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Η υπογράφουσα EDILKAMIN S.p.A. με νόμιμη έδρα στην οδό Vincenzo Monti 47 - 20123 Milano - αριθμός  ΑΦΜ / ΦΠΑ 00192220192

Δηλώνει υπεύθυνα ότι:
Το παρακάτω τζάκι ξύλου είναι κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό 305/2011/ΕΕ (CPR) και το Εναρμονισμένο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13240:2001 + A2:2004 + AC:2006 + AC:2007

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΞΥΛΟΥ, με το εμπορικό σήμα EDILKAMIN, και την ονομασία CRISTAL 45 - 76 - 90

Αρ. σειράς   Βλ. Πινακίδα Τεχν. Χαρακτηριστικών           
Δήλωση απόδοσης (DoP EK n° 22-24-23): Βλ. Πινακίδα Τεχν. Χαρακτηριστικών

Η EDILKAMIN Α.Ε. αποποιείται κάθε ευθύνη για την κακή λειτουργία του εξοπλισμού σε περίπτωση αντικατάστασης, 
συναρμολόγησης και/ή τροποποίησης που δεν πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό της EDILKAMIN χωρίς την εξουσιοδότηση της 
υπογράφουσας

Ευγενική Κυρία/ Αξιότιμε Κύριε σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το CRISTAL.
Πρίν το χρησιμοποιήσετε , σας ζητούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, με στόχο να εκμεταλευτείτε με τον καλύτερο 
τρόπο και με απόλυτη ασφάλεια τα χαρακτηριστικά της συσκευής σας.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, ζήτηση κάποιου ανταλλακτικού ή παράπονο, απευθυνθείτε στον πωλητή που σας προμήθευσε την 
συσκευή, μαζί με τον αριθμό εγγύησης και τον τύπο της συσκευής.

Ο αριθμός εγγύησης, απαραίτητος για την ταυτοποίηση του τζακιού, αναγράφεται στο βιβλιαράκι εγγύησης και στο ταμπελάκι που 
βρίσκεται στο μπροστινή πλευρά του.
Αυτά τα έγγραφα πρέπει να φυλάσσονται για την ταυτοποίηση του προϊόντος.

. Φυλάξτε τις οδηγίες  οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πιθανές πληροφορίες/διευκρινίσεις.

. Οι γραφικές και γεωμετρικές λεπτομέρειες είναι ενδεικτικές

Πληροφορίες για την ασφάλεια
Τα CRISTAL σχεδιάστηκαν για να ζεστάνουν τον χώρο εγκατάστασης με ακτινοβολία και με την κίνηση του ζεστού αέρα.
Οι μοναδικοί κίνδυνοι που μπορούν να προκύψουν από την χρήση του τζακιού είναι συνδεδεμένοι με την μη τήρηση των οδηγιών 
εγκατάστασης ή από μια επαφή με την φωτιά και τα ζεστά τμήματα (τζάμι, σωλήνες, έξοδος ζεστού αέρα) ή ακόμα από την 
εισαγωγή ξένων ουσιών.
Χρησιμοποιήστε ως καύσιμο μόνο ξύλο.
Για την καθαριότητα του καναλιού του καπνού δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικα.
Το τζάμι μπορεί να καθαριστεί ΚΡΥΟ με το κατάλληλο προϊόν (π.χ. GlassKamin) και ένα πανί. Μην καθαρίζεται με το τζάμι ζεστό.
Κατά την διάρκεια λειτουργίας του τζακιού, οι σωλήνες εξαγωγής και η πόρτα αποκτούν υψηλές θερμοκρασίες.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα μη ανθεκτικά στην θερμότητα κοντά στο τζάκι.
Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ υγρά καύσιμα για να ανάψετε το τζάκι ή να αναζωογονήσετε την θράκα.
Μην φράσετε τις διόδους αερισμού του χώρου εγκατάστασης, ούτε τις διόδους του ίδιου του τζακιού.
Μην βρέχετε το τζάκι.
Μην εισάγετε συστολές στις σωλήνες αποβολής καπνών.
Η εγκατάσταση του τζακιού πρέπει να γίνεται σε χώρους που παρέχουν αντιπυρική προστασία και διαθέτουν όλες τις διευκολύνσεις 
που απαιτεί η συσκευή για την σωστή λειτουργία. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση ζημιάς του θαλαμου καύσης του CRISTAL επικοινωνήστε με τον πωλητή που σας προμήθευσε το τζάκι.
Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια ανταλλακτικά της κατασκευάστριας εταιρείας, μόνο έτσι θα έχετε απόλυτη ασφάλεια κατά την λειτουργία 
του.
Διαφορετική χρήση από αυτήν που περιγράφεται συνεπάγεται την άρση της εγγύησης.
Η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί εφόσον τηρούνται οι παρούσες οδηγίες, ο κανόνας UNI 10683 και οι κανόνες της σωστής εγκατάστασης.

Για εγκατάσταση στην Ιταλία να ληφθεί  υπόψιν η οδηγία UNI 10683 και περαιτέρω αλλαγές.
Σε κάθε χώρα να ληφθούν υπόψιν όλοι οι ισχύοντες νόμοι. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ
Η Κατασκευή αποτελείται από σωμα σε ατσάλι, υψηλής ποιότητας, 
ερμητικά κολλημένη, διαθέτει ρυθμιζόμενα πόδια,θάλαμο καύσης από 
ECOKERAM και έδρα της φωτιάς  σε σχήμα λεκάνης, για την σωστή 
συσσώρευση/συγκράτηση της στάχτης. Την κατασκευή ολοκληρώνεται 
από έναν μανδύα ο οποίος δημιουργεί μια κοιλότητα για την κυκλοφορία 
του ζεστού αέρα θέρμανσης. Ο αέρας θέρμανσης κυκλοφορεί με φυσική 
ροή (έκδοση Ν) ή με το κιτ αξεσουάρ για εξαναγκασμένη ροή (έκδοση 
V) βλέπε σελ. 65. Έχει φροντιστεί ιδιαίτερα η εισαγωγή του αέρα στο 
θάλαμο καύσης για να εγγυηθεί μια βέλτιστη καύση, μια ήρεμη φλόγα 
και ένα πολύ καθαρό τζάμι.

Ο πρωτογενής αέρας καύσης A  εισέρχεται στην βάση της έδρας της 
φωτιάς στην θράκα. Η ποσότητα του πρωτογενούς αέρα ρυθμίζεται 
σύμφωνα με το τράβηγμα της καμινάδας με την βοήθεια του κινητού 
εκτροπέα (14) που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του θαλάμου (εικ. 
3). Με την βοήθεια του κινητού εκτροπέα για μια καμιάδα με ασθενές 
τράβηγμα είναι δυνατό να αυξήσετε την διατομή του πρωτογενούς αέρα 
και αντίθετα να την μειώσωσε περίπτωση υπερβολικού τραβήγματος.

Ο δευτερογενής αέρας καύσης B  και καθαριότητας του τζαμιού 
εισέρχεται από το τζάμι αφού ζεσταθεί, κατά την διάρκεια της διαδρομής.
Η ποσότητα του δευτερογενή αέρα είναι προκαθορισμένη και ζεσταίνεται 
κατά την διάρκεια της διέλευσης στους κατακόρυφους δοκούς στις 
πλευρές του θαλάμου.

Αφαιρούμενη χειρολαβή για το άνοιγμα της πόρτας
Η χειρολαβή της πόρτας (εικ.5) δεν είναι στερεωμένη στην πόρτα αλλά 
εισάγεται όταν χρειάζεται. Η χειρολαβή τοποθετείται στο κάτω τμήμα 
του περιγράμματος στους πείρους.
Η χειρολαβή χρειάζεται μόνο για το ανεβοκατέβασμα της πόρτας.

Επένδυση εσωτερικού του θαλάμου (εικ. 2)
Η επένδυση έχει γίνει από ECOKERAM®: ; ένα καινούργιο πυρίμαχο 
υλικό με βάση τον μουλλίτη που είναι ψημμένος στους 1200° C.
Το ECOKERAM® έχει την ιδιότητα να συσσωρεύει θερμότητα κατά την 
διάρκεια της καύσης και να την εναποθέτει βαθμιαία ακόμα και κατά την 
φάση απενεργοποίησης/σβήσιμο.
Το ECOKERAM® επιτρέπει  στον θάλαμο να αποκτά υψηλές 
θερμοκρασίες, βελτιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την  καύση και 
μειώνοντας τις εκπομπές.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: (εικ. 1-2-3-4-5)
1.  ρακορ εξοδου καπνων
     για την σύνδεση  με την καμινάδα
2.  πτερύγια
     για καλύτερη εναλλαγή  θερμότητας 
3.  κανάλι εκτροπής καπνών
     για καλύτερη εναλλαγή θερμότητας
4.  κατασκευή από ατσάλί
5.  κανάλι τροφοδοσίας δευτερογενή αέρα και καθαριότητας τζαμιού
     για να μένει καθαρό το τζάμι
6.  εσωτερικό  θαλάμου από ECOKERAM®

     μεγάλου πάχους για να αυξηθεί η θερμοκρασία της καύσης
7.  κεραμικό τζάμι
     αντοχή σε θερμικό σοκ 800° C
8.  αφαιρούμενη χειρολαβή
9.  έδρα φωτιάς σε σχήμα λεκάνης
     για την συσσώρευση της θράκας και την εξασφάλιση βέλτιστης καύσης
10. ρακόρ παροχής εξωτερικού αέρα 
11. ρυθμιζόμενα πόδια
12. μανδύας για την κυκλοφορία του αέρα θέρμανσης
13. παροχές αέρα θέρμανσης (ανακυκλοφορία)
14. κινητός εκτροπέας

εικ.1

εικ. 2

εικ. 3

εικ. 4

εικ. 5
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CRISTAL 90

CRISTAL 76

CRISTAL 45

Τεχνικά στοιχεία

CRISTAL 45 CRISTAL 76 CRISTAL 90
Ωφέλιμη ισχύς Kw 13 15 18

Κατανάλωση ξύλων Kg/h 3,7 4,2 4,7

Απόδοση % 76,1 77,9 82,4

Έξοδος καπνών Ø cm 20 25 25

Έξοδος καπνών Ø cm 12,5* 12,5* 12,5*

Βάρος μαζί με την 
συσκευασία

kg 260 308 368

Θερμαινόμενος όγκος m3 340 390 470

Σημαντική Σημείωση: ο θερμαινόμενος όγκος είναι ενδεικτικός αφού 
εξαρτάται από τις συνθήκες της οικίας

* Όταν ο όγκος του αέρα είναι ανεπαρκής και το οικοδόμημα όπου είναι 
εγκατεστημένο το τζάκι είναι ιδιαίτερα μονωμένο, θα πρέπει οποσδήποτε να 
εγκατασταθεί  μια επιπλέον παροχή αέρα 120 cm2 (ø 12,5).

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Αέρας καύσης
H εγκατάσταση των CRISTAL θα πρέπει να πραγματοποιείται σε χώρους που 
διαθέτουν επαρκή τροφοδοσία αέρα καύσης. Για να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία 
του τζακιού είναι απαραίτητο ο αέρας καύσης να φθάνει στον θάλαμο με σωλήνα 
μέχρι τις προβλεπόμενες παροχές στο πλάι και πίσω στο τζάκι. Υπάρχει ένα ρακόρ 
(Α) διαμέτρου 12,5 cm που μπορεί να συνδεθεί με την παροχή που θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε. (εικ. 6). Η σύνδεση με το εξωτερικό χώρο θα πρέπει να διατηρεί 
μια σταθερή ωφέλιμη διατομή τουλάχιστον 125 cm2 σε όλη την διαδρομή της.
Τα στόμια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την σύνδεση της εύκαμπτης σωλήνας για 
το πέρασμα του αέρα καύσης πρέπει να παραμένουν κλειστά με το καπάκι. Όταν ο 
αέρας είναι ανεπαρκής και το οικοδόμημα είναι ερμητικά σφραγισμένο /μονωμένο , 
είναι αναγκαία η εγκατάσταση μιας επιπλέον παροχής αέρα 120 cm2 (ø 12,5 cm).

Βαλβίδα πεταλούδα
ο αέρας καύσης πρέπει να εισαχθεί στο θάλαμο καύσης και να ρυθμιστεί από την 
βαλβίδα. Η βαλβίδα παρέχεται μαζί με την σωλήνα και τους σφιγκτήρες στερέωσης .
Χωρίς την βαλβίδα εγκατεστημένη και στερεωμένη το τζάκι δεν μπορεί να τεθεί 
σε λειτουργία. Συναρμολογήστε τον λεβιέ για την ρύθμιση αέρα καύσης στην  
κατάλληλη θέση.

Ρύθμιση της βαλβίδας πεταλούδα

Θέση “έναυσης”/ Μέγιστη Ισχύ (εικ. 7):
μοχλός ρύθμισης βαλβίδας πλήρως ανασυρμένος. Έναυση με τοτζάκι κρύο και 
μέγιστη ισχή θαλάμου καύσης.

Θέση “συντήρηση θράκας” (εικ. 8):
μοχλός ρύθμισης  βαλβίδας κλειστός. Όλες οι οπές του αέρα είναι κλειστές.

εικ. 6

εικ. 7

εικ. 8

A

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αέρας θέρμανσης
με φυσική ροή
Ο αέρας εισέρχεται από τις πλαϊνές παροχές (ν. 13 - εικ.1 της σελ. 63) που βρίσκονται στην βάση του μανδύα, θερμαίνεται, 
ανεβαίνει κατά μήκος της κυλότητας και βγαίνει ζεστός από τα στόμια στο καπάκι του ίδιου του μανδύα. Σε αυτή την λειτουργία 
θα πρέπει να αφαιρεθούν τα καπάκια των παροχών αέρα στο μανδύα (ν 13- εικ.1 της σελ. 63) και πρέπει να προβλεφθούν δίοδοι 
του αέρα στην επένδυση με τρόπο ώστε ο αέρας που πρέπει να θερμανθεί να έχει εύκολη πρόσβαση στις παροχές.

εξαναγκασμένη ροή
Η εξαναγκασμένη ροή ζεστού αέρα πραγματοποιείται με την εφαρμογή του κατάλληλου κιτ (εικ.9)
Το κιτ αποτελείται από το μεταλλικό κουτί (69) που περιλαμβάνει:
- βεντιλατέρ 800 m³/h (72)
- πίνακα (73)
-αισθητήρα(74)
-ρακόρ(70) σύνδεσηςστην παροχή εξωτερικού αέρα και ντίζα (4)
-ρακόρ δύο οδών (71) για προώθηση εξωτερικού αέρα στο μανδύα

το κουτί του αέρα τοποθετειτει στο πλάι του τζακιού δεξιά ή αριστερά.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του κιτ με εξαναγκασμένο αερισμό περιέχονται στην συσκευασία του 
ίδιου.

εικ. 9
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Στο προϊόν υπάρχουν δύο αντιοξειδωτικά 
δισκία (ένα εξωτερικά και ένα στο 
εσωτερικό του θαλάμου καύσης). Κατά 
το άνοιγμα της συσκευασίας θα πρέπει να 
αφαιρεθούν και να πεταχτούν.

A A

Σημαντικές παρατηρήσεις
Εκτός από ότι αναφέρθηκε στο παρόν 
έγγραφο, να ληφθούν υπόψιν οι κανόνες 
UNI:
- v. 10683 - μονάδες παραγωγής 
θερμότητας ξύλου: απαιτήσεις 
εγκατάστασης

-ν. 9615/90 - υπολογισμός των 
εσωτερικών διαστάσεων των τζακιών.

Ειδικότερα:
- πρίν να ξεκινήσετε οποιαδήποτε 
διαδικασία συναρμολόγησης είναι 
σημαντικό να επαλυθεύσετε την 
συμβατότητα της εγκατάστασης όπως 
καθορίζεται από την οδηγία UNI 10683 
στις παραγράφους 4.1/4.1.1/4.1.2.

- με το τέλος της συναρμολόγησης, 
ο εγκαταστάτης πρέπει να  θέσει σε 
λειτουργία την συσκευή και να αφήσει 
αποδεικτικό όπως προβλέπει ο κανόνας 
UNI 10683/2005 στις παραγράφους 4.6 
και 5.

Πρίν να προβείται σε εγκατάσταση 
της επένδυσης επαληθεύστε την 
λειτουργικότητα των συνδέσεων, των 
χειρισμών και των κινητών τμημάτων. 

Η επαλήθευση πραγματοποιείται με 
το τζάκι αναμμένο και σε λειτουργία 
για κάποιες ώρες,πριν την επένδυση με 
σκοπό την  πιθανότητα επέμβασης.
Άρα, οι διαδικασίες τις διακόσμησης 
όπως για παράδειγμα:
- κατασκευή της φούσκας
-συναρμολόγηση της επένδυσης
-τεχνοτροπίες,βάψιμο κ.τ.λ
πραγματοποιούνται ύστερα από την 
επιτυχημένη δοκιμή.

Η Edilkamin δεν αναλαμβάνει έξοδα 
που προκύπτουν από κατεδάφιση ή 
ανακατασκευή ακόμη και αν προκύψουν 
από αντικατάσταση τμημάτων 
του θαλάμου που αποδείχθηκαν 
ελαττωματικά.
Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. 

   

Προυπόθεση
• Οι εγκαταστάσεις των 
εστιών CRISTAL θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες που ακολουθούν, αφού η σωστή 
εγκατάσταση είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με την ασφάλεια και την απόδοση της 
μονάδας.
• Πριν προβείτε σε συναρμολόγηση 
διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες 
οδηγίες.
•  Η EDILKAMIN  αποποιείται 
κάθε είδους ευθύνης από ζημιές που 
προκλήθηκαν με την μη τήρηση των 
παρώντων οδηγιών και σε περίπτωση 
τέτοια, δεν ισχύει η εγγύηση.
• Η εστία CRISTAL παραλαμβάνεται 
συναρμολογημένη.
• Κάτω από την πόρτα του θαλάμου  
καύσης υπάρχει το ταμπελάκι για 
την ταυτοποίηση του μοντέλου, είναι 
εμφανής πριν την εφαρμογή της 
επένδυσης.
Ο αριθμός ταυτοποίησης του μοντέλου 
και στο έγγραφο που συνοδεύει το 
προϊόν.

Προστασία του κτιρίου
Όλες οι επιφάνειες του κτιρίου κοντά 
στην εστία πρέπει να προστατευθούν 
από υπερθέρμανση. Τα μέτρα  μόνωσεις 
που πρέπει να ληφθούν είναι άμεσα 
εξαρτημένα  από τον τύπο των επιφανειών 
και τον τρόπο δημιουργίας τους.

Έξοδος ζεστού αέρα/Γρίλιες
Οι έξοδοι του ζεστού αέρα θα πρέπει 
να απέχουν 50 cm από το ταβάνι και 
30 cm από τα έπιπλα. Τοποθετήστε 
τις γρίλιες ή τις εξόδους του αέρα στο 
ψηλότερο σημείο της επένδυσης, για να 
αποφευχθεί η συσσώρευση θερμότητας 
στο εσωτερικό της ίδιας της επένδυσης. 
Τοποθετήστε τις γρίλιες ή τις εξόδους 
με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν εύκολη 
πρόσβαση για καθαριότητα.

Θερμομόνωση
Τα μονωτικά στρώματα δεν πρέπει να 
παρουσιάζουν ενώσεις αλλά να είναι 
επάλληλα. Το πάχος του μονωτικού 
υλικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 cm.

Διακοσμητικοί δοκοί
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διακοσμιτικοί δοκοί από ξύλο για την 
διακόσμηση, αλλά μόνο όταν βρίσκονται 
εκτός της ζώνης ακτινοβολίας, σε μια 
απόσταση τουλάχιστον 1 m από την 
επένδυση. Η κοιλότητα που μονώνει τα 
διακοσμητικά και την επένδυση πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε να μην ευνοεί την 
συσσώρευση θερμότητας. Οι ξύλινοι 
διακοσμητικοί δοκοί δεν μπορούν να 
είναι αναπόσπαστα μέρη του κτιρίου.

Εμπρόσθιο/ Πάτωμα εστίας
Τα πατώματα που είναι κατασκευασμένα 
από εύφλεκτο υλικό πρέπει να 
προστατεύονται από επένδυση/μόνωση 
με ιδανικό πάχος. Η προστασία του 
πατώματος πρέπει να είναι:
Πρόσοψη: - σε σχέση με το ύψος 
της έδρας της φωτιάς από το πάτωμα 
περισσότερο από 30 cm και σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον 50 cm.

Πλευρικά: - σε σχέση με το ύψος 
της έδρας της φωτιάς από το πάτωμα 
περισσότερο από 20 cm και  σε κάθε 
περίπτωση τουλάχιστον 30 cm.

Χώρος ακτινοβολίας θαλάμου
Τα κατασκευαστικά στοιχεία που 
είναι φτιαγμένα από εύφλεκτα υλικά ή 
παρουσιάζουν τμήματα από εύφλεκτο 
υλικό καθώς και τα έπιπλα πρέπει να 
απέχουν 80 cm από το μπροστινό τμήμα 
του τζακιού, πρός όλες τις κατευθύνσεις 
: μπροστά, επάνω και στις πλευρές.
Εάν αυτά τα στοιχεία  ή έπιπλα είναι 
προστατευμένα από την ακτινοβολία 
με μια προστασία  που διαθέτει και 
αερισμό, είναι επαρκής μια απόσταση 
των 40 cm.

Εκτός του χώρου ακτινοβολίας
Τα κατασκευαστικά στοιχεία που 
είναι φτιαγμένα από εύφλεκτα υλικά ή 
παρουσιάζουν τμήματα από εύφλεκτο 
υλικό καθώς και τα έπιπλα πρέπει να 
απέχουν 5 cm από την επένδυση του 
θαλάμου. Σε αυτήν την κοιλότητα 
ο αέρας του χώρου θα πρέπει να 
κυκλοφορεί ελεύθερα. δεν πρέπει σε 
καμιά περίπτωση να συσσωρευθεί 
θερμότητα.

Ηλεκτρικές γραμμές
Στους τοίχους και στην οροφή/ταβάνι 
συμπεραλαμβανομένου του χώρου 
της εστίας δεν πρέπει να υπάρχουν 
ηλεκτρικές γραμμές.

Υποδοχές για μετακίνηση
Για να διευκολθνθεί η μεταφορά της εστίας 
υπάρχουν 2 δαχτυλίδια (Α) στο πλάι της 
εστίας. Τοποθετήστε τις δύο  σωλήνες 
ατσαλιού,που παρέχονται, στα δαχτυλίδια. 
Οι δύο σωλήνες θα χρησιμοποιηθούν για 
την μεταφορά της εστίας, μπορούν να 
αφαιρεθούν τα τμήματα του θαλάμου από 
Ecokeram (περίπου 70 kg).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- 66 -- 66 -

Å
Ë

Ë
Ç

Í
ÉÊ

Á



Κανάλι καπνού

Το κανάλι του καπνού είναι ο αγωγός που 
συνδέει το στόμιο εξόδου καπνών με το 
στόμιο της καμινάδας.

Το κανάλι του καπνού πρέπει να είναι 
από σωλήνα  άκαμπτη σωλήνα ατσαλιού 
ή κεραμική, δεν πρέπει να τοποθετούνται 
εύκαμπτες σωλήνες ή με ίνες τσιμέντου.

Πρέπει να αποφευχθούν οριζόντια 
τμήματα και αντίθετης κλίσης.

Πιθανές αλλαγές της διατομής 
επιτρέπονται στην έξοδο του τζακιού και 
όχι στην συνέχεια.

Οι επιτρέπες γωνίες δν πρέπει να 
ξεπερνούν σε κλίση τις 45°.

Η σύνδεση του στομίου στην έξοδο  του 
τζακιού θα πρέπει να σφραγίζεται με 
μαστίχες υψηλής θερμοκρασίας.

Εκτός από ότι αναφέρθηκε, θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψιν οι οδηγίες που 
προβλέπει ο κανόνας UNI 10683 
στην παράγραφο 4.2 “σύνδεση στο 
σύστημα απαγωγής καπνών” και 
υποπαράγραφοι.

 

Καπναγωγός και καμινάδα

Καπναγωγός είναι ο αγωγός που, από τον 
χώρο εγκατάστασης του τζακιού, φθάνει 
στην οροφή του κτιρίου.

Βασικά χαρακτηριστικά της 
καμινάδας:

- ικανότητα ανθεκτικότητας 
θερμοκρασίας καπνών τουλάχιστον  
450°C σε ότι αφορά την μηχανική 
αντοχή, την μόνωση, και την 
στεγανότητα/σφράγισμα των αερίων.

- πρέπει να είναι μονωμένη για την 
αποφυγή υγροποιήσεων.

- να διαθέτει ίδια διατομή, κάθετη και 
να μην παρουσιάζει κλίσεις μεγαλύτερες 
των 45°.

- να διαθέτει κυκλική διατομή, και 
σε περίπτωση τετράγωνης η μέγιστη 
αναλογία πλευρών δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 1,5.

-να διαθέτει εσωτερική επιφάνεια ίδια 
με αυτήν που αναφέρεται στο τεχνικό 
εγχειρίδιο.

-να χρησιμοποιείτε μόνο από ένα προϊόν 
(τζάκι).

Για καμινάδες  παλαιού τύπου ή πολύ 
μεγάλες συστήνεται η διασωλήνωση με 
σωλήνα ατσαλιού inox με την ιδανική 
διάμετρο και μόνωση.

Βασικά χαρακτηριστικά της 
καμινάδας:

- εσωτερική διατομή/διάμετρος στη βάση 
ίδια με την καμινάδα

- η έξοδος να είναι τουλάχιστον το διπλό 
της διατομής της καμινάδας 

- θέση σε πλήρη άνεμο, πάνω από την 
στέγη και έξω από την ζώνη αναρροής.

NO
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7

A

A

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

εικ. 11

Αντίβαρα

Η πόρτα ανεβοκατεβαίνει και διαθέτει αντίβαρα που εγγυούνται το κλείσιμο και την απαλή κίνηση.
Η δράση των αντίβαρων μπορεί να ρυθμίστεί με προσθήκη ενός ή περισσοτέρων αντίβαρων (επιπλέον αντίβαρα-δισκάκια) που περιλαμβάνονται 
στο τζάκι.
Τα πρόσθετα αντίβαρα (δισκάκια) μπορούν να εγκατασταθούν  σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε το μανδύα του τζακιού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (εικ.11)

1. Ανοίξτε την πόρτα που ανεβοκατεβαίνει σπρώχνοντας προς τα επάνω.

2. αποδεσμεύστε την πιάστρα συγκράτησης, αριστερά και δεξιά, των τοιχωμάτων του θαλάμου καύσης από Εcokeram

3. Αφαιρέστε τα τοιχώματα του θαλάμου από Ecokeram

4. Σε αυτό το σημείο φαίνονται τα καπάκια του χώρου αντίβαρων. Αφαιρέστε τα καπάκια (6) των χώρων των αντίβαρων ξεβιδώνοντας τις έξι 
βίδες (7).

5.Τοποθετήστε τις ροδέλες (12) που παρέχονται, αναγκαίες για το ζύγισμα της πόρτας.

6. Τοποθετήστε προσεκτικά τις ροδέλες στην έδρα των αντίβαρων. Στις δύο πλευρές πρέπει να τοποθετηθεί ο ίδιος αριθμός των επιπλέον αντίβαρων.

7. Επανασυναρμολογήστε τα μεταλλικά καπάκια και επανατόποθετήστε τα τοιχώματα του θαλάμου.

8. Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα (πιάστρες) στερέωσης των τοιχωμάτων του θαλάμου.

Κορνίζα φινιρίσματος στομίου
Για να διευκολυνθεί η σύζευξη με την επένδυση, το CRISTAL μπορεί να ολοκληρωθεί  με την κορνίζα (Α) που πρέπει να εφαρμοστεί 
μπροστά στο στόμιο.

κωνική κορνίζα

Επένδυση

Τζάκι
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ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΙΤ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΘΕΡΜΟΎ ΑΈΡΑ
Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση του συστήματος διανομής ζεστού αέρα, η Edlkamin διαθέτει για το κάθε τζάκι μια συσκευασία 
που περιέχει τα απαραίτητα  εξαρτήματα σύμφωνα με την περίπτωση, από την πιο απλή έως την πιο πολύπλοκη.

Διανομή του ζεστού αέρα:

Κιτ δύο bis Κιτ τρία bis Κιτ τέσσερα bis Κιτ πέντε bis
1 χώρος + χώρος εγκατάστασης 3 χώροι + χώρος εγκατάστασης 3 χώροι + χώρος εγκατάστασης 4 χώροι + χώρος εγκατάστασης

Οι εστίες CRISTAL, εκτός της θέρμανσης με ακτινοβολία, παράγουν μια μεγάλη ποσότητα ζεστού αέρα που μπορεί να διοχετευθεί 
μέσω εύκαμπτων σωλήνων, ζεσταίνοντας ομοιόμορφα όλο το σπίτι.
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Καύσιμο και θερμική ισχύς 
Η καύση βελτιώθηκε από τεχνική άποψη, 
και σε ότι αφορά τον σχεδιασμό του 
θαλάμου  για την λήψη του αέρα, αλλά 
και τις εκπομπές. Σας παρακαλούμε να 
στηρίξετε την προσπάθεια μας για ένα 
καθαρότερο περιβάλλον προσέχοντας 
τις οδηγίες που αναφέρονται πιο κάτω, 
σε ότι αφορά την χρήση καύσιμης ύλης 
η οποία δεν πρέπει να περιέχει και να 
παράγει βλαβερές ουσίες. Ποιό καύσιμο, 
χρησιμοποιήστε μόνο ξύλα με σωστή 
ξήρανση, ή μπρικέτες ξύλου. Τα υγρά 
ξύλα ή τα φρεσκοκομμένα ή στιβασμένα 
με μη σωστό τρόπο παρουσιάζουν υψηλά 
επίπεδα υγρασίας (νερό), δεν καίγονται 
σωστά, κάνουν καπνό και παράγουν λίγη 
θερμότητα. Χρησιμοποιήστε ξύλα με 
ξήρανση δύο ετών σε χώρο που αερίζεται 
και είναι ξηρός. Σε αυτήν την περίπτωση 
η περιεκτικότητα σε νερό θα είναι κάτω 
του 20% σε βάρος. Με αυτό τον τρόπο θα 
εξοικονομήσετε σε σχέση με το καύσιμο, 
αφού τα “ξερά” ξύλα έχουν θερμική 
ικανότητα μεγαλύτερη. 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά καύσιμα 
βενζίνη, οινόπνευμα ή πανομοιότυπα 
προϊόντα. Μην καίτε σκουπίδια.

Πεδίο ακτινοβολίας
Στο πεδίο ακτινοβολίας της πόρτας που 
διαθέτει τζάμι μην τοποθετείτε εύφλεκτα 
υλικά.

Πρώτη λειτουργία
Το βερνίκι του θαλάμου υπόκεινται 
σε παλαίωση μέχρι να επιτευχθεί η 
θερμοκρασία λειτουργίας. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει δυσάρεστες οσμές. Σε αυτή 
την περίπτωση προβλέψτε τον αερισμό 
του χώρου όπου είναι εγκαταστημένη η 
εστία. Το φενόμενο θα εξαληφθεί. 

Κίνδυνος Εγκαυμάτων
Οι εξωτερικές επιφάνειες της εστίας 
CRISTAL, ιδιαίτερα του κεραμικού 
τζαμιού, θερμαίνονται. Μην αγγίζετε 
- κίνδυνος εγκαυμάτων!Ειδοποιήστε 
ιδιαίτερα τα παιδιά. Τα παιδιά θα πρέπει 
να μένουν μακρυά από τον θάλαμο 
καύσης όταν είναι αναμμένη η εστία.

Γρίλιες αέρα (περσίδες)
Προσοχή μην κλείνετε τις εξόδους του 
ζεστού αέρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
υπερθέρμανση στο εσωτερικό της
επένδυσης.

Λειτουργία της εστίας με την πόρτα 
ανοιχτή
Στην περίπτωση λειτουργίας με ανοιχτή 
την πόρτα, ο θάλαμος θα πρέπει να 
εποπτεύεται. Από τον θάλαμο μπορούν 
να εξέλθουν σωματίδια  θράκας. 

Προσθήκη καυσίμου
Για την “προσθήκη ξύλου” 
χρησιμοποιήστε το προστατευτικό γάντι, 
αφού μετά από ένα χρονικό διάστημα η 
χειρολαβή μπορεί να ζεσταθεί.
Ανοίξτε αργά την πόρτα. Με αυτό 
τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία 
στροβιλισμών που μπορούν να 
προκαλέσουν έξοδο καπνών. Πότε πρέπει 
να προστεθούν ξύλα; όταν το καύσιμο 
έχει καταναλωθεί ως το σημείο της 
θράκας.

Λειτουργία σε ενδιάμεσες εποχές
Για την αναρρόφηση αέρα καύσης και 
για την αποβολή των καπνών, η εστία 
CRISTAL  έχει ανάγκη από τράβηγμα του 
τζακιού/καμινάδας. Με την αύξηση των 
εξωτερικών θερμοκρασιών, το τράβηγμα 
μειώνεται. Σε περίπτωση εξωτερικών 
θερμοκρασιών μεγαλύτερων των 10°C, 
πρίν ανάψετε το τζάκι επαληθεύστε το 
τράβηγμα του τζακιού. Εάν το τράβημα 
είναι αδύναμο, ανάψτε αρχικά την 
φωτιά της “έναρξης” χρησιμοποιώντας 
καύσιμο ύλη μικρών διαστάσεων. Αφού 
επαληθεύσετε το σωστό τράβηγμα του 
τζακιού μπορείτε να εισάγετε καύσιμη ύλη.

Εισροή αέρα στον χώρο εγκατάστασης 
της εστίας
Η εστία CRISTAL λειτουργεί σωστά 
μόνο όταν στο χώρο εγκατάστασης της 
γίνεται επαρκής εισροή αέρα καύσης. 
Πρίν ανάψετε το τζάκι προβλέψτε επαρκή 
αέρα. Οι συσκευές τροφοδοσίας αέρα 
καύσης δεν πρέπει να διαφοροποιούνται.
Όταν ο όγκος του αέρα δεν είναι 
επαρκής και το οίκημα είναι ερμητικά 
σφραγισμένο, είναι αναγκαία η 
εγκατάσταση μια παροχής αέρα επιπλέον 
150 cm2   συμφωνα με ότι προαναφέρθηκε.

Έναυση με κρύο θάλαμο καύσης
1. Ελέγξτε πως το στρώμα στάχτης δεν 
είναι πολύ ψηλό. Μέγιστο ύψος: 5 cm 
κάτω από το επίπεδο της πόρτας.
Εάν το στρώμα της στάχτης είναι πολύ 
υψηλό υπάρχει κίνδυνος κατά το άνοιγμα 
της πόρτας για τροφοδοσία ξύλου, 
κομμάτια θράκας να εξέλθουν από τον 
θάλαμο καύσης.
2. Τραβήξτε τον μοχλό ρύθμισης της 
βαλβίδας αέρα στην θέση “έναυσης”. 
Αρκετή ποσότητα αέρας καύσης θα 
εισέλθει στα ξύλα στον θάλαμο καύσης, 
για να επιτευχθεί γρήγορα μια καλή 
καύση.
3. Τα ξύλα πρέπει να τοποθετηθούν 
στον θάλαμο καύσης χωρίς να είναι 
υπερβολική η ποσότητα. Ανάμεσα στα 
κενά τοποθετήστε έναν αναφλεκτήρα, 
και ανάψτε. Οι αναφλεκτήρες διαθέτουν 
πρακτικά πλεονεκτήματα για την έναρξη 
της καύσης. Προσοχή: τα ξύλα μεγάλων 
διαστάσεων  δεν ανάβουν σωστά σε 
κρύο θάλαμο καύσης και ελευθερώνουν 
βλαβερά αέρια. Μην χρησιμοποιείτε 
ποτέ υλικά όπως βενζίνη, οινόπνευμα η 
πανομοιότυπα υλικά για να ανάψετε στον 
θάλαμο καύσης!
4. Σε αυτό το σημείο κλείστε την πόρτα 
του θαλάμου καύσης και εποπτεύστε για 
κάποια λεπτά. εάν η φωτιά σβήσει, ανοίξτε 
αργά την πόρτα, επανατοποθετήστε τον 
αναφλεκτήρα ανάμεσα στα ξύλα και 
ξανανάψτε.

5. Όταν η φωτιά δεν πρέπει να 
τροφοδοτηθεί με άλλα ξύλα, την στιμή 
που σταματήσει η φωτιά, σπρώξτε τον 
μοχλό της βαλβίδας ρύθμισης αέρα στην 
θέση “διατήρηση θράκας”.
Μην πραγματοποιήσετε την πιο πάνω 
διαδικασία κατά την φάση της καύσης, 
αφού, όταν ο μοχλός βρίσκεται σε 
διατήρηση της θράκας, η εισροή του αέρα 
καύσης είναι μπλοκάρει. Σε περίπτωση 
ξαφνικής εισροής οξυγόνου (παράδειγμα 
απο το άνοιγμα της πόρτας του θαλάμου 
καύσης) τα “αέρια που υπάρχουν” στον 
θάλαμο καύσης και στις επιφάνειες 
αναπλήρωσης μπορούν να αντιδράσουν 
με βίαιο τρόπο από το οξυγόνο της 
ατμόσφαιρας που εισέρχεται. 

Τροφοδοσία με τον θάλαμο καύσης 
ζεστό
Με το γάντι που παρέχεται, ανοίξτε αργά 
την πόρτα και προσθέστε την επιθυμητή 
ποσότητα ξύλου, τοποθετώντας την στην 
θράκα που υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο 
τα ξύλα θα ζεσταθούν και θα αποβληθεί 
σε μορφή ατμού η υγρασία που περιέχουν. 
Αυτό προκαλεί μείωση της θερμοκρασίας 
του θαλάμου καύσης. Οι πτητικές ουσίες 
που απελευθερώνονται από την καύσιμη 
ύλη έχουν ανάγκη από επαρκή ποσότητα 
αέρα, με τρόπο ώστε αυτή η  φάση κρίσης 
από τεχνικής πλευράς των εκπομπών να 
πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα και να 
επιτευχθεί η αναγκαία θερμοκρασία για 
την σωστή καύση. 

Μια επιπλέον υπόδειξη
Για την έναυση του θαλάμου καύσης, 
χρησιμοποιήστε πάντα πιο λεπτά ξύλα. 
Αυτά καίγονται γρηγορότερα και 
επιτυγχάνουν την σωστή θερμοκρασία 
σε λιγότερο χρόνο. Χρησιμοποιήστε τα 
μεγαλύτερα ξύλα για ανατροφοδοσία του 
θαλάμου καύσης.
Κάποια είδη μπρικετών ξύλου 
φουσκώνουν μετά την εισαγωγή τους στον 
θάλαμο καύσης, δηλαδή διαστέλονται με 
την θερμότητα και αυξάνουν τον όγκο 
τους.
Τοποθετήστε τα ξύλα στο βάθος του 
θαλάμου σχεδόν σε επαφή με τα 
τοιχώματα του θαλάμου στην “πλάτη” 
του τζακιού, με τρόπο ώστε και να 
γλυστρίσούν, να μην πέσουν στην πόρτα.

Αφαίρεση της στάχτης
Μπορείτε να αφαιρέσετε την στάχτη 
με ένα φαράσι ή με  ηλεκτρική σκούπα. 
τοποθετήστε την στάχτη μόνο σε δοχεία 
που δεν είναι εύφλεκτα, υπολογίστε ότι 
τα υπολείμματα θράκας μπορούν να 
αναφλεχθούν ακόμα και με την πάροδο 
24 ωρών από την τελευταία καύση.

Σημαντική Σημείωση: Τα ξύλα που διαθέτουν μια καλή ξήρανση αποδίδουν 4 kWh/kg, ενώ τα φρέσκα ξύλα 
μόνο 2 kWh/kg. Συνεπώς για να αποδώσουν την ίδια θερμική ισχύ α πρέπει να τοποθετηθεί η διπλή ποσότητα.

Περιεκτικότητα νερού  
g/kg του ξύλου

Θερμική Ικανότητα 
kWh/kg

Περισσότερη κατανάλωση 
ξύλου %

καλή ξήρανση 100 4,5 0

2 ετών ξήρανση 200 4 15

1 έτους ξήρανση 350 3 71

Φρεσκοκομμένα ξύλα 500 2,1 253

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο θάλαμος καύσης τροφοδοτηθεί με μια υπερβολική ποσότητα καυσίμου ή με μια μη 
συμβατή καύσιμη ύλη, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

pz.
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Καθαρισμός της μονάδα

Μια φορά σε κάθε σεζόν, θα πρέπει να ελέγξετε το κανάλι του 
καπνού και όλους τους  αγωγούς  αποβολής των αερίων της 
καύσης, να είναι ελεύθεροι. Καθαρίστε καλά. Συμβουλευτείτε 
τον τεχνικό για τα μέτρα ελέγχου και συντήρησης που 
απαιτούνται.

Καθαριότητα του τζαμιού

Για να καθαρίσετε το τζάμι είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας 
του θαλάμου καύσης στο πλάϊ.
Για αυτό, είναι αναγκαίο, πρίν το άνοιγμα, να φέρεται την πόρτα 
στην θέση κλειστό, στρέφοντας
τον μοχλό (6 εκ. 1) προς το κέντρο.
Σε αυτό το σημείο είναι δυνατή η απεμπλοκή, με το κατάλληλο 
εξάρτημα (κρύο χέρι) που παρέχεται, 
του εμπλοκέα (7-εικ.3) στην δεξιά πλευρά της πόρτας (στρέψτε  
90°).
Η πόρτα τώρα μπορεί να ανοίξει στο πλάϊ.
Με την ολοκλήρωση της καθαριότητας, στερεώστε ξανά τον 
εμπλοκέα (7- εικ.4) και αποδεσμεύστε τον μοχλό ακινητοποίησης 
(6 - εικ.2)

Εάν στο τζάμι υπάρχει ένα λεπτό στρώμα βρωμιάς, καθαρίστε 
την όταν είνα ζεστό με ένα στεγνό πανί.

Σε περίπτωση επίμονης βρωμιάς, η EDILKAMIN διαθέτει 
ένα κατάλληλο προϊόν “GlassKamin”, που μπορείτε να το 
προμηθευτείτε από τους μεταπωλητές.

Μην χρησιμοποιείται ποτέ σκληρά και επιθετικά 
καθαριστικά!
Μην το καθαρίζεται ποτέ ζεστό.

Εικόνα 1: μοχλός ακινητοποίησης σε εμπλοκή

Εικόνα 2 : μοχλός ακινητοποίησης σε απεμπλοκή

Εικόνα 3: Εμπλοκή ανοιχτής πόρτας
              (στρέψτε τον εμπλοκέα 90°)

Εικόνα 4 : εμπλοκή κλειστής πόρτας
                ( στρέψτε τον εμπλοκέα 90°)

κρύο χέρι 7α

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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