
KRBOVÁ KAMNA ODIN

NÁVOD K INSTALACI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ



Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením krbových kamen značky Omotherm.  

Kamna se vyznačují vysokou technickou kvalitou ve spojení s aktuálním designem a jsou dostupná
v různých provedeních. Tím je zaručeno, že si vyberete tu pro Vás nejlepší variantu, která vhodně
doplní i vytápěný interiér. Váš pocit ze vzniklého tepla a pohody bude umocněn pohledem na plá-
polající  plameny  ohně.  Přejeme  Vám  mnoho  krásných  chvil  strávených  u  krbových  kamen
Omotherm.

Doporučujeme Vám, přečíst si  pozorně tento návod k obsluze, který vám pomůže rychle a po-
drobně se seznámit s Vaším novým produktem, s jeho použitím a funkcemi. Tím zajistíte dlouhou
životnost krbových kamen, zabráníte jejich poškození a vzniku nebezpečných situací. Vhodným za-
cházením a správným topením ušetříte palivo a přispějete k ochraně životního prostředí.  

Váš tým Omotherm.
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1 VŠEOBECNÉ POKYNY

Krbová kamna ODIN společnosti Omotherm jsou určena k přitápění a vytápění obytných a spole-
čenských místností. Krbová kamna ODIN jsou určena pro topení s občasným dohledem. V kamnech
nesmí topit děti. Místnost, ve které jsou krbová kamna instalována, musí mít zajištěn dostatečný
přívod  čerstvého  vzduchu,  například  netěsnostmi  oken  a  dveří.  Není-li  tomu  tak,  musí  se  do
místnosti zajistit dostatečný přívod čerstvého vzduchu např. pomocí flexibilního hliníkového potrubí
o průměru 100 mm. Při provozu a instalaci kamen je nutno se řídit následujícím návodem k obslu-
ze.

2 TECHNICKÝ POPIS 

Krbová  kamna jsou  určena  pro  spalování  dřeva a  dřevěných  briket.  Kamna vytápí  požadovaný
prostor kombinací tepla sálavého a tepla konvekčního. Teplo sálavé je vyzařováno především přes
sklo dvířek při hoření paliva. Teplo konvekční vzniká ohříváním vzduchu z místnosti, který vstupuje
do kamen ve spodní části a při postupu vzhůru se ohřívá v prostoru mezi topeništěm a druhým
pláštěm kamen a následně se opět vrací do místnosti otvory na horní straně kamen. Tímto způso-
bem lze rychle vytopit i chladné a dlouho nevytápěné místnosti.

2.1 Rozsah dodávky

 Krbová kamna
 Návod k instalaci, provozu a údržbě
 Záruční list

3 KONSTRUKCE KAMEN

Krbová kamna ODIN jsou tvořena oceloplechovým svařencem (1), který je uvnitř vyložen vhodně
tvarovanými žárobetonovými deskami (2). Ty zajišťují kontrast ohně s vnitřním prostorem kamen a
udržují  teplotu  topeniště  i  celých  kamen.  I  po  vyhoření  veškerého  paliva  jsou  schopny  ještě
dlouhou dobu vyhřívat vytápěný prostor. Horní žárobetonová deska slouží jako deflektor – usměr-
ňuje  tok  spalin.  Ty  jsou  následně  usměrněny  druhým  a  třetím  deflektorem  (8).  Tento  systém
usměrnění toku spalin slouží k jejich delšímu zdržení v topeništi. To vede k vyšší účinnosti spalování
a k ekologičtějšímu provozu. Těleso je opatřeno dvířky horizontálně otevíratelnými v rozsahu 90°
(3). Ocelová dvířka jsou prosklena 4mm keramickým sklem (4), které umožňuje pohled na oheň a
rovněž chrání uživatele před nebezpečím (např. vypadnutím uhlíku, vniknutím kouře do místnosti
apod.).  Dvířka  jsou  vybavena  nehořlavým  těsněním,  které  dokonale  odděluje  vnitřní  prostor
topeniště od vytápěného prostoru. Dále jsou opatřena kličkou, která slouží k otvírání a zavírání dví -
řek.  Na  spodní  straně  kamen  je  umístěno  ovládání  přívodu  vzduchu.  Ovládání  je  spojeno  do
jednoho ovládacího prvku – posuvná páčka (12), která je umístěna těsně pod dvířky. Pro případ po-
užití  kamen v  nízkoenergetických objektech,  kde není  dostatečná průvzdušnost  okny a dveřmi,
popř. ventilační systém, a není možné odebírat vzduch pro spalování z místnosti, jsou kamna opat-
řena boxem pro přívod externího spalovacího vzduchu (6, 7). Ten se připojí na předem připravený
přívod vzduchu z venkovního či jiného, dostatečně průvzdušného prostoru (např. garáže). Spaliny
jsou z kamen odváděny kouřovým hrdlem Ø150 mm (9), které slouží pro napojení kouřovodu a je
volitelné ve směru horizontálním a vertikálním. Celé těleso kamen je opatřeno druhým pláštěm
(11). Pod roštem je umístěn popelník (5), který je možno vytáhnout a vysypat při otevřených dvíř-
kách. Všechny části kamen jsou lakovány žáruvzdornou barvou, která odolává teplotě až 650°C a je
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určena pro použití v domácím suchém prostředí. Konstrukce a uspořádání jednotlivých částí je na
Obr. 1.
Krbová kamna jsou vyráběna z vysoce kvalitních materiálů. Těleso kamen je vyrobeno z ocelového
plechu tloušťky 3 a 4 mm. Topeniště je  chráněno speciálním tepelně akumulačním materiálem
značky LAC. Druhý plášť je z lakovaných ocelových plechů.

Obr. 1

 
Legenda:
1. Těleso topeniště, 2. Sestava žáruvzdorných tvarovek, 3. Dvířka, 4. Žáruvzdorné sklo,
5.  Popelník,  6.  Box pro přívod externího spalovacího vzduchu,  7.  Příruba pro přívod externího
spalovacího vzduchu, 8. Deflektory, 9. Kouřové hrdlo, 10. Záslepka kouřového hrdla – možnost svis-
lého připojení komínu, 11. Druhý plášť, 12. Regulace spalovacího vzduchu
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3.1 Žárobetony

Vnitřní prostor topeniště je vyložen žárobetonovými tvarovkami. Jejich rozložení je na obr. 2. V prů-
běhu dopravy k zákazníkovi jsou tvarovky v topeništi vhodně zajištěny proti posunutí nebo pádu. 
Silným úderem polene/pohrabáče do vnitřního obložení může dojít k jeho prasknutí nebo odlo-
mení. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při přikládání. Dokud si zachovává svou polohu v topeništi a
nerozlomí se, je obložení spalovacího prostoru plně funkční.

Obr. 2. Rozložení žárobetonových tvarovek v prostoru topeniště

Legenda:
1. Dno, 2. Deflektor, 3. Zadní deska, 4. Boční deska levá, 5. Boční deska pravá

3.2 Soustava deflektorů

V horní části topeniště kamen se nachází sada deflektorů, které usměrňují tok spalin. Tím se zvy-
šuje účinnost spalování. Uspořádání jednotlivých částí je vidět na Obr. 1. Soustava je tvořena žáro-
betonovým deflektorem a dvěma ocelovými deflektory - viz Obr. 3.

Obr. 3. Deflektory
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4 BEZPEČNOST PROVOZU

4.1 Všeobecná ustanovení

Pro instalaci a provoz krbových kamen ODIN je nutno dodržovat zásady požární ochrany uvedené v
ČSN 06 1008. 

 Spotřebič smí být používán v normálním prostředí dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 nebo podle pří-
slušného ustanovení,  platného pro stát,kde budou kamna instalována. Při změně tohoto
prostředí,  kdy  by  mohlo  vzniknout  i  přechodné nebezpečí  požáru  nebo výbuchu (např.
lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami nebo jinými těkavými látkami apod.), je
nutné kamna včas vyřadit mimo provoz. Dále je kamna možné používat až po důkladném
odvětrání prostoru.

 Krbová kamna ODIN se smí připojit na komín, který má tah alespoň 10 Pa. Souhlas s 
připojením musí dát příslušná kominická firma. Jejich seznam naleznete na webové stránce 
www.skcr.cz. Kamna smí být připojena jen na samostatný komín. 

 Kamna smí být připojena pouze na komín, který odpovídá normě ČSN 73 4201, a to 
kouřovody, které odpovídají normě ČSN 73 4201.

4.2 Bezpečné vzdálenosti kamen a kouřovodu od hořlavých materiálů

Při zapojování kamen v prostoru s hořlavými předměty třídy hořlavosti B, C1 a C2 podle ČSN EN 
13501-1  (prkna smrková, borová, buková a dubová, desky dřevotřískové, pilinotřískové, pazdeřové,
heraklit,  umakart,  apod.)  musí  být  dodrženy bezpečné vzdálenosti  od čelní  strany 800 mm a v
ostatních směrech 200 mm. Jsou-li kamna provozována v prostoru s hořlavými stavebními hmotami
o stupni hořlavosti  C3 (lehko hořlavé hmoty,  laminované dřevotřísky, hobra,  sololit,  polystyren,
PVC, skelný laminát, podlahové textilie, foliové podlahoviny, apod.), je nutno uvedenou bezpečnou
vzdálenost zdvojnásobit.  
Na podlaze musí být umístěn nehořlavý materiál ve vzdálenosti min. 300 mm ve směru sálání a 100
mm v ostatních směrech viz Obr. 4. Stejné vzdálenosti platí i pro umístění kouřových cest od hoř -
lavých materiálů se stupni hořlavosti B, C1 a C2. U materiálu se stupněm hořlavosti C3 je nutné
vzdálenosti zdvojnásobit.

Obr. 4. Bezpečné vzdálenosti
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4.3 Pokyny pro bezpečný provoz

K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny. Dále je zakázáno spalovat jakékoliv
plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojivy (dřevotřísky atd.), domovní netříděný od-
pad se zbytky plastů, aj.

Krbová kamna ODIN může provozovat pouze dospělá osoba a to v souladu s tímto  
návodem! Chraňte děti před přístupem ke kamnům. Především skleněná plocha 
dvířek je v průběhu provozu velmi horká a snadno může dojít k těžkým 
popáleninám!

Provoz krbových kamen vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. Pro bezpečné ovládání regulace přívo-
du vzduchu a pro přikládání doporučujeme používat ochranou rukavici, aby nedošlo k popáleni-
nám.  Na  kamna nepokládejte  během provozu  a  dokud  jsou  teplá  žádné  předměty.  Mohly  by
způsobit požár. U podstavce se zásuvkami neotvírejte zásuvky při přikládání a vybírání popela. Vy-
padením žhavých uhlíků by mohlo dojít ke vznícení uložených předmětů.
Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s popelníkem a horkým popelem. Hrozí nebezpečí popá-
lení. Popel sypte vždy do nádoby určené pro tento účel. Nesypte popel do košů s komunálním od-
padem. Nejsou k tomu uzpůsobené a mohlo by lehce dojít ke vzniku požáru.
Na kamnech není povoleno provádět jakékoliv změny a používat jiné díly, než dodané výrobcem.

4.4 Komín

Pro zajištění správné funkce krbových kamen je nutné, aby byl zaručen dostatečný tah komína. Mi-
nimální tah je 10 Pa. Nedostatečný tah způsobuje špatnou funkci spalování, nadměrné zanášení
skla a kouřových cest sazemi a dehtem. Dochází ke snížení celkového tepelného výkonu a při přiklá-
dání může docházet k úniku spalin do místnosti. Proto doporučujeme pravidelnou revizi komína a
údržbu kamen.
V případě, že je naopak tah komína příliš vysoký (vyšší než 20 Pa), je vhodné nainstalovat vhodnou
komínovou klapku. Při  příliš  vysokém tahu může docházet k rychlému spalování  paliva a úniku
vzniklého tepla do komína. Zároveň může docházet k přetápění kamen, což může mít za následek
jejich trvalé poškození. Napojení na komín doporučujeme volit tak, aby kondenzáty spalin, příp.
dešťové srážky nevnikaly do kouřovodu a pak do kamen (netýká se svislého napojení na komín).
Při volbě vodorovného vývodu spalin z kamen doporučujeme připojení přímým kouřovodem bez
kolen o maximální délce 0,5 m. Jakýkoliv jiný způsob napojení doporučujeme konzultovat s od-
bornou  firmou.  Při  volbě  svislého  napojení  je  třeba  dbát  na  to,  aby  roura  kouřovodu  vedla
nejkratší, stoupavou cestou ke komínu.

4.5 Požár v komíně

Pravidelně kontrolujte a nechávejte revidovat kouřové cesty a čistěte je od spalinových usazenin.
Předejdete tak požáru v komíně nebo jeho ucpání.
Při spalování dřeva (zejména jehličnatého) se často přenášejí jiskry z topeniště do komína. Tyto jis-
kry pak mohou zapálit nános sazí v komíně. V komíně pak začne hořet. Pozná se to na plamenech,
které šlehají z ústí komína, na silném odletování jisker, na kouři a zápachu a ohřívající se stěně ko-
mína. Uzavřete ihned přívod spalovacího vzduchu a přivolejte hasiče (linka 150 nebo linka 112 in-
tegrovaného záchranného systému). Informujte i kominíka. 
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Varování: V žádném případě nehaste vodou! Při požáru komína mohou teploty dosáh-
nout až 1300 °C. Hasící voda by se okamžitě přeměnila v páru a velmi vysoký tlak, který
přitom vzniká, by mohl roztrhnout komín. Po požáru komína je třeba, aby jej prohlédl
odborník, zda v něm nevznikly trhliny či jiné netěsnosti, a případně jej opravil.  

5 INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN

Při montáži krbových kamen musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpi-
sů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů zejména:
ČSN 06 1008, ČSN 06 0310.

 Při instalaci je nutno zajistit přiměřený přístup pro čištění krbových kamen, kouřovodů a
komína.

 Krbová kamna musí být postavena na podlaze s odpovídající nosností.
 Po delší době přerušení provozu před opakovaným topením, je nutná kontrola, zda nedošlo

k ucpání spalinových cest.
 Vnější povrchy krbových kamen jsou v průběhu provozu horké, vyvarujte se popálení.
 Všechna spojení kouřových cest musí být těsná a mechanicky pevná. Na spalinovém hrdle

kamen  musí  být  kouřovod  mechanicky  zajištěn  kolíkem  nebo  závlačkou  proti  vysunutí
(svrtat při montáži). Při napojení do sopouchu komína se dilatační spára vyplní těsněním.
Kouřové hrdlo se spojuje s  komínem nejkratší  možnou cestou,  aby délka kouřové cesty
nepřesáhla 1,5 m. Vodorovně situované kouřové roury by měly směrem ke komínu lehce
stoupat pod minimálním úhlem 10°. Kouřové roury a koleno je třeba mezi sebou pevně
spojit s minimálním přesahem 60 mm tak, aby byly spoje sestaveny souhlasně s prouděním
spalin (Obr. 5.). 

 Nehořlavá podlaha musí přesahovat půdorysné rozměry kamen na stranách alespoň o 10
cm, vzadu alespoň o 10 cm a vpředu alespoň o 30 cm. Z uvedeného vyplývají i minimální
rozměry podkladového plechu pod kamna v případě postavení kamen na hořlavou podlahu.
Podkladový  plech  musí  mít  tloušťku  minimálně  2  mm.  V  případě  instalace  podkladové
skleněné desky se na spodní stranu dávají  pro odstranění nerovností korkové samolepící
podložky (přesahy jsou shodne jako u podkladového plechu).  

 Pro  správnou  funkci  komína  doporučujeme  pravidelnou  jednoletou  revizi,  spojenou  s
čištěním komína.

Obr. 5. Napojení po směru proudění kouře
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Různé způsoby napojení jsou na Obr. 6. a Obr. 7.

Obr. 6. Připojení kamen ke komínu

1. Těleso krbových kamen

2. Žárobetonová vystýlka

3. Topeniště krbových kamen

4. Páka ovládání přívodu vzduchu

5. Prostor nasávání vzduchu/přívodu externího vzduchu

6. Podstavec

7. Soustava deflektorů

8. Prostor druhého pláště

9.  Kouřovod

10. Komín

11. Obložení stěny

12. Stěna budovy

13. Potrubí přívodu externího vzduchu

14. Vstup vzduchu z exteriéru/jiné místnosti

15. Nehořlavá podložka

Na Obr. 7. jsou znázorněny další možnosti připojení, vždy s přívodem externího vzduchu, který není
nutný v případě dobré průvzdušnosti místnosti. V takovém případě si kamna nasávají vzduch pro
spalování z vytápěného prostoru.

Obr. 7. Další možnosti připojení ke komínu
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5.1 Možnost připojení kouřovodu vodorovně/svisle

U krbových kamen ODIN je možno zvolit, zda kouřovod připojit ze zadní nebo z horní strany kamen.
Standardně je kouřové hrdlo umístěno vzadu. V případě změny připojení kouřovodu musí být vy-
měněn horní krycí plech. Pokud budou kamna určena do novostavby, doporučujeme otvor pro pří-
pojku do komína již předem připravit pro připojení ze zadní strany kamen. 

5.2 Přívod spalovacího vzduchu

Přívod spalovacího vzduchu je možné realizovat podle 5.2.1 a 5.2.2 různými cestami. 

5.2.1 Vzduch z vytápěného prostoru

Krbová kamna ODIN odebírají spalovací vzduch z prostoru, kde jsou umístěna. Je třeba zajistit, aby
byl prostor, kde jsou kamna instalována, dostatečně zásobován čerstvým vzduchem (podrobnosti
viz příslušná vyhláška o provozu zařízení na pevná paliva, ČSN EN 13240, odborná pravidla, apod.).
Přívod čerstvého vzduchu musí montér a provozovatel zkontrolovat. Při provozu více topenišť v
jedné místnosti nebo v místnostech se společnou cirkulací vzduchu je třeba zajistit dostatečný pří -
vod spalovacího vzduchu. V případě utěsněných oken a dveří (např. z důvodu úspory energií) se
může stát, že přívod čerstvého vzduchu nebude dostatečný. Toto může negativně ovlivnit tah v kr-
bových kamnech, a tím i váš pocit pohody a v krajním případě i vaši bezpečnost. V takovém případě
je třeba zajistit dodatečný přívod čerstvého vzduchu, např. instalací potrubí pro spalovací vzduch
přiváděný zvenčí (viz 5.2.2) nebo z jiné, dobře větrané místnosti. Současný provoz s ventilačními
systémy (např. digestoří, koupelnovým větrákem apod.) může ve stejné místnosti nebo v propo-
jeném prostoru negativně ovlivnit funkci krbových kamen (až po únik kouře nebo spalin do obytné-
ho prostoru). Současný provoz těchto zařízení společně s krbovými kamny není proto možný!

5.2.2 Přívod externího spalovacího vzduchu

Existuje možnost, přivádět spalovací vzduch do krbových kamen nezávisle na vzduchu z místnosti.
Příruba pro přívod externího spalovacího vzduchu se nachází volitelně na zadní nebo spodní straně
krbových  kamen  (d  =  124  mm).  Připojením  potrubí  o  průměru  124  mm  na  hrdlo  pro  přívod
spalovacího vzduchu je možné do krbových kamen přivádět spalovací vzduch zvenčí, popř. z jiných
místností,  např. sklepa. Délka tohoto přívodu nesmí přesáhnout 5 m, při  použití  kolena se tato
délka zkracuje o 1 m za každé. Při připojování krbových kamen na potrubí externího spalovacího
vzduchu je bezpodmínečně třeba dodržovat odborné postupy, normu ČSN EN 13240, atd.. Zejména
je třeba dbát na dostatečné rozměry!
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6 PALIVO

Krbová kamna ODIN jsou navržena pro topení naštípaným palivovým dřevem nebo dřevěnými bri-
ketami.  Optimální  délka  polen  by  měla  být  kolem 33  cm.  Nejsilnější  místo  polena  by  nemělo
přesahovat 10 cm.

6.1 Skladování dřeva

Vlhkost spalovaného dřeva má být nižší, než 18%. Tu má dřevo, skladované alespoň 2 roky ve vět-
raném přístřešku. Dřevo je vhodné skladovat v naštípaném stavu, protože kůra zabraňuje unikání
vlhkosti. Mezi poleny by měly být mezery, aby vzduch mohl dobře cirkulovat a odvádět vlhkost ze
dřeva. Pod dřevem se doporučuje mezera od podlahy cca 20–30 cm. Je dobré zabránit opětovné-
mu natažení vlhkosti do dřeva (např. deštěm nebo sněhem). Dřevěné brikety je nutno skladovat v
suchém prostředí, jinak se vlhkem znehodnotí a rozpadnou. 

6.2 Materiály, zakázané spalovat v krbových kamnech:

 lakované dřevo nebo dřevo s povrchem z plastu
 dřevotřísky nebo impregnované dřevo
 dřevo z europalet
 odpad, domovní odpad, textil
 papír, karton
 vlhké dřevo (zbytková vlhkost nad 20 %)
 plasty všeho druhu
 veškeré pevné nebo kapalné nedřevěné materiály

Budou‐li  krbová  kamna  ODIN  provozována  s  palivem,  které  není  určené  pro  jejich
provoz, zaniká záruka!

Doporučení:
 Ekologický a bezpečný provoz krbových kamen ODIN záleží ve velké míře na obsluze a pou-

žitém palivu. Následující rady by vám k tomu měly pomoci: 
 Nepoužívejte dřevo s vysokým obsahem pryskyřice (smrk, borovice, jedle). U těchto druhů

dřeva  se  sklo  dveří  vašich  kamen  rychleji  zakouří  a  při  hoření  vzniká  více  jisker.  Z
bezpečnostních důvodů proto používejte dřevo z listnatých stromů (bříza, buk, dub, dřevo z
ovocných stromů).

 Nepoužívejte příliš dlouho uskladněné dřevo, protože při příliš dlouhém skladování nebo při
nedostatečně větraném skladování dřevo ztrácí svou hořlavost a výhřevnost.

 Dbejte na to, aby dřevo mělo zbytkovou vlhkost menší, než 20 %. Doporučujeme, pořídit si
vlhkoměr na dřevo.
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7 OBSLUHA

Odstraňte všechny předměty ze spalovacího prostoru (kromě obložení spalovacího prostoru).
Nechejte se svým prodejcem poučit o provozu a obsluze krbových kamen. Při provozu je třeba do-
držovat národní a evropské normy a místní předpisy! Krbová kamna ODIN může provozovat pouze
dospělá osoba a to pouze v souladu s tímto návodem. Kamna vyžadují občasný dohled. Při obsluze
vždy použijte žáruvzdornou rukavici!

7.1 Uvedení do provozu

Před prvním uvedením do provozu zkontrolujte, zda je dodávka krbových kamen kompletní (vý-
stelka topeniště, dvířka včetně skla, popelník, soustava deflektorů, viz Obr. 1. a Obr. 2. a zda jsou
všechny součásti na svém místě a vhodně upevněny. V případě, že naleznete na kamnech nějakou
závadu, nepoužívejte je a kontaktujte prodejce. Zajistěte připojení do komína, revidované komi-
nickou firmou a umístěte kamna do místnosti v bezpečných vzdálenostech od hořlavých předmětů
(Obr. 4).
Při prvním zatopení rozdělejte pouze mírný oheň. Při tomto procesu se může stát, že barva mírně
změkne. Nepokládejte proto na kamna žádné předměty a kamen se nedotýkejte. Může se stát, že
se  při  vytrzování  barvy začne uvolňovat  nepříjemný,  avšak zdravotně nezávadný zápach (mírná
tvorba kouře). Dbejte proto na dobré větrání místnosti. 

Při zahřívání a vychládání kamen může být slyšet tiché praskání, způsobené roztahováním, popř.
pnutím a je zcela normální.

7.2 Regulace spalovacího vzduchu

Spalovací vzduch lze regulovat plynule za pomoci ovládací páčky, která je umístěna pod dvířky (viz
Obr. 8). Páčkou se manipuluje při zavřených dvířkách.
Při zatápění (nebo při přikládání) se ovládací páčka posune zcela do prava. Do spalovacího prostoru
se nyní přivádí maximální množství spalovacího vzduchu - primárního vzduchu (přes
rošt) a sekundárního vzduchu (přes oplach skla) a vzduchu pro přídavné spalování (v zadní stěně).
Přiškrcené spalování:  Regulační páčka  přibližně  ve střední poloze. Přívod primárního vzduchu je
nyní omezen, aby oheň nedostával příliš mnoho vzduchu. Sekundární vzduch proudí z vnitřní strany
skla a zabraňuje jeho zakouření. Nastavení polohy ovládací páčky pro ideální přísun vzduchu k ohni
musíte zjistit sami. Ideální hoření při nominálním výkonu se projevuje klidným a jasným plamenem.

Obr. 8. Polohy páčky ovládání přívodu vzduchu
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7.3 Zatápění

1. Vypněte všechny ventilátory, které odsávají vzduch (kuchyň, koupelna, WC, atd.). V prosto-
ru, kde jsou kamna instalována, se tak zamezí vytvoření podtlaku, který by mohl způsobit
nasátí spalin z komína. Zkontrolujte přívod spalovacího vzduchu (případně otevřete uzavíra-
cí klapku)! Při obsluze vždy použijte žáruvzdornou rukavici!

2. Regulační  páčku  spalovacího  vzduchu  nastavte  do  polohy  vpravo  a  otevřete  dvířka
topeniště.

3. Při zátopu musí být rošt čistý. Položte na něj podpalovač, dřevěné hobliny nebo třísky a
několik menších polen (ideální je měkké dřevo o průměru 0,5 až 2,5 cm). K zátopu můžete
použít pevný podpalovač, ale nesmí se používat tekuté podpalovače. (Papír se nedoporu-
čuje, protože příliš rychle vyhoří a způsobuje polétavý popel).

4. Podpalovač zapalte a dvířka pouze přivřete, ponechejte štěrbinu cca 3‐5 cm. Oheň by měl
vzplanout jasným a intenzivním plamenem.

5. Až se dřevo dobře rozhoří, dvířka zavřete. Regulační páčka zůstane v poloze vpravo, (tzn.
max. přívod spalovacího vzduchu). Tak by měla zůstat min. 20 ‐ 30 minut, aby se krbová
kamna rozehřála na provozní teplotu. 

6. Jakmile přiložené dřevo dohořelo a po prvním přiložení je ve spalovacím prostoru pouze
žhavé lože, může následovat další přiložení (ideální je tvrdé dřevo). Pak je třeba regulační
páčku spalovacího vzduchu nastavit  do polohy omezeného přívodu vzduchu.  Přívod pri-
márního vzduchu se uzavře, aby oheň nedostával příliš vzduchu a dřevo tak rychle nevyho-
řelo. Nejdříve si vyzkoušejte její funkci a chování kamen v jednotlivých jejich polohách při
plynulém hoření.

7. V případě, že má váš komín příliš silný tah, oheň plápolá živě i poté, co je k němu přiváděno
menší množství vzduchu. Optimální polohu pro kontrolované spalování pak hledejte posou-
váním regulační páčky. Čím více posunete páčku ve směru doleva, tím méně vzduchu je při-
váděno do spalovacího prostoru. Nejsou‐li krbová kamna v provozu, posuňte páčku vždy do
polohy vlevo.

8. Konec spalovacího cyklu je dosažen tehdy, když dřevo zcela shořelo a nejsou vidět žádné
plameny.

7.4 Přikládání dřeva

Dřevo přikládejte až poté, co předcházející dřevo vyhořelo do stádia žhavých uhlíků.  Při obsluze
vždy použijte žáruvzdornou rukavici!

1. Páčku regulace spalovacího vzduchu posuňte zcela vlevo (uzavření přívodu vzduchu).
2. Dvířka topeniště otevírejte velmi pomalu, abyste nezvířili vzduch, což by mohlo mít za ná-

sledek únik kouře do místnosti.
3. Polena položte na žhavé uhlíky (kůrou nahoru, řezem do stran). Doporučujeme přikládat jen

jednu vrstvu paliva.
4. Zavřete dvířka topeniště.
5. Poté, co se přiložené dřevo zcela vznítilo, páčku regulace spalovacího vzduchu posuňte do

vámi zjištěné ideální polohy.
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7.5 Množství přikládaného dřeva za hodinu

Aby si krbová kamna i po letech zachovala svou bezvadnou funkci a nehrozily škody z přehřátí ka-
men, je třeba v krbových kamnech topit správným způsobem. Nebezpečí přehřátí kamen se lze vy-
hnout tak, že nebudete překračovat maximální topný výkon kamen.
Množství přikládaného dřeva za hodinu činí u dřevěných polen cca 1,8 kg za hodinu. V případě po-
třeby je možné toto množství dřeva překročit až o 30 %. 
Dřevěné brikety mají podstatně vyšší tepelný výkon než tvrdé dřevo. Množství přikládaného paliva
je tedy nutné snížit nejméně o 20 % oproti polenovému dřevu: cca 1,4 kg dřevěných briket za hodi-
nu.
V případě škod vzniklých přehřátím nebude záruka uznána.

7.6 Topení za nepříznivých povětrnostních podmínek

V přechodném období, tzn. při vyšších venkovních teplotách (nad cca 15°C) nebo při nepříznivých
podmínkách (nárazový vítr, atd.) může docházet k poruchám tahu komína, který pak není schopen
v dostatečné míře spaliny odvádět. V takovém případě do kamen přikládejte méně paliva a páčku
přívodu vzduchu otevřete na maximum. Palivo se pak  bude spalovat  rychleji  a  při  větších pla-
menech. Tím se může tah komína stabilizovat. Vyhořelý popel častěji odstraňujte, aby na ohništi
nekladl odpor proudění vzduchu. Až se tah komína stabilizuje, můžete přívod vzduchu omezit.

7.7 Regulace topného výkonu

Topný výkon se reguluje  množstvím přikládaného paliva.  Nesnažte se příliš  zpomalit  spalování
omezením přívodu vzduchu. Tento postup vede k nedokonalému spalování, a tím ke zbytečnému
zatěžování životního prostředí, protože ke zplyňování dřeva dochází i bez tvorby plamenů. To vede
k silnému zakouření skla!  Dbejte na to, aby dvířka topeniště byla vždy pevně uzavřená, aby se
spalování nezrychlovalo nekontrolovaným přívodem vzduchu. 
Výkon krbových kamen je závislý na tahu vašeho komína. Tah komína může být negativně ovlivněn
průměrem komína nebo povětrnostními vlivy, jako např. silným větrem apod..
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8 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Krbová kamna se smějí čistit pouze ve studeném stavu. Při čištění může dojít k zašpině-
ní prostoru, ve kterém jsou krbová kamna umístěna a ke znečištění vašeho oděvu. Do-
poručujeme  chránit  před  zašpiněním  oblast  kolem  otvoru  topeniště,  např.

rozprostřením fólie  nebo hadru,  a  použít  pracovní  oděv.  Po vyčistění  kamen umístěte  všechny
demontované díly zpět na své místo.

8.1 Čištění spalovacího prostoru a povrchu kamen

 Nejméně jednou ročně (po topné sezóně), popř. i častěji a po čištění komína je třeba zkont-
rolovat krbová kamna, spalovací prostor, kouřovou komoru s deflektory spalin a kouřové
roury vedoucí do komína, zda nejsou zanesené a případně je vyčistit. Usazené nečistoty od-
straňte smetáčkem nebo vysavačem na popel (k dostání ve specializovaných prodejnách).
Komín musí být kominíkem čištěn v pravidelných intervalech! 

 Nad spalovacím prostorem se nachází deflektory spalin. Tyto díly je třeba pravidelně čistit.
Žárobetonový deflektor nadzdvihněte, mírně natočte a vyjměte ze spalovacího prostoru.
Následují dva ocelové deflektory. Každý z nich je připevněn pomocí dvou šroubů s válcovou
hlavou a vnitřním šestihranem M6. Usazené nečistoty lze jednoduše odstranit smetáčkem.

 Budete‐li chtít odstranit popel ze spalovacího prostoru, otevřete dvířka kamen. Pod roštem
je umístěn popelník. Smeťte zbylý popel do popelníku přes otvory v roštu a popelník vytáh-
něte a vysypte. Pro vytáhnutí popelníku vždy pro jistotu použijte ochranou rukavici. Mezi
popelem by se ještě mohly nacházet žhavé uhlíky, které by vás mohly popálit. Popel vždy
sypte do nádoby určené k tomuto účelu. Nikdy popel nesypte do koše s komunálním odpa-
dem a komunální odpad nikdy nevhazujte do nádoby určené na popel! Pozor, popel může
zůstat žhavý až 24 hodin!

 Sklo dvířek lze jednoduše čistit za pomoci běžného prostředku na čištění kamnových skel,
který můžete zakoupit u vašeho specializovaného prodejce. Nestříkejte čistič přímo na sklo,
abyste nenamočili těsnění ze skelného vlákna, ale na hadr, připravený k čištění. Na závěr
otřete sklo do sucha. Doporučujeme čistit sklo před každým zatopením.  Nikdy nečistěte
sklo v průběhu topení, ani dokud jsou kamna ještě rozehřátá!

 Vnější povrchy kamen je možno čistit vlhkou utěrkou (nepoužívejte mikrovlákno!).

8.2 Obložení spalovacího prostoru

Při zatápění je normální, když se na obložení spalovacího prostoru vytvoří tmavý povlak. Po dosa-
žení provozní teploty tento povlak shoří a obložení spalovacího prostoru je opět čisté. 

8.3 Údržba

Těsnění dvířek je třeba pravidelně kontrolovat. V případě poškození, opotřebení, zlomení, atd. je
vyměňte. Obložení spalovacího prostoru je rovněž nutné v pravidelných intervalech kontrolovat.
Dokud si zachovává svou polohu v topeništi a nerozlomí se, je obložení spalovacího prostoru plně
funkční.
Na topeništi se nesmí provádět žádné úpravy! 
Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem. V případě potřeby se prosím obraťte
na svého prodejce.
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9 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Následující problémy můžete u svých kamen odstranit sami, jinak kontaktujte svého prodejce.

9.1 Sklo se silně, rychle a nerovnoměrně zakouří

Pokud k tomu nedocházelo hned od začátku, zkontrolujte prosím následující body:
 Používáte správné palivo a topíte správně? (viz 6.)
 Je přívod spalovacího vzduchu zcela otevřený (regulační páčka zcela vpravo)? (viz 7.2)
 Je přívod externího spalovacího vzduchu volný? (viz 5.2.2)
 Dochází k zakouření skla rychle, do půl hodiny? (Pomalé znečištění způsobené provozem za-

řízení je normální. Přední sklo auta se při jízdě také zašpiní!) K odstranění této závady zajis-
těte, aby se žádné poleno nedotýkalo skla nebo se nenacházelo v jeho těsné blízkosti.

 Dosedá těsnění správně?
 Je dřevo dostatečně suché? (viz 6.1)
 Je přiloženo dostatečné množství dřeva? (Při malém množství dřeva nevzniká v kamnech

dostatečně vysoká teplota.) (viz 7.5)

9.2 Oheň lze jen velmi těžko rozdělat

Pokud k tomu nedocházelo hned od začátku, zkontrolujte prosím následující body:
 Používáte správné palivo a topíte správně? (viz 6.)
 Je dřevo dostatečně suché? (viz 6.1.)
 Nejsou polena příliš velká? (viz 7.3., bod 3)
 Je přívod vzduchu dostatečný? (viz 5.2.1. a 5.2.2.)
 Dochází k tomu v přechodném období? (viz 7.6.)
 Dochází k tomu při inverzním počasí? (viz 7.6.)
 Je přívod spalovacího vzduchu zcela otevřený (regulační páčka zcela vpravo)? (viz 7.2)
 Je přívod externího spalovacího vzduchu volný? (viz 5.2.2)

9.3 Únik kouře během přikládání

Pokud k tomu nedocházelo hned od začátku, zkontrolujte prosím následující body:
 Viz všechny otázky v bodě 9.1
 Došlo už k vyhoření paliva?
 Je komín průchodný?
 Dosáhla již krbová kamna provozní teploty?
 Otevřeli jste dvířka pomalu? (viz 7.4.)

9.4 Příliš rychlé vyhoření /vysoká spotřeba dřeva

Pokud k tomu nedocházelo hned od začátku, zkontrolujte prosím následující body:
 Není dřevo naštípané na příliš malé kusy? (viz 6)
 Nemá komín příliš silný tah? (viz 4.4.)
 Omezili jste přívod spalovacího vzduchu? (viz 7.2.)
 Jsou dvířka zcela zavřená?
 Dodrželi jste doporučené množství přikládaného dřeva? (viz 7.5.)

17



10 VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

10.1 Obecné informace

Tato krbová kamna jsou vysoce kvalitním výrobkem, odpovídajícím moderním trendům. Použité
materiály byly pečlivě vybrány a kontrolovány. Pro instalaci kamen jsou zapotřebí speciální odborné
znalosti. Proto doporučujeme, aby instalaci a uvedení do provozu provedla specializovaná firma při
zohlednění platných zákonných ustanovení.

10.2 Záruční lhůta

Na naše krbová kamna poskytujeme záruku v délce 5 let. Záruční lhůta platí od data prodeje vý-
robku prvnímu zákazníkovi a vztahuje se na:

 Těleso kamen
 Žárobetonové tvarovky
 Žárobetonový rošt

Na rychle se opotřebovávající díly poskytujeme záruku v délce 6 měsíců. Tato se vztahuje na:
 Těsnění
 Sklokeramickou tabuli
 Ocelové deflektory, kliku, páčku ovládání vzduchu, popelník
 Lakované povrchy 

10.3 Doklad o koupi

Okamžik koupě musí být doložen fakturou nebo účtenkou a záručním listem. Bez tohoto dokladu
nejsme schopni poskytnout záruku.

10.4 Vyloučení záruky

V následujících případech není možno uplatnit záruku během záruční lhůty:
 Mechanické poškození žárobetonu. Silným úderem polene/pohrabáče do vnitřního obložení

může dojít k jeho prasknutí nebo odlomení. Dbejte proto zvýšené opatrnosti při přikládání.
Dokud si zachovává svou polohu v topeništi a nerozlomí se, je obložení spalovacího prosto-
ru plně funkční.

 Změna  zabarvení  vnějších  povrchů,  které  bylo  způsobeno  běžným  nebo  nadměrným
tepelným namáháním.

 Snížení těsnosti vlivem tepelného namáhání a tvrdnutí těsnění.
 Znečištění skla sazemi nebo zatavenými zbytky spálených materiálů, barevné nebo jiné op-

tické změny na základě tepelného namáhání.
 Nevhodná doprava nebo špatné skladování.
 Neodborná manipulace nebo obsluha.
 Zanedbání údržby.
 Nesprávná instalace/připojení kamen.
 Nedodržení pokynů uvedených v návodu k instalaci a obsluze.
 Technické změny provedené na kamnech cizími osobami.
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10.5 Odstraňování závad

V rámci záruční doby zdarma odstraníme všechny závady, jejichž příčinou byla vada materiálu nebo
zpracování, pokud byla reklamace nahlášena odborné firmě bez zbytečného odkladu a tato firma
předložila písemné posouzení reklamace. Náhrada škody nad tento rámec je vyloučena. 
Za návštěvu servisního technika, při které se jedná o výměnu opotřebovaných dílů po uplynutí 6
měsíců záruční  lhůty,  účtujeme objednateli  všechny vedlejší  náklady,  které  tímto vznikly.  To se
vztahuje i na návštěvy servisního technika, které jsou nutné z důvodu, za který neneseme odpo-
vědnost my, ale jiné osoby. Opravou kamen nebo výměnou jednotlivých dílů se záruční lhůta ne-
prodlužuje, ani nezačíná běžet znovu od začátku. Pro vyměněné díly platí stanovená záruční lhůta,
(viz 10.2).

Pozor! Pečlivě uschovejte!
Uschovejte tento návod k instalaci, provozu a údržbě s platným a datovaným dokladem
o koupi pro případné servisní zásahy.

Technické změny a omyly vyhrazeny.

OMOS, s.r.o., divize OMOTHERM
Pražská 3

678 01 Blansko
Tel.: 515 535 053

e-mail: info@omotherm.cz
www.omotherm.cz

19

mailto:info@omotherm.cz
http://www.omotherm.cz/


20

ZÁRUČNÍ LIST – KRBOVÁ KAMNA ODIN

VÝROBNÍ ČÍSLO
          

PRODEJ

Datum prodeje:
        

Označení prodejce (IČ, adresa)

Podpis

INSTALACE

Datum instalace:
        

Označení instalační firmy (IČ, adresa)

Podpis
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