZU 
Komín musí být vymetán minimáln  
jedenkrát do roka a doporu ujeme tuto 
práci zadat registrovanému kominíkovi. 
Pokud z kamen za ne unikat kou  nebo 
výpary nep íjemného zápachu, je t eba 
v první ad  zkontrolovat, zda nedošlo 
k ucpání komína. Je samoz ejmé, že 
komín musí vždy mít ur itý minimální 
nutný tah, aby bylo možno regulovat 
spalování.  Zde je t eba si uv domit, že 
tah komína závisí i na pov trnostních 
podmínkách. P i silném v tru m že být 
tah tak silný, že m že být nutné 
namontovat klapku v potrubí spalin, aby 
byl regulován tah.  

P i išt ní komína mohou na desku 
kamen spadnout saze a další usazeniny.  
Pokud d evo ho í p íliš rychle, m že to 
být zp sobeno p íliš silným tahem 
komína.  M li byste také zkontrolovat, 
zda t sn ní dve í a t sn ní popelníku 
jsou v dobrém stavu.
Pokud kamna generují p íliš málo tepla, 
m že p í ina spo ívat ve spalování 
mokrého d eva. V takovém p ípad  se 
velká ást tepelné energie spot ebuje 
na vysušení d eva, dojde ke zhoršení 
ú innosti kamen a zvýší se riziko 
usazování sazí v komín . 

ÚDRŽBA 
Povrch kamen je opat en 
žáruvzdorným nát rem.
Kamna by m ly být išt na vlhkým 
had íkem. Všechna poškození povrchu, 
nap íklad odštípnutá místa nebo 
škrábance, je možno spravit opravným 
nát rem, který je dodáván ve spreji. 

išt ní skla
Nesprávné spalování, nap íklad pomocí 
mokrého d eva, m že mít za následek, 
že se sklo okna pokryje sazemi. Saze 
je možno snadno a ú inn  odstranit 
specifickými isticími prost edky na skla 
kamnových dví ek. 

ZÁRUKA  
Kamny Heta jsou podrobena p ísným 
postup m pro ízení jakosti v pr b hu 
výroby i bezprost edn  p ed dodáním 
prodejci. Kamna jsou proto kryta 
zárukou, vztahující se výrobní vady, po 
dobu 

P TI ROK . 
Záruka se nevztahuje na: Díly 
podléhající opot ebení/k ehké díly jako: 
• Neho lavé obložení ve 
spalovací komo e. 
• Kou ová klapka   
• Sklo  
• T snicí lano     
• Rám roštu 

Poškození zp sobené nesprávným 
použitím Náklady na p epravu v 
návaznosti na záru ní opravy Montáž/
demontáž v souvislosti s opravami 
provedenými na základ  záruky 

P i uplat ování reklamace uvád jte 
naše íslo faktury.

Výstraha
Jakékoli neoprávn né  
úpravy   
kamen a jakékoli použití    
neoriginálních náhradních díl    
zneplat uje záruku. 
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IŠT NÍ SAZÍ PO VYMETENÍ A PO 
RENOVACI VNIT NÍHO OBLOŽENÍ 
Všimn te si, že m že být nezbytné vy istit/vysávat otvory a vzduchové potrubí 
za zadním kamenem. 

Postup pro demontáž - kameny 

1.  Demontujte rošt vysajte veškerý popel na dn . 

2.  Klapka: Zvedn te a lehce oto te p epážku na jednu stranu a opatrn  ji vyjm te. 

3.  Bo ní kameny: Vyjm te opatrn  z bok  spalovací komory 

4.  Zadní kámen: Zvedn te spodní hranu a uvoln te ze spodní základové desky a vyjm te jej. 

5.  Základní kameny: Zvedn te sm rem nahoru a dozadu od p edního okraje 
kamen.

P epážka Bo ní kámen 

Zadní kámen Základní kameny 
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ZADNÍ DESKA PANORAMA XL 

Zadní kámen je rozd len na dva 
kameny. Jsou drženy spole n  malým 
kováním na zadní stran , které je 
tla ena dol  do drážky. 
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BEZPE NOSTNÍ ODSTUPY PRO 
AQUAPANEL 
Panorama 

35
0 M

in. 

Røgrør skal 
være isoleret 

1100 Møbleringsafstand min. 500 

ODDÍL A-A 

A 

A 

B B 

Konvektionsareal 
under ovn: min. 500cm² 

Konvektionsareal 
over ovn: min. 750cm² 

Afstand til sidevæg 
foran front af ovn. 

275 

Gulvplade: Min. 300 mm  til 
brændbart gulv foran ovn. 

Min 490 mm fra 
konvektionskasse til 
underkant 
konvektionsafkast. 

17
0 

Mi
n. 

800 

16
80

 

15
0 

10
0 

500 

49
0 

500 

ODDÍL B-B 

12,5 mm Aquapanel 

40 40 

Min 40 mm 
konvektion 
i sider 

50
 

Min 50 mm 
konvektion bag 

Brændbart 

Gulvplade: Min. 150 mm til 
brændbart  gulv ved siden af 
ovnens fyringsåbning. 

150 

30
0 

Konvek ní plocha nad 
kamny: min. 750 cm² 

Konvek ní plocha pod 
kamny: min. 500 cm2 

Min. 490 mm od 
konvek ní sk ín  k 
dolnímu okraji 
konvek ního výstupu 

Trubky musí 
být izolované 

Bezpe nostní odstup od nábytku min. 1,100 

Min. 50 mm p i 
konvekci v zadní ásti 

Vzdálenost od bo ní st ny 
k p ední stran  kamen 

Min. 40 mm 
p i konvekci  
z boku 

Ho lavá 

podlahová deska: Min. 150 
mm na ho lavou podlahu 
ke stran  kamen 

12,5 mm Aquapanel 

Podlahová deska: Min. 300 
mm na ho lavou podlahu 
p ed kamny 

Kolem kamen je možné 
použít r zné stavební 
materiály, v etn  cemen-
tové desky Aquapanel, 
Isolrath 1000, neho lavé 
izolace z minerální vlny 
a pórobetonu. P i použití 
jiných materiál  než 
Aquapanel je d ležité, 
aby izola ní vlastnosti 
alternativního materiálu 
byly alespo  stejn  dobré 
jako 12,5 mm Aquapanel. 



15 

BEZPE NOSTNÍ ODSTUPY PRO 
AQUAPANEL 
Panorama XL  

ODDÍL A-A 

1200 Møbleringsafstand min.  

35
0 

Mi
n. 

Røgrør skal 
være isoleret. 

500 

A 

A 

B B 

Konvektionsareal 
under ovn: min. 500cm² 

Konvektionsareal 
over ovn: min. 750cm² 

Min. afstand til sidevæg 
foran front af ovn. 

250 

Min. 530 mm ikke brændbart  fast 
gulv foran ovn. (eksempelvis 
klinker, fliser m.m. udlagt oven på 
et underlag af beton) 

Min 200 mm fra 
overkant 
konvektionsafkast 
til brændbart. 

70
0 

Min. 700 mm fra 
konvektionskasse til 
underkant 
konvektionsafkast . 

Røgrør skal 
være isoleret. 

20
0 

16
80

 

15
0 

500 

10
0 

500 

1050 

ODDÍL B-B 

40 40 

50
 

Min 40 mm 
konvektion i 
sider 

Min 50 mm 
konvektion bag 

12,5 mm Aquapanel Brændbart 

Gulvplade: Min. 150 mm til 
brændbart  gulv ved siden af 
ovnens fyringsåbning.

Gulvplade: Min. 300 mm  til 
brændbart gulv foran ovn. 

150 

30
0 

53
0 

Min. 200 mm od horního 
okraje konvek ního výstupu 
k ho lavému materiálu 

Min. 700 mm od kon-
vek ní sk ín  k dolní-
mu okraji konvek ního 
výstupu 

K o n v e k n í  
plocha nad kam-
ny: min. 750 cm² 

Konvek ní plocha 
pod kamny: min. 
500 cm2 

Min. 50 mm p i 
konvekci v zadní ásti 

Min. 40 mm 
p i konvekci z 
boku 

Ho lavá 

Min. vzdálenost od bo ní 
st ny k p ední stran  kamen 

12,5 mm Aquapanel 

podlahová deska: Min. 150 
mm na ho lavou podlahu 
ke stran  kamen

podlahová deska: Min. 300 
mm na ho lavou podlahu 
p ed kamny 

Min. 530 mm zcela neho lavé 
podlahy p ed kamny (nap . kamenná 
dlažba, dlaždice apod. položené na 
betonové podložce) 

Trubky musí 
být izolované 

Bezpe nostní odstup nábytku min. 1,20 0 

Pokud min. vzdálenost 350 mm (od 
podlahy k dolnímu okraji dve í) se 
zvyšuje na min. 460 mm, nejsou 
žádné zvláštní požadavky 
podlahový materiál.  

Kolem kamen je 
možné použít r zné 
stavební materiály, 
v etn  cementové 
desky Aquapanel, 
Isolrath 1000, ne-
ho lavé izolace z 
minerální vlny a 
pórobetonu. P i 
použití jiných mater-
iál  než Aquapanel je 
d ležité, aby izola ní 
vlastnosti alterna-
tivního materiálu byly 
alespo  stejn  dobré 
jako 12,5 mm Aqua-
panel. 
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