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1.  Základní informace

Následující části poskytují obecné informace k plynovému krbu:
 -  Předmluva 
 -  Piktogramy
 -  Záruka
 -  imatch kompatibilita rozhraní
 -  Příjem a ověření
 
1.1  Předmluva k manuálu

instalační manuál byl napsán pro autorizované techniky a 
obsahuje informace potřebné k instalaci plynového krbu kalfire. 
součástí tohoto návodu k instalaci je samostatný uživatelský 
návod. Uživatelský návod by měly zůstat v blízkosti plynového 
krbu tak, aby byl snadno dostupné pro uživatele krbu.

plynový krb smí instalovat pouze kvalifikovaní technici, kteří 
splňují všechny příslušné národní nebo místní předpisy. současný 
stav techniky, ustanovení stavebního a bytového inspektorátu a 
vnitrostátní a evropské předpisy by měly být vzaty v úvahu, pokud 
jde o montážní práce a provoz plynového krbu po jeho úplném 
připojení.

Údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaný technik.

efektivní použití
tento plynový krb byl navržen jako prostorové vytápění a nebyl 
navržen tak, aby byl používán jako hlavní topná jednotka pro část 
domu nebo v celém domě.

Plynový krb a doprovodné dálkové ovládání lze používat pouze v 
souladu s důvodem, pro který byl projektován, a po přezkoumání 
návodu k instalaci a pokynů pro uživatele.

Změny jakékoliv povahy mohou také ovlivnit bezpečnost 
plynového ohně. Změny mohou zničit záruku a pravidelná 
kontrola plynového krbu zaniká.

Pokud není plynový krb nainstalován správně, budou veškeré 
nároky na záruku a nebo škodu vůči společnosti kalfire 
prohlášeny za neplatné.

tento plynový krbbyl testován a schválen podle normy Ce 
eN-613. každý plynový krb, který opouští továrnu, byl testován 
na technické a funkční dodržování příslušných platných norem 
kvality.

tyto uživatelské instrukce jsou dostupné v různých jazycích 
na www.kalfire.com nebo prostřednictvím vašeho instalačního 
úřadu. všechny přeložené instrukce byly přeloženy z nizozemské 
instrukce,
což je původní dokument.

odmítnutí odpovědnosti

všechna práva vyhrazena. žádná část této příručky nesmí být 
kopírována, distribuována nebo přeložena do jiných jazyků, zcela 
nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti 
kalfire. kalfire si vyhrazuje právo provádět změny v manuálu. 
kalfire však nemůže poskytnout žádnou záruku, implicitně nebo 
explicitně, pro tuto příručku.
Jakékoli riziko je plně pro účet uživatele.
Copyright @ 2017 kalfire B.v. Geloërveldweg 21, Belfeld,  
the Netherlands

1.2  Piktogramy
Následující pikrogramy jsou použity v manuále;
               DŮLEŽITÉ!Varování pro hořlavé materály. zamezte  
  nebezpečí exploze dodržováním těchto instrukcí v blízkosti 

explosivních materiálů.

 
            Varování! varování pro hořlavé materiály. dodržujte 
instrukce a  ujistěte se, že se předchází  náhlému vznícení 

materiálu.

   Varování! snižte riziko poranění tím, že budete dodržovat 
bezpečnostní pokyny.

  POZOR! Obecné varování. Zamezte nebezpečí vzniku 
materiálních škod dodržováním pokynů.

                                                                                                                                                 
1 .3  Záruka

             výrobky kalfire jsou vyráběny s pečlivou přesností z 
prvotřídních materiálů. Navzdory tomu, že se objeví chyba nebo 
závada, společnost kalfire poskytne záruční zajištění podle 
následujících ustanovení.

Záruční podmínky
 1.  Záruční doba pro spotřebiče kalfire činí dva roky od data 

nákupu, která musí být na dokladu o koupi jasně čitelná.
 2. Plynový krb musí být instalován technickem  schváleným
             společností kalfire podle přiložené instalační příručky a v 
             souladu se všemi platnými národními a regionálními 
normami.
 3.   kalfire nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo závady 

související s instalací plynového krbu. Umístění spotřebiče, 
kvalita a materiálový výběr hotového výrobku a kontrola 
správného fungování soustředného systému odvodu spalin 
odpovídá technik schválený firmou kalfire

 4.  Záruka se nevztahuje na náhradu škody v případě, že 
spotřebič nemůže být použit.

 5.  sklo, trubky a těsnění, jakož i fyzické a chemické vnější vlivy 
během přepravy, skladování nebo instalace nespadají do 
rozsahu záruky.

 6. Pokud dojde během záruční doby k poruše způsobené 
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chybou 
             při výrobě nebo vadou materiálu, dodá kalfire součásti 
            potřebné k opravě technikem plynového krbu bez 
            náhrady za demontáž nebo montáž. 
 7.   obnovení nebo výměna součástí, které spadají do rozsahu 

záruky, neprodlužují záruční dobu.
 8.  Pokud technik schválený společností kalfire nebude 

schopen napravit problém, na který se vztahuje záruka, má 
právo na své výslovné přání požádat kalfire, aby převzal 
odpovědnost za takovou činnost (platí pouze v Beneluxu, 
Německu a Francii).

 9.  ověření nebo oprava plynového krbu nebo jeho částí 
může probíhat pouze po dohodě s kalfirem a technickým 
montérem schváleným společností kalfire.. 

 10.  datovaný doklad o koupi musí být předložen společnosti 
kalfire, pokud bude v rámci záruční lhůty provedena 
oprava(k dispozici pouze v Beneluxu, Německu a Francii).

 11.  v případě servisního zásahu po záruční době budou náklady 
spojené se servisní opravou požadovány k uhrazení.

Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:
 1.  Pokud nebyla dodržena záruční ustanovení,
             částečně nebo úplně.
 2.  Pokud byly u spotřebiče provedeny změny bez písemného 

povolení společnosti kalfire.
 3. Pokud přístroj přejde do nového vlastnictví
 4. Pokud nebyl spotřebič namontován podle Návodu k 
instalaci
            a / nebo nebyl používán v souladu s pokyny prouživatele.

 5.  Pokud během instalace koncentrického odvodu spalin 
vznikla odchylka od specifikací kalfire , nebo při jejich vzniku.

 6.  Pokud během konfigurace dekorativních prvků vzniknou 
odchylky od specifikací kalfire, a to včetně případných 
keramických dřevěných výřezů na lůžku hořáku.

 7.   Při přepravě, skladování nebo instalaci se mohou poškodit 
vnějšími příčinami (šoky, blesk, pád, zaplavení nebo přehřátí 
spotřebiče).

 8.   dojde-li k poškození spotřebiče zanedbáním, nesprávným 
použitím a / nebo hrubou nedbalostí.

 9. Pokud opravu nebo dodávku jednotlivých dílů provádí jiný
            výrobce nebo odborný technik, který nebyl schválen 
             společností kalfire.

1.4  Kompatibilita rozhraní iMatch
Rozhraní iMatch umožňuje zařízení provozovat 
externí aplikace, například tablet nebo smartphone. 
Rozhraní iMatch zajišťuje připojení mezi lokální sítí 
Wi-Fi a zařízením. V některých případech se může 
stát, že rozhraní nefunguje správně. To může být 
způsobeno nedostatečným pokrytím (signálem) sítí 
Wi-Fi nebo proto, že zařízení, která jsou vzájemně 
propojena (včetně telefonu, tabletu nebo routeru), 
jsou nekompatibilní.

Rozhraní imatch a vaše externí zařízení musí být připojeny ke 
stejnému routeru (prostřednictvím stejné sítě).
signál Wi-Fi lze předem zkontrolovat a v případě potřeby jej lze 
vylepšit. vzhledem k obrovské rozmanitosti spotřebičů je jejich 
slučitelnost bohužel zbytečná.
Pouze po instalaci rozhraní může být potvrzena kompatibilita. 
společnost kalfire nenese žádnou odpovědnost za nefunkční 
nebo nedostatečné fungování rozhraní imatch v důsledku výše 
popsané příčiny

1.5 Příjem a ověření
Ověření při převzetí
Plynový krb je dodáván jako plně sestavený spotřebič. 
Přístroj je připraven k použití ihned po instalaci. 
Nahlaste škody, chybějící části nebo nesprávné 
dodávky do pěti pracovních dnů společnosti Kalfire 
(podle podmínek dodávky). Po přijetí zkontrolujte 
následující:
 1. Zkontrolujte že nedošlo k poškození obalu. 
 2. Zkontrolujte sklo krbu že v něm nejsou trhliny, nebo 
praskliny.
 3.  Při dodání nahlaste případná poškození způsobená 

přepravou spediční společnosti.
 4. Zkontrolujte že všechny části a příslušenství je kompletní.
 5. Zkontrolujte zda li byl doručen správný produkt.
 6.  Zkontrolujte, zda specifikace plynu vyhovují vašemu 

objednávkovému formuláři.

Rozsah dodávky
Rozsah dodávky plynového krbu:
 • Plynový krb
 •   technická jednotka (včetně potrubí, kabeláže a silikonové 

hadice pro měření ukazatelů udržitelnosti)
 • dálkové ovládání imatch
 • Instalační manuál
 • Uživatelský manuál
 •  keramická polena a vybavení, set keramických polen a 

dekorativního příslušenství (kalfire GP)
 •	 keramická polena a dekorativní materiál, bílé oblázky, šedé 
             kameny nebo cryptonitové (v závislosti na zvolené 
dekorativní  
            výplni pro kalfire G).
 • omezovače tahu 
 • Barvu ve spreji
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elektrická energie:
 1. pro všechna zařízení bez podsvícení led : 230v/22W. 
 2.  pro všechna zařízení s posvícením led a NsG: 230v/40W. 

  
 VAROVáNí !PLYNOVÝ KRB POTřEBujE TRVALÉ 
NAPájENí. 
        ChYBY ZAZNAMENANÉ DříVE sE PřI PřERušENí 
NAPájENí 
        ZTRáCEjí. PRAVIDELNÉ PřERušENí NAPájENí 
OVLIVňujE 
        BEZPEčNOsTNí MEChANIsMY.

2.3  Pokyny k instalaci
          Během instalace je třeba dodržovat následující podmínky:

  Upozornění!Ujistěte se že místnost ve které je plynový krb
             montován je dostatečně větraná. 
   	 	 •	 odkazuje se na platné vnitrostátní i místní předpisy, 

které určují bezpečnou vzdálenost od stěny, na které je 
spotřebič namontován, a přilehlých stěn, střešních kanálů 
a oken.

	 	 •   Během instalace plynového krbu je třeba používat pouze 
nehořlavé materiály.

	 	 •  Ujistěte se že místnost ve které je plynový krb 
                   montován je dostatečně větraná 
									•  odkazuje se na platné vnitrostátní i místní předpisy, 

které určují bezpečnou vzdálenost od průchodu stěny, 
na které je spotřebič namontován, a přilehlých stěn, 
střešních potrubí a oken.

 	 	 •  Během instalace plynového krbu je třeba používat pouze 
nehořlavé materiály.

    uPOZORNěNí V BLíZKOsTI KONCENTRICKÉhO 
KOuřOVODu sE NEsMí POuŽíVAT ŽáDNÉ hOřLAVÉ 
MATERIáLY. VYsOKÉ TEPLOTY NA sTěNáCh DO 
CCA 150 ° C PřEDsTAVují NEBEZPEčí POPáLENí. u 
hOřLAVÝCh MATERIáLŮ DODRŽujTE MINIMáLNí 
VZDáLENOsT 80 MM.

	 	 •  Podlaha, na které je spotřebič namontován, musí 
být z materiálu odolného proti vysokým teplotám. 
Pokud tomu tak není, nesmí být pod spotřebičem 
umístěn žádný hořlavý materiál. to platí také pro zdi za 
spotřebičem a strop.

  •   teplota stěny a / nebo stěn, na které je spotřebič 
umístěn, nesmí překročit 85 ° C. Před umístěním 
spotřebiče musí být tyto stěny izolovány protipožárním 
materiálem. tento ohnivzdorný materiál by měl 
být izolován například deskou z calcium silikátu o 
tlouštce 3 cm (0,07 W / m.k). mezi krbem a izolovaným 
protipožárním materiálem by měla být také ponechána 
mezera 

										•		materiály používané pro obklopení plynového ohně 
musí být tepelně odolné a nehořlavé. Požární plyn 
nesmí být za žádných okolností izolován. materiál, 
štuky a tapety, se kterými byla stěna dokončena - a 
stěna nad plynovým ohněm, musí být tepelně odolná

2. Bezpečnost

Následující části poskytují bezpečnostní informace k plynovému 
krbu
 -  Bezpečnost související s instalací 
 -  Plynové a elektrické jednotky jsou již nainstalovány 
 -  Instalační předpisy 
 -  Bezpečnostní předpisy pro dekorativní prvky
 -  Bezpečnost související s používáním 
 -  tři bezpečnostní opatření pro plynový krb

2.1  Bezpečnost související s instalací
Instalace plynového ohně vyžaduje důsledné provádění postupů. 
Během instalace dodržujte předpisy týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve vaší zemi (například zákon o pracovních 
podmínkách).

Obecné pokyny k instalaci:

	 • Uvedené postupy smí provádět pouze autorizovaní 
odborníci.

	 •  Postupujte podle pokynů pro instalaci pečlivě, aby nedošlo 
k poškození a nehodám.

	 •  Během instalace používejte vhodné ochranné prostředky.

	 • Zajistěte, aby místní okolnosti, jako je tlak plynu a typ plynu, 
             odpovídaly údajům na štítku s údaji o plynovém krbu.

	 •  Instalaci plynového krbu instalujte pouze v oblasti, která má 
dostatečné větrání v souladu s platnými normami.

	 •  vždy proveďte výpočet komína, jak je uvedeno v komínovém 
výpočtu.

	 •  vždy používejte koncentrický kouřovod, který splňuje 
podmínky schválení vašeho plynového krbu.

	 • dodržujte instalační předpisy, jak je uvedeno. 

2.2  Plynové a elektrické jednotky jsou již 
nainstalovány
Potvrzení koncentrického kouřovodu
Plynové potrubí a plynový regulační ventil k krbu musí být 
instalovány autorizovaným montérem a nejsou dodávány se 
spotřebičem. Průměr plynovodu musí být stanoven pro každé 
zařízení v souladu s platnými směrnicemi:

	 •  NeN 1078 a NPR 3378 platí pro Nizozemsko.

	 •  NBN d51-003 (připojení komínu a připojení plynu) platí pro 
Belgii.

	 •  arbeitsblatt G600 dvGW-tRGI platí pro Německo.

Potvrzení o specifikaci plynu
Zkontrolujte, zda je plyn v souladu s instalací. typový štítek 
udává typ plynu a tlak plynu, který je pro daný spotřebič vhodný. 
Identifikační štítek je umístěn na zadní straně technické jednotky 
a na zadní straně spodní části spotřebiče. s kalfire by mělo být 
konzultováno, pokud chcete použít plynový krb společně s jiným 
typem plynu.

Potvrzení elektrické instalace
elektrická instalace k plynovému krbu musí být instalována 
odbotníkem a není součástí dodávky. Napájení a potřebná 
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  VAROVáNí !Elektrody zapalování nebo ionizace musí 
být ponechány nezakryté. ujistěte se, že je tomu tak 
při umístění dekorativních prvků. Neopatrná dekorace 
plynového krbu může způsobit nesprávné zapálení, kód 
chyby (08A nebo 08F) nebo nebezpečné situace.

 
 uPOZORNěNí !Pokud  spotřebič dodán s přístrojem       
 Natural  spark Generator, musí být otvor pro prášek pro  
  jiskry zakrytý spodní stranou polínka A nebo keramickou 
deskou  (v závislosti na modelu Kalfire GP).
 
  POZOR! Během provozu zařízení se v keramických 

dlaždicích mohou vyvinout malé trhliny. Ty nemají žádný 
negativní vliv na provoz nebo profil plamene spotřebiče. 
Vlasové trhliny nespadají do záruky.

  POZOR! Po zahřátí se vnitřní kovové obložení plynového 
krbu může roztahovat. To může způsobit deformaci vrstvy 
barvy na kovu, což vede k poškození nebo nedokonalosti. 
Barva ve spreji se dodávaná s plynovým krbem pro tyto 
opravy laku.

         2.5Bezpečnost související s používáním
Existují rizika spojená s použitím plynového krbu. 
Teplota všech viditelných částí plynového ohně 
může prudce stoupat a hrozí nebezpečí požáru nebo 
spalování. ujistěte se, že byla provedena následující 
bezpečnostní opatření:

             Nebezpečí ohně
  uPOZORNěNí ujistěte se, že hořlavé materiály, jako jsou 

závěsy a nábytek, jsou nejméně 100 cm od krbu. Pokud se 
nehořlavá zábrana, tato vzdálenost musí být nejméně 40 
cm. 

   uPOZORNěNí v případě že je podlaha před plynovým 
krbem z hořlavého materiálu a vzdálenost spodní hrany 
spalovací komory k podlaze menší než 10 cm, je třeba 
instalovat nehořlavou podložku s přesahem tělesa krbu o  30 

  •	 	V blízkosti koncentrického systému kouřovodu nelze 
používat žádné hořlavé materiály. Vysoké teploty 
na stěnách do cca 150 ° C představují nebezpečí 
popálení. u horlavých materiálů dodržujte minimální 
vzdálenost 80 mm.

Obr. 1: stěny  1.3  hořlavý materiál

   2.5  ohnivzdorný deskový materiál (0.07W/m.k)

   4  vzduchová mezera min. 2 cm

   Pozor! Plynový krb a okolní materiály mají jinou 
roztažnost. Plynový krb musí být montován nejméně s 
mezerou 4 mm ke kamennému obkladu!příliš málo místa z 
důvodu roztažnosti je nežádoucí. 

	 •  Nevystavujte technickou jednotku přímému tepelnému 
záření; maximální povolená teplota je 65 stupňů Celsia.

	 •  Plynový krb musí být namontován minimálně 4 mm od 
kamene, aby nedošlo k jeho poškození.

2.4 Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky
  NEBEZPEčí POŽáRu! Dekorativní prvky musí být 

umístěny podle pokynů. je zakázáno měnit počet 
dekorativních prvků a jejich rozmístění. takové změny 
mohou vést k nebezpečným situacím z hlediska požární 
bezpečnosti.

1 3

2 4

4 mm

4 mm

5

30 cm
40 cm

100 cm

Obr. 2: Bezpečná vzdálenost
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2.6 Tři bezpečnostní opatření pro plynový krb
1.  Plamen je detekován díky elektronickému měření ioni-

zace 
  Pokud plynový oheň nedokáže detekovat plamen 

během zapalování, přeruší se přívod plynu na jednu 
minutu. Nový pokus o zapálení bude následovat 
automaticky. Přerušení automatického pokusu o 
zapálení: stiskněte tlačítko tlačítko pro přímé 
vypnutí krbu a stisknutí tohoto tlačítka po dobu 
přibližně 10 vteřin.

 2. 24 hodinové zabezpečení
   Plynový krb zůstane zablokován po třech automa-

tických pokusech o zapálení (chybový kód 08a). Blok-
ování se projeví po jednom pokusu o zapálení u plynu 
typu G30. tento blok lze dvakrát odemknout ručně 
pomocí dálkového ovladače. Pokud po dvou ručních od-
blokováních nebude detekován žádný plamen, zůstane 
zařízení po dobu 24 hodin blokováno („blokování“, kód 
08F). v takovém případě nesmíte plynový krb používat 
24 hodin. 

3.  Ochrana proti přetlaku
  Plynový krb je vybaven ochranou proti přetlaku, Přední 

dveře krbu s v případě přetlaku při zapálení samy uvolní 
aby minimalizovaly přetlak.

cm .

            Nebezpečí spalování
 NEBEZPEčí OhNě! Nedotýkejte se spotřebiče! Plynový 
krb je horký po zapnutí nebo právě vypnutý. Zajistěte další 
bezpečnostní opatření, pokud mají k ohni přístup děti. Pouze 
dálkové ovládání a technická jednotka mohou být používány bez 
obav před nebezpečím v důsledku spalování.

Nebezpečí způsobené výpary nebo únikem plynu
  NEBEZPEčí VÝBuChu!  výpary a / nebo úniky plynu 

mohou způsobit život ohrožující situace. výpary mohou 
být příčinou otravy oxidem uhelnatým a úniky plynu jsou 
nebezpečí výbuchu. 

            Pokud ucítíte výpary nebo plyn, proveďte následující :
     1.    vypněte plynový krb.
 2. Uzavřete hlavní přívod plynu.
 3. otevřete okna a dveře.
 4. oznamte událost osobě která provedla instalaci.

    NEBEZPEčí VÝBuChu! Pokud dojde k poškození,uzavřete 
plynový uzávěr.Nepoužívejte plynový krb v případě, že je 
praskle prosklení,nebo je špatně uchyceno.

Plynový krb potřebuje trvalé napájení el energie. Přerušení 
napájení může mít vliv na bezpečnostní opatření. 

Riziko změny barvy
  POZOR! Po zahřátí konvekčního systému krbu 

mohou částice vzduchu, cigaretový kouř, svíčky a 
olejové lampy způsobit změnu barvy stěn a stropů. 
Zajistěte dostatečné větrání v místnosti, ve které je 
nainstalován plynový krb. 
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plamene, vhodný pro moderní interiér domácnosti. 3d hořák 
nabízí obzvláště atraktivní a skutečný vzhled plamene. kalfire 
G plynové krby jsou dodávány se standardní nebo volitelnými 
keramickými poleny, bílými kameny, šedými oblázky nebo 
kryptonitem.

hladký přechod mezi plynovým krbem a okolním materiálem
Plynové krby se designem snadno přizpůsobí vnitřnímu 
prostoru domácnosti. Obklad krbu, často vyrobený z přírodního 
kamene, může pokračovat podél vnějšího okraje plynového krbu 
pomocí podpěr. Zadní stěna může být  průběžná i mimo rozměr 
topeniště a prodloužit tak krb do plynule do stran. 

Provoz
Plynová vložka může být ovládána přes rozhraní imatch. to 
umožňuje spustit , vypnout plynový krb a nastavit výšku plamene.  
volit rozhraní imatch je možné u osmi modelů a stejně tak u řady 
G. 

Pokud je dům vybaven systémem domácí automatizace, může 
být do tohoto systému integrován provoz zařízení. Plynový krb 
může být také ovládán aplikací imatch na smartphonu nebo 
tabletu. to je možné pouze tehdy, je-li plynový krb vybaven 
volitelným rozhraním imatch, které slouží jako přijímač. 

3. Popis

Násludující sekce popisují  plynový krb
 

3.1 Popis plynového krbu 
Plynové krby kalfire jsou mezinárodně proslulé svými 
realistickými okouzlujícími plameny. Zařízení kalfire se snadno 
ovládají a udržují. Plynové krby kalfire jsou vybaveny inovativním 
hořákem Prestige nebo 3d, což zvyšuje jejich ekologickou 
šetrnost, udržitelnost a hospodárnost.

Vyvážený odtah spalin
Patentovaný hořák Prestige vytváří realistický dojem hořícího 
dřeva. hořáky Prestige jsou zabudovány v keramických polenech 
vnitřního vyložení plynového krbu.to vytváří dojem vysokého a 
objemného vzoru plamene.

kalfire GP lze dodat s generátorem přírodních jisker (volitelně). 
to zajišťuje, že jiskry vycházejí z hořícího plamene přirozeným 
způsobem a pomalu hoří. tento generátor jisker je instalován 
uvnitř plynového ohně při výrobě kalfire a nemůže být přidán v 
pozdější fázi. 

kalfire GP může být dodán volitelně s hybridní funkcí.led diodové 
světlo je umístěné pod plynovým a simuluje přirozeně žhavé 
uhlíky. Podsvícení imituje atmosféru žhnutí reálného ohně. 
hybridní funkce lze také zapnout samostatně bez spuštění hořáku 
Prestige.

kalfire G s 3d hořákem vytváří podlouhlý a horizontální vzhled 
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  DŮLEŽITÉ! více kolen nebo vodorovně montovaných částí 
koncentrického koouřovodu může vytvořit odpor proudění. 
vzhled plamene se může značně lišit, protože spalovací 
vzduch nemůže snadno dosáhnout spalovací komory.

Obr. 3: komponenty kouřovodu

4.3    Zkontrolujte plynový krb a určete 

4.  Příprava

Následující kroky při instalaci plynového krbu:
 -  příprava kreslení v měřítku 
 -  kalkulace spalinové cesty 
 -  kontrola plynového krbu a umístění technické jednotky 

4.1  Příprava kreslení v měřítku
vaší výhodou při přípravě může být kreslení v měřítku včetně 
umístění odtahu spalin.výkresová dokumentace je ke stažení na 
http://www.kalfire.com/en/. vyberte správný plynový krb v 
záložce   “technical information”. složka  “documents” s  výkresy 
plynových krbů je k dispozici.

4.2  Kalkulace spalinové cesty
výpočet koncentrického vedení spalin s hodnotami a nebo volbou 
konfigurace dle přílohy uvedené níže. 
dle: konfigurace vedení spalin1 až 6 strana 35 
kalkulace spalinové cesty vychází pro průchod střechou a 
průchod zdí.kalkulace spalin je vhodná pro typ plynu G20, G25 
a G30.  kalfire nemůže nest odpovědnost za správný chod 
plynového krbu jestliže konfigurace spalin není v souladu s 
výpočtem komína.

A A

B

Tabulka 1: Kalkulace spalinové cesty

vzorový výpočet spalinové cesty

Výsledek:9 + 1 - 2 - 4 - 4 = 0. (Tento výpočet spalinové cesty není 
akceptovatelný, je třeba nejméně hodnota 0.5)

    uPOZORNěNí: součet všech výpočetních hodnot musí 
být vyšší než 0,5. Při hodnotě nižší než 0,5 nebude plynový 
krb fungovat podle normy EN613. Odchylné konfigurace 
mohou být předloženy společnosti Kalfire k písemnému 
schválení.

Komponenty hodnota v kalkulaci Maximum přípustné Kalfire G Maximum přípustné Kalfire GP

První vertikální metr +9

druhý metr a následující  
vertikální díly

+1 23 metrů 11 metrů

1 metr horizontalní roury -1 7 metrů 5 metrů

1 90° vertikální koleno (a) -2 3 díly 3 díly

1 45° vertikální koleno -1 6 dílů 6 dílů

1 90° horizontalní koleno (B) -4 2 díly 2 díly

1 45° horizontalní koleno -2 4 díly 4 díly

Použité díly Kalkulace a hodnoty

1x 1ks vertikální metr +9

1x následný vertikální metr +1

2x metr horizontálního dílu -2

2x 90* vertikální díl (a) -4

1x 90* horizontalní díl (B) -4

12



4.3.umístění techického boxu

Zkontrolujte, zda všechny pohyblivé části plynového krbu fungují 
správně, především dveře, před instalací krbu.. 

určete umístění technického boxu
technická jednotka musí být umístěna na přístupném místě, nejlépe 
v boční stěně. Zajistěte, aby technická jednotka nebyla vystavena 
přímému tepelnému záření. viz: Návod k instalaci na straně 8 a obr. 20: 
minimální vzdálenost od technické jednotky na straně 20.

Určete, zda má být technická jednotka dočasně odpojena od 
plynového krbu pro účely instalace. Pokud je nutné odpojit technickou 
jednotku, je třeba dodržet následující kroky: 
 1. odstraňte automatické relé hořáku z technické jednotky.
 2. odpojte uzemňovací vodič na automatickém relé hořáku.
 3.  odšroubujte šroub připojený k zemnícímu vodiči na zadní straně 

technické jednotky.
 4.  odpojte uzemňovací vodič od zadní části technické jednotky.
 5.  demontujte ionizační kabel (stíněný a na konci zakrytý černým 

krytem).
 6.  Uvolněte bílý konektor vedle ionizačního kabelu a s opatrným 

tlakem na pojistku konektoru opatrně vytáhněte. odpojte 
plynovou hadici na boku plynového krbu.Utěsněte 

13



5.1.2   Připojení průchodem již existujícího komínového 
tělesa C91 (možnost)

koncentrika a odvod spalin je zajištěn flexibilní nebo pevnou 
vložkou uvnitř komínového tělesa.Přísun vzduchu hoření je 
zajištěn mezerou mezi vložkou a tělesem komínu.

v případě využití stávajícího komínového tělesa je nutné 
předem prověřit vhodnost použití vložky.Flexibilní vložka musí 
mít minimální teplotní odolnost třídy t400. minimální rozměr 
pro použití odvodu spalin a přívodu vzduchu musí odpovídat 
koncetrickému vedení výrobce kalfire: buď 100/150 mm nebo 
130/200 mm. kromě toho je třeba vzít v úvahu výpočet komínu 
kalkulaci spalinové cesty.kromě toho je třeba vzít v úvahu výpočet 

komína. viz kalkulace na straně 12.
Fig. 4: Průchod střechou  

 
Pro připojení existujícího kouřovodu je třeba provést následující 
opatření:
 1.   v horní části kouřovodu použijte ventilační desku s 

koncovkou zvýšující tah.
 2.  Připojte kouřovod, nebo flexibilní hadici k vyústění.ujistěte 

se že dopojetní je těsné.
 3.  veďte komínovou vložku nebo ohebnou komínovou vložku 

skrz stávající kouřovod
 4.  Na vstup do kouřovodu namontujte krycí desku.
 5.  k tomu připojte komínovou vložku nebo ohebnou 

komínovou vložku namontovanou přes stávající potrubí. 
Ujistěte se, že je vedení těsné.

 6. Zkontrolujte těsnost
  
   Pozor!  Úniky mohou způsobit nízký tlak a zabránit 

řádnému fungování uzavřeného systému.
 

5. Instalace

Nadcházející kroky poskytují informace o instalaci plynového 
krbu:
 -  Instalace potrubí kouřovodu a průchodu střechy 
 -  konfigurace koncentrického kouřovodu  
 -  Připojení střešního průchodu existujícího kouřovodu 
C91 (volitelné) 
 -  Umístění plynového krbu
 -  smontování plynového krbu 
 -  montáž nosníku kamene 
 -  Průběžná zadní stěna (volitelné) 
 -   Připojení plynového krbu. tento úkol popisuje připojení 

technické jednotky a přívod plynu. 
 -  Čištění a testování plynového krbu
 -    měření plynu. kontrola tlaku plynu po instalaci. Proveďte 

toto měření, abyste ověřili, zda je spotřebič napájen 
dostatečným množstvím plynu a že hořák udržuje 
dostatečný tlak.

    měření udržitelnosti. měření udržitelnosti slouží k potvrzení, 
že spalinová cesta byla připojena a plyn je utěsněn. 
doporučujeme provést kontrolu zbytkového spalinového 
potrubí před dokončením obestavby. 

 -  Umístění škrtících klapek 
 -  Umístění a dokončení obestavby 
 -  Umístění dekorativních prvků 
 -  ovládání pomocí externího spínače (volitelné) 
 -  Připojení imatchrozhraní (volitelné) 
 -  Připojení systému domácí automatizace (volitelné) 
 -  konektor pro externí spotřebiče (volitelné) 

5.1 Instalace spalinové cesty a průchodu střechy
Umístěte kouřovod a průchod střechou v souladu s návodem 
výrobce. vezměte v úvahu věcné předpisy. viz: Instrukce k 
instalaci, strana 8.

5.1.1 Konfigurace koncentrického kouřovodu
 uPOZORNěNí Tento plynový krb byl testován certifikován                      
v souladu s normou eN-613. kontrola byla provedena v kombinaci 
s koncentrickými trubkami (Ø 100-150 mm a Ø 130-200 mm), 
tuhými a / nebo ohebnými, buď kalfire nebo stocker (t600 N1 
W v2 l50040 o50). Pouze tyto systémy potrubí spalin mohou 
být aplikovány na plynový krb, aby mohly vyhovět ustanovení 
o kontrole. Pokud se použijí součásti nebo systémy potrubí 
vyrobené jinými výrobci, záruka a certifikace plynového krb 
zaniknou.

  POZNáMKA v závislosti na způsobu a délce připojení 
kouřovodu bude bude mít koncentrický kouřovod teplotu 
cca  200°C a 350°C.

dvě metody pro konfiguraci mohou být aplikovány;
 •  Zvolíte konfiguraci spalinové cesty na základě kalkulace.  

viz:  kalkulace spalinové cesty na straně 12.
 •  Zvolíte konfiguraci podle vzoru 1-6 příslušného typu.viz: 

konfigurace spalinové cesty 1 až 6 na straně 35.
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 7. Utěsněte případné netěsnosti.

5.2 umístěte plynový krb
Ustavte k zadní stěně s ohledem na materiál.  
viz: instrukce k instalaci na straně 8. Umístěte krb na požadované 
místi. namontujte nohy a dokončete zadní stěnu viz. kroky 
popsané níže.

5.2.1 Montáž vložky
Plynový krby je ustaven na čtyřech stavitelných nohách. 
Především v přední části je třeba upravit délku nohou precizně.

Po upevnění vložky k zadní stěně, se vytvoří se mezi zadní stranou 
spotřebiče a stěnou mezera minimálně 2 cm.

  Pozor! dbejte  přesného ustavení plynové vložky z důvodu 
pozice čelniho skla, které po obestavění vložky nebude 
možné ovlivnit. 

Fig. 6: ustavení nohou

dodržujte následující kroky k ustavení vložky:
 1. namontujte čelní sklo na vložku.
 2. Povolte dva šrouby (a) na každé nožce.
 3.  aby bylo zajištěno, že jsou podpěrné nohy v požadované 

výšce, možná budete muset odříznout horní část opěrných 
nohou.

 4. v případě potřeby vložte opěrné nohy do určeného držáku.
 5. Nastavte  přibližnou výšku krbu.
 6. Utáhněte šrouby (a) .
 7.  Nastavte přesnou výšku dotažením šroubů(B). trozsah 

nastavení je 3 cm.
 8. Ustavte krb přesně do vodováhy.
 9.  Přitáhněte sponu ke zdi s dodržením minimální vzdálenosti   

2 cm mezi krbem a zdí.

 10.  Přesvědčte se o dotažení ke stěně.

Fig. 7: montáž ke zdi

 11.  Zkontrolujte, zda jsou všechny čtyři rohy předního skla 
zarovnány s bočním sklem. kroucení a otáčení, které 
bylo nutné při nastavení a úpravě plynového krbu, mohlo 
způsobit, že přední a boční sklo byly špatně vyrovnány 

Fig. 8: ověřte že čelní sklo přesně sedí.

 12.  seřízením nohou a vyvážením ovlivňujete usazení čelního 
skla.

2 mm max.

A

A

B

B
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5.2.3   Průběžná zadní stěna (volitelné)
v případě požadavku na průběžnou zadní stěnu postupujte 
následovně:
 1. Zvolte stranu kterou budete nadstavovat.
 2. Povolte čtyři matice viz obrázek.

Fig. 11: demontáž ocelového pásku

 
 3. povolte horní a spodní matice. 
 4. oddělejte ocelový pásek.
 5.  Umístěte panel(keramické sklo nebo design )respektivě 

materiál kterým chcete pokračovat
 6.  vždy ponechejte 4 mm mezeru mezi panelem a rámem skla. 

, aby byl přístup pro servisní požadavky.

Fig. 12: mezera mezi panelem (4 mm)

 
5.2.4 Připojení plynového krbu
.
 
 upozornění! nevystavujte technický box přímému teplu.       
 viz instalační instrukce na straně 8 .

 POZNáMKA: Při připojení postupujte podle schéma 
elektrického připojení viz elektrické schéma na straně 86.

 1.     Připojte  flexibilní hadici plynu.
 2. Zkontrolujte těsnost spoje.
 3. Připojte kabel trafa 24v .
 4. Připojte bílý konektor k ionizačnímu kabelu.
 5.  Připojte kabel ionizace (konec je s černou krytkou).
 6.  připojte zemnící kabel k technickému boxu(matice na zadní 

straně).

5.2.2 seřízení podpěry římsy
Plynový krb je doplněn o lištu která vynese římsu.tedy je možné 
vynést váhu z plynové vložky. 

Podpěra může vynést i silnější materiály více než 30mm(mimo 
vyznačené hodnoty). Podpěra má markery na tloušťku  římsy  20  
a 30 mm, viz znázornění.

Fig. 9: Indikace nastavení síly  římsy

Fig. 10: Podpěra skla (rohové a třístranné provedení)

 
Pro nastavení podpěry postupujte následovně:
 
   upozornění! Při nastavování podpěry římsy nelze 

demontovat podpěry skla.

 1.  Povolte matice ve spodní části lišty.
 2. nastavte výšku podle potřeby 
 3. Utáhněte šrouby a položte římsu.
 4.  Ponechejte dilatační mezeru min. 4 mm mezi římsou a 

sklem. 
viz instalační instrukce na straně  8. 

 5.  mezi držákem skla a římsou ponechejte minimálně 1mm 
mezeru.

1 mm
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 7. Připojte zemnící kabel k automatickému relátku.
 8. Umístěte relátko do technického boxu.

  uPOZORNěNí!Po umístění musí být vždy přístupné černé 
tlačítko Reset na spodní přední straně relé automatického 
hořáku 

 9.  Namontujte plynový ventil přímo na regulátor plynu
v technické jednotce. 
 10.  odvzdušněte regulátor plynu pomocí předtlaku
měřící vsuvka.
 11. Připojte plynový krb k elektrickému napájení.
 12. prověřte sílu signálu dálkového ovládání.   
    viz: kontrola signálu na straně 24.

5.3 testování plynového krbu
vyčistěte sklo a vyzkoušejte plynový krb před dokončením 
obestavby. 

  uPOZORNěNí! vyčistěte skleněné části od otisků a jiných 
nečistot které by se při provozu mohly připálit na skle.

   Pozor! Nově instalovaný krbpři prvním zapálení může 
vydávat zápach. tento zápach zmizí po vypálení laku . .

 1. vyčistěte sklo před prvním zapálení.
  a.  standardní sklo.  

viz: vyčištění keramického skla na straně  28.
  b.  antireflexní sklo viz instrukce na straně  28.
 2. Zapálení krbu 
  Při prvním spuštění může chvíli trvat, než se oheň vznítí a 
bude pokračovat v hoření. to je způsobeno vzduchem v plynovém 
potrubí. Potenciálně dostanete oznámení 08a. viz odstranění 
nebo resetování poruchy na straně 30.

5.4 Měření tlaku plynu
Po instalaci zkontrolujte předtlak plynového připojení. 
Proveďte toto měření, abyste si ověřili, zda je spotřebič napájen 
dostatečným množstvím plynu a hořák udržuje dostatečný tlak

Níže uvedený plynový ventil je zabudován do technické jednotky. 
tento plynový ventil je vybaven vsuvkou pro měření tlaku a 
vsuvkou pro měření tlaku v hořáku. Na zadní stranu plynového 
ventilu byla přidána šipka, která ukazuje směr toku plynu. ve 
šroubení je pak umístěnregulační kroužek.

Fig. 13: měřící body tlaku plynu

obrázek typu ukazuje, na jaký typ plynu byl spotřebič 
nainstalován. tlak hořáku musí odpovídat hodnotě uvedené na 
typovém obrázku a předtlak se nemůže při plném použití snížit 
pod celostátní zákonné požadavky. když je spotřebič v provozu, 
změřte oba tlaky.

5.5 Měření provozuschopnosti
měření provozuschopnosti slouží k potvrzení, že kouřovod 
byl připojen a plyn je utěsněn. Před dokončením obestavby 
doporučujeme zkontrolovat kouřovod

hodnoty kyslíku (o²) a oxidu uhelnatého (Co) lze měřit pomocí 
měřicích bodů udržitelnosti. hodnota o² popisuje činnost 
kouřovodu, hodnota Co označuje kvalitu spalování. tímto 
způsobem lze zjistit případné nesrovnalosti v provozu spotřebiče. 
silikonová hadička dodaná spolu s technickou jednotkou pro 
připojení měřícího zařízení k měřicím bodům. Proces měření je 
následující:
 1.  demontujte rámeček nad dveřmi(pouze v případě rovného 

modelu).
 2.  oddělejte krytku měřících vsuvek které jsou označeny  o² a 

Co.
 3. Používejte měřící zařízení, jak je uvedeno v uživatelských                    
  pokynech
 4.  Připojte měřící zařízení ke zjištění hodnoty Co na 

odpovídající vsuvku
 5. ověřte hodnoty;

nížší než 1000ppm funguje správně.

vyšší než 1000ppm

Zkontrolujte tlak hořáku, konfiguraci 
dekorativních prvků a zkontrolujte, zda 
není ucpaný systém koncentrického 
kouřovodu

6. Připojte měřící zařízení k měřicí vsuvce o² a změřte hodnotu o².
7.  ověřte hodnoty;
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Fig. 16: montáž spalinového omezovače

 
Postupujte následovně:
 1. odstraňte dveře krbové plynového krbu.
 2.  ověřte kód na omezovači a porovnejte s výpočtem.
 3.  ohněte úchytky na omezovači na 90°.
 4.  přez těleso krb umístěte omezovač do kouřovodu
 5.  Umístěte do spalinové cesty viz obrázek 16.
 6. zahněte úchytky.
 7. Zkontrolujte, zda krb pracuje při nejnižší intenzitě plamene  
správně a zda plameny v režimu nejvyšší intenzity  nejsou příliš 
vysoké.

5.7 Dokončení obestavby
ochrana proti vysoké teplotě

 Nebezpečí požáru! Plynový krb je možné objednat s 
druhým konvekčním pláštěm.  
ve vrchní části plynového krbu je teplota vysoká. okolní prostor 
nesmí být za žádných okolností izolovaný-uzavřený
 vždy se řiďte pokyny k instalaci.
viz: Pokyny k instalaci na straně 8.

Nižší než 19%
Zkontrolujte únik kouřovodu (zejména v 
místech spoje) a zkontrolujte, zda není 
omezen odtah spalin.

vyšší než  19% Funguje správně.

Fig. 14: měření hodnot
(1) Co

(2) o²

(room divider a tunel mají  jiné umístění  měř. bodů)

 
5.6 umístění spalinových omezovačů
dodaná standardní omezovací deska je dostačující, pokud volba 
klesla na konfiguraci 1 až 6. Pokud byl proveden výpočet komína, 
musí být kód na desce omezovače v souladu s kódem z dodatku 
pro desky omezovače. viz: omezovací desky (G20, G25 a G30) na 
straně 41. omezovací deska může být mírně upravena v závislosti 
na vzhledu plamene 

Fig. 15: omezovače tahu

35

1

2

1

2
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Instalace bez konvekčního pláště.
Umístěte mřížky nebo jiné otvory do okolního prostředí pro 
větrání krbu bez konvekčního pláště. mřížky nebo otvor chrání 
prostor před vysokými teplotami. větrací mřížky musí mít rozměr 
nejméně 350 cm² na stranu. mřížky lze nahradit otevřením s 
přívodem nejméně 350 cm² a odtokem alespoň 350 cm². 

  

Fig. 17: obestavba 

(1)  mřížky spodní konvekce ( dva otvory nejméně 2x 175 cm²)

(2)  mřížky horní konvekce(dva otvory nejméně 2x 175 cm²)

Montáž s konvekčním pláštěm
konvekční plášť je namontována na zařízení ve výrobě, a proto 
jej nelze později nainstalovat. konvekční plášť zajišťuje dodávku 
kontrolovaného tepla do místnosti, kde byl instalován plynový krb. 
tím se optimalizuje tepelný výkon spotřebiče.

montáž dvou al hadic (Ø 150 mm) ke konvekčnímu plášti 
a napojení na na horní výstup konvekce.Celková plocha 
konvekčního výstupu by měla být minimálně  350 cm².

Fig. 19: konvekční plášť tunelového provedení

1

2

1

2

Fig. 18: konvekční plášť čelního provedení
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 1.  Položte lávové kameny na keramický hořák. Zajistěte, aby 
se kamínky nedotýkaly hořáku a zapalovacích a / nebo 
ionizačních elektrod. 

 2.  Uložte šedé čipsy na rošt hořáku.
Fig. 22: odstup veškerých předmětů  od ionizační elektrody

 3.   Umístěte set polínek podle zobrazení v příloze viz 
konfigurace dekorativních částí na straně 42-85. 

 4.    odstraňte kovová vlákna ze soupravy kalglow dodané se 
zařízením a umístěte je volně mezi polínka (lávové kamínky). 
Zajistěte, aby kalglow-vlákna nebylana ionizačních, 
zapalovacích elektrodách. kalglow vlákno dává atraktivní 
efekt záře, množství lze upravit podle potřeby.

umístění dekorativních předmětů
 Kalfire GP zařízení
   POZOR!! dekorativní prvky musí být umístěny podle  

  pokynů. Je zakázáno měnitpočet dekorativních prvků 
nebo jejich konfigurace. takové změny mohou vést k 
nebezpečným situacím s ohledem na požární bezpečnost. 
Respektujte tyto pokyny: Bezpečnostní pokyny pro 
dekorativní prvky na straně 9.

 
 5.   Umístěte polínka  a sestavu polínek přesně podle manuálu 

uvedeném v příloze.viz konfigurace jednotlivých dílů na 
straně 42-85.

Instalace technického boxu
Umístěte technický box na přístupné místo, nejlépe do boční 
stěny obestavby. vezměte v úvahu výběr materiálu.
signál mezi krbem a dálkovým ovládáním může negativně ovlivnit 
ocelové pouzdro nebo výztuž.

  POZOR! mezera mezi technickým boxem a plynovým 
krbem musí být nejméně 30 cm (bez izolace).

Fig. 20: minimální  mezera technického boxu

Je-li technická jednotka izolována vzduchovou mezerou nejméně 
2 cm a materiálem z izolačních desek odolných vůči teplu a 3 cm, 
může být technická jednotka umístěna blíže.

5.8  umístění dekorativních předmětů
Kalfire G zařízení
 PoZoR!! dekorativní prvky musí být umístěny podle   
 pokynů. Je zakázáno měnitpočet dekorativních prvků nebo 
jejich konfigurace. takové změny mohou vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Respektujte tyto 
pokyny: Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky na straně 9

Bílé kameny, cryptonit, šedé kameny
 1. Umístění kamenů(cryptonite, bílé či šedé) na keramický 
hořák a na rošt. 
 2. Ujistěte se že ionizační elektrody se nic nedotýká

Fig. 21: odstup veškerých předmětů  od ionizační elektrody

standardní či exklusivní set keramických polínek

min. 2 cm
min. 3 cmmin. 30 cm
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5.9 Provoz s externím spínačem (volitelně)
  Pozor! vypínač nefunguje v kombinaci s připojením k 

domácí automatizaci.

5.9.1  Připojení domácí automatizace(volitelné)

Fig. 23: sds-domo combi- připojení k hdIms

 1.  Připojte červený/red/vodič z sds-domo combinovaného 
-vodiče k fázi (d/C) domácí automatizace.

 2. Připojte modrý /blue/ vodič k uzemnění  domácí    
  automatizace. 
 3. Použijte tepelně smrštitelný kabel k izolaci spojení a   
  zamezení zkratům. 
 4.  Připojte kabel domácí automatizace k relé automatického 

hořáku. 
 5.  Upravte systém domácí automatizace na následující 

hodnoty:
  • 1.5v hybrid funkce.
  • 3.0v Uvedení krbu do provozu - zapálení.
  •   3.0 - 9.0v intenzita plamene.regulace výšky plamene 
  • 9.5v eCo mode.
  • 0 v zhasnutí plamene. 

dálkové ovládání a systém domácí automatizace nelze použít 
současně. dálkové ovládání lze použít pouze tehdy, není-li k 
žádnému z obou kontaktů přiváděn žádný proud.
v případě chybové zprávy by měl být systém vždy resetován 
pomocí dálkového ovladače. Z tohoto důvodu musí být dálkový 
ovladač vždy umístěn v blízkosti přijímače.

5.9.2  sDs-DOMO combinovaný vodič externí vypínač 
(volitelné)

vypínač zajišťuje, že je vypnuto napájení, zatímco řízení hořáku 
(hdIms) je nadále napájeno konstantním zdrojem energie 
(například v hotelu nebo výstavním prostoru). vypínač musí být 
připojen ke kombinovanému kabelu sds-domo. Po vypnutí 
spínače zhasne plamen, elektronika zařízení zůstane aktivní 
a dálkový ovladač zobrazí oznámení 04F. Plamen zůstává v 
zablokované poloze, dokud je spínač neaktivní. když je spínač v 
činnosti, otevře se a plamen se zapálí. Připojte dva černé vodiče 
kombinovaného kabelu sds-domo ke spínači. abyste předešli 
zkratům, použijte smršťovací kabel. viz: schéma zapojení na 
straně 86.

Příklad:
v elektrickém schématu níže je kombinovaný kabel sds-domo 
spojen s hotelovou kartou pro otevření hotelového pokoje. v 
tomto příkladu je hoření krbu provozováno současně.
 1. výchozí pozice > F04 error informace.
 2. nelze spustit zařízení.
 3. Po vložení hotelové karty je relátko pod napětím.
 4.  Relátko sepne kontakty externího spínače plynového krbu.
 5.  chyba  F04 zmizí po cca jedné minutě.
 6. plynový krb je odblokován.
 7. Plynový krb lze spustit.
 8. Plynový krby je v provozu.
 9.  Pokud je hotelová karta vyjmuta relátko se rozepne a 

plynový krb je vypnutý.
 10.  Relátko sepne kontakt externího spínače plynového krbu.
 11. Plynový krb se automaticky přepne do režimu (stand-by).
 12.  Po cca 1 minutě je dálkový ovladač zpět ve výchozí pozici.
 V případě opětovného použití hotelové karty během jedné 
minuty:
 13. Relátko otevře kontakty externího vypínače.
 14. Plynový krb je odblokován a automaticky spuštěn.

5.10 Konektor pro externí zařízení (volitelné)
k plynovému krbu mohou být připojena externí zařízení, která 
zapínají nebo vypínají současně se zapnutím nebo vypnutím krbu. 
externí zařízení lze připojit k ovládání hořáku „open enable“ nebo 
„aux enable“ pomocí konektoru, který lze objednat u firmy kalfire. 

Fig. 25: Konektor pro externí zařízení

Příklady zařízení AuX a kontakty jsou:
‘aUX’ devices (aUX enable):

	 • ventilátor pro podporu konvekce vzduchu .

• červená = napájení 0/10v

• modrá = uzemnění 

•  černá = propojení(výpínač)
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Připojte vodiče viz specifikace.
 1. Instalujte  imatch interface do technického boxu.
 2.  Připojte vodič a k jednotse (hdIms)  

a  imatch interface. viz: schéma zapojení na straně 86. 
 3.  Rozpojte vodič adaptéru (24 v) od automatického relé 

hořáku (hdIms) a připojte k vodiči B.
 4. Připojte vodič B1 automatickému relé hořáku(hdIms).
 5. Připojte vodič B2 k  imatch interface.
 6.  zkontrolujte jestli červená led dioda svítí na  imatch 

interface asvětýlko na jednotce bliká na  hdIms.

5.11.1  Připojte  iMatch interface k síti
Nejprve připojte rozhraní imatch před připojením k síti. Pokud 
je rozhraní imatch správně připojeno, bude červená led dioda 
pomalu blikat. Po zapnutí bude led dioda trvale svítit.

Fig. 27: imatch interface leds  Fig. 28: imatch interface reset

Pokud trvale svítí červené led, můžete nakonfigurovat připojení 
imatch. viz: konfigurace aplikace imatch na straně 26.
Po konfiguraci můžete zařízení ovládat pomocí aplikace imatch,
zelená led bude svítit a bude viditelná v rozhraní imatch.
Pokud červená a zelená kontrolka led blikají, můžete provést 
následující kroky a znovu se připojit
;
 1.  Rozhraní imatch a bod Wi-Fi umístěte blíže k sobě, abyste 

zmenšili vzdálenost (v případě potřeby)).
 2.  vymažte odpovídající místnost z aplikace imatch (pokud je 

nakonfigurována).
 3.  proveďte postup resetování.
.          viz: Resetování rozhraní imatch na straně 26.

 •	 bezpečnostní ventil na přívodu plynu 
 •	 podsvícení krbu
 •  zapnutá elektrická zařízení (například nepřímé osvětlení).
‘oPeN’ kontakty (umožnění)
 •  vypnutí / deaktivovaná elektrická zařízení (např. osvětlení, 

topení atd.)

schéma:

Connection Fire switched on Fire switched off MAX

open enable open contact Closed contact 250 vaC / 5a

aUX enable Closed contact open contact 250 vaC / 5a

5.11 Připojení iMatch (volitelné)
 imatch interface obsahuje tři komponenty.

 

Fig. 26: imatch interface

B1

B2
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6.1 Výměna baterií
vložte, nebo vyměňte v dálkovém ovladači baterie typu aa .

v zadní části dálkového ovladače je umístěna přihrádka na dvě aa 
baterie. Pokud jsou baterie téměř vybité, zobrazí se ikona baterie 
nebo začnou blikat všechny symboly na displeji. Při výměně bate-
rií postupujte podle níže uvedených kroků:

1. sundejte krytku na ovladači.
2. odstraňte baterie (v případě že jsou.
3.  Umístěte baterie se správnou polarizací viz znázornění.
4. vraťte krytku.
5.  stlačte středové tlačítko a displej se rozsvítí..

6.2  Používání dálkového ovládání
dosah vysokofrekvenčního signálu
dálkové ovládání imatch používá vysokofrekvenční (RF) signál k 
přenosu informací pro plynový krb. RF signál je bezpečný signál 
pro bezdrátovou komunikaci. signál má dosah přibližně 10 metrů, 
pokud mezi dálkovým ovladačem a plynovým krbem nejsou žádné 
překážky. Překážky, jako jsou stěny nebo nábytek negativně 
ovlivňují kvalitu signálu. v některých případech se může stát, 
že reakce ohně trvá déle. Pokud se po stisknutí tlačítka rozsvítí 
obrazovka dálkového ovládání, znamená to, že byl vyslán RF 
signál.
 
klíč k symbolům:
1.   označuje čas a stav při zapnutí nebo vypnutí spotřebiče:   
 • ok - zapnutí plynového krbu.  
 •  WaRm - program zapalování byl aktivován
 •  WaIt - program zapálení běží. 
2.   den v týdnu v čísle  

(1-7, Pondělí odpovídá číslu 1).   
 a.  (ikona žárovky) Indikuje podsvícení led diod. 
3.  RF-signál, blikající ikonka oznamující, že zařízení je mimo dosah 

dálkového ovladače. 
4.  Indikátor intensity plamene (také hybridní podsvícení ) 
5.    Plamen je zažehnutý, pokud ikona svítí, pokud tato ikona 

bliká, vyžaduje si pozornost jedna z následujících oznámení: 
přehřívání , pokus o zapálení nebo pokus o opětovné zapálení. 

6.    eCo režim je aktivován. 
7.  Batterie jsou vybité. 
8.   teplota v místnosti nebo jiná notifikace 
9.   výstražné signály týkající se poruch
10. nastavení času
11. thermostat a režim. 
12. manualní ovládání(výchozí režim).

Tlačítka:
 a. + a - tlačítka
 b. levé tlačítko  a pravé  
 c. středové tlačítko   
 d. on/off   
 e.  konfigurace parametrů P

1 2

3

4
5

6
7

8

10
9

11
12

e.

d.

c.

b.

a.

Fig. 29: Remote control

6. Obsluha

Následující sekce poskytují informace o použití plynového krbu:

-    výměna baterií  

-  Používání dálkového ovladače 

-  Nastavení dne a času 

-    Potvrzení síly signálu 

-  spuštění a vypnutí krbu 

-  Nastavení intenzity plamene 

-   volba  provozu v režimu termostatu nebo manuálního programu 

-   Regulace intenzity plamene pomocí termostatu. 

-  Nastavení časových pásem 

-   Nastavení hybridního led podsvícení

-   aktivace/deaktivace hybrid podsvícení led a nastavení

-  Nastavení Natural spark Generator 

-  Plnění Natural spark Generator 

-  Configurace imatch app 

- imatch app nastavení 

-  Reset  imatch interface 

-    imatch app přes imatch rozhraní 
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1. stlačte +nebo - pro nastavení intensity plamene.
2. Uvolněte tlačítko + nebo - .
3.  stlačte tlačítko +  až se zobrazí číslo  9 které aktivuje eCo mode.

6.7  selecting the thermostat or manual operating 
programme

the flame intensity and the resulting room temperature can be 
adjusted by setting the remote control in manual or thermostat 
mode. to ensure an accurate temperature reading, make sure the 
remote control is outside of the fire’s radiation range. For security 
reasons, the thermostat mode will be automatically switched off 
after 24 hours. If the flames in the gas fire have been switched off, 
the programme will restart in manual mode automatically when 
next switched on.

 1.  By pressing P until the icon for thermostat or manual 
mode  begin to flash.

 2.  Press P again to select the icon of your choice. 
 3.  Briefly press  to exit the menu.

6.8 Výběr termostatu nebo manualního programu
Intenzitu plamene a výslednou teplotu v místnosti lze nastavit na-
stavením dálkového ovladače v manuálním nebo termostatickém 
režimu. Chcete-li zajistit přesné měření teploty, ujistěte se, že se 
dálkový ovladač nachází mimo dosah záření. Z bezpečnostních 
důvodů se režim termostatu automaticky vypne po 24 hodinách. 
Pokud byly plameny v krbu vypnuty, program se automaticky 
spustí  po dalším manuálním zapnutí .

1.  stlačením  P přidržte dokud se ikonka termostatu nebo ma-
nuálního režimu  nerozbliká.

2.  stlačte P znovu a vyberte požadovaný režim.. 
3.  krátce stlačte  pro opuštění menu.

6.9 Programming time segments
tProgramování časových pásem
  Funkci termostatu lze kombinovat s časovým programem, 

který umožňuje naprogramovat až tři časové úseky. Jsou 
označeny časy zapnutí 1, 2, 3 a časy vypnutí 1, 2, 3. Nastavený 
program poběží denně.

1.  Zkontrolujte nastavení správného času na dálkovém, ovladači 
(pokud čas nesouhlasí proveďte opravu viz : 4.3 den and noc 
nastavení)

2.  stlačte tlačítko P  (podržte krátce).
3.   Uvolněte tlačítko P jakmile začne blikat časový údaj v levém 

horním rohu displeje.
4.   stlačte pravé tlačítko šipky  k zobrazení  “tCom” (teplota 

komfortní). tCom indikuje maximum teploty po dobu všech 
časových nastavení.

5.   Nastavte požadovanou teplotu tlačítky + nebo -  v krocích po 
0.5°C.

6.  Potvrzení stlačením tlačítka   (středové). 
7.  “teCo” (teplota eCo) se nyní objeví na displeji. teCo je  mi-

nimální teplota mezi časovými segmenty. tato minimální 
teplota bude udržována po celý den s výjimkou nastavených 
časových úseků.

8.   Nastavte požadovanou teplotu tlačítky + nebo -  v krocích po  

6.3 Nastavení dne a času
.
Nastavení dne a času.
Chcete-li změnit nastavení dne a času, proveďte následující kroky:
 
1.   Přidržte tlačítko P dokud se nerozbliká údaj “čas” na displeji. 
2.  Upravte čas tlačítkem +nebo- 

a potvrďte stlačením středového tlačítka  
 Následně se rozblikají “minuty”.
3.  Upravte minuty pomocí tlačítek + nebo -  a potvrďte stlačením 

středového tlačítka  Následně se rozbliká údaj o dni v týdnu 
(1 = Pondělí).

4.   Upravte den tlačítky  +or- a potvrďte změnu středovým 
tlačítkem  

5. Pro opuštění nastavení parametrů stlačte tlačítko P.
6.  vyčkejte ca  30 vteřin  pro dokončení přenosu nastavení..

6.4 Kontrola kvality signálu
Pro kvalitu signálu mezi plynovou vložkou a  dálkovým ovladačem 
postupujte následovně

1.  stlačte tlačítko P dokud nezačne blikat ikona signálu v pravém 
horním rohu panelu na ovladači

2.  stlačte tlačítko pravou šipku dokud se neobjeví na displeji 
údaj RFCk

3.  Projděte okolo plynové vložky ve vzdálenosti 3 až 4 metry, aby 
jste změřili RFCk. Pokud RFCk ukazuje hodnotu 4, je přenosová 
síla dálkového ovladače dobrá. Pokud se hodnota zobrazí 
jako 2 nebo 3, jsou přijatelné hodnoty RFCk. Přenosová síla je 
nedostatečná při hodnotě RFCk 1 

4. stlačte středové tlačítko pro opuštění menu.

6.5   Zapnutí a vypnutí zařízení
hcete-li přístroj zapnout nebo vypnout, proveďte následující 
kroky:

1. stlačte  až se objeví ikonka >ok<  a začne blikat.
2.   držte stále tlačítko a krátce stlačte  pro zapálení krbu
3. Uvolněte obě tlačítka.
  na displeji se zobrazí  >WaRm< a bude blikat v levé části displeje 

jako potvrzení aktivace.
4.   vyčkejte na zvukový signál “ beep” a zobrazení slova 

>WaIt< Program zapálení se spustí a hořák se zapálí po cca 
20 ti vteřinách. .

5.  vyčkejte dokud neuslyšíte druhý zvukový signál “beep”. 
  na displeji přestane blikat >WaIt< .
6.  Plynový krb je zapálený .
7.  Pro vypnutí stlačte krátce tlačítko cca 2 vteřiny

6.6 nastavení intenzity plamene
výška plamenů může být nastavena od vysoké po nejnižší a je na 
displeji indikována čísly 1 až 8. Intenzita plamene je současně zo-
brazena pomocí indikátoru intenzity - vodorovných čárek. 
eCo režim má modulační účinek na intenzitu plamene (vyšší nebo 
nižší). to zdůrazňuje vizuální efekt a uživatelský komfort plamenů 
a zároveň snižuje emise tepla z ohně a spotřebu plynu přibližně 
o 40%. Pomocí dálkového ovladače nastavte intenzitu plamene v 
„eCo režimu“ na 9, poté se zobrazí ikonka dvojitého plamene  na 
ovladači:
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 6.11  Aktivace/vypnutí hybridního LED podsvícení a 
intenzity

Pokud je plynový krb vybaven hybridním led osvětlením, bude 
automaticky aktivován, jakmile se krb zapne. Počet vodorovných 
pruhů ve spodní části obrazovky označuje úroveň jasu led světel. 
led osvětlení lze také aktivovat, když oheň není zapnutý. Chcete-
li aktivovat pouze osvětlení led, proveďte následující kroky:

1. stlačte  pro zapnutí displeje.
2.  stlačte pravou šipku dokud se nozobrazí “P1, P2 or P3” na 

středu displeje.
3.   stlačte   pro aktivaci podsvícení led  nebo ke zvýšení inten-

zity.
4.   stlačte  pro vypnutí či ztlumení 
  

 6.12  Nastavení NsG
Pokud je plynový krb vybaven generátorem přírodních jisker, vzniknou 
při zapálení živé jiskry. Čím vyšší plameny, tím více jisker . Plynový 
krb musí nějakou dobu hořet, než generátor přírodních jisker dokáže 
produkovat jiskry. to je důvod, proč zařízení aktivuje generátor 
přírodních jisker až poté, co byl v provozu po dobu 10 minut. Uživatel 
může pomocí dálkového ovladače nastavit časový interval jisker. když 
je vypnutý plynový krb, uloží se poslední nastavení generátoru jisker. 
Chcete-li nastavit časový interval, proveďte následující kroky:

1.   stlačte pravé tlačítko šipky   k přístupu programu Natural 
spark Generator . 

2.  Na displeji se zobrazí údaj “sP0” (nebo dříve nastavená hod-
nota) . 

3.  stlačte tlačítko + nebo - pro změnu programu Natural spark 
Generator  . (sP0 t/m sP8).

4.  krátce stlačte  pro opuštění menu.

Nastavení:
sP0 =    Natural spark Generator je  vypnutý; bez jisker
sP1 =  1 x jiskry za hodinu.
sP2 =  2 x jiskry za hodinu.
sP3 =  3 x jiskry za hodinu.
sP4 =  4 x jiskry za hodinu.
sP5 =  5 x jiskry za hodinu.
sP6 =  6 x jiskry za hodinu.
sP7 =  10 x jiskry za hodinu.
sP8 =   náhodné jiskry,jedenkrát za minutu 

6.13   Náplň pro jiskry - Natural spark Generator
systém Natural spark Generator obsahuje při dodání náplň 
prášku (Natural spark Powder). Pro doplnění generátoru 
přírodních jisker použijte návod dodaný s novým práškem. 

0.5°C.
9.  Potvrďte stlačení   (středové tlačítko).
10.  stlačte tlačítko pravé šipky  , tak že se na displeji zobrazí 

údaj času v hodinách a minutách v levém horním rohu displeje 
zatímco uprostřed displeje se zobrazí „oN 1“ ( jedná se o první 
„zapnutý“ čas).

11.  Použijte tlačítka  + and -  pro nastavení prvního „zapnutého“ 
času v krocích po15 minutách

12.  Potvrďte stlačením středového tlačítka  pokud jste ve 
shodě s časovým údajem.

13.  následně se objeví “oFF 1”  (toto je první časový údaj  vypnutí).
14.  Použijte tlačítka + a -  pro nastavenprvního vypnutí v 

krocích po 15cti minutách 
15.  Potvrďte stlačením středového tlačítka   .
16.  takto naprogramujte i ostatní časy ve třech segmentech; 

Pokud nevyžadujete všechny časové segmenty, měly by 
být i tyto další segmenty nastaveny ve stejných časech 
zapnutí.

.17. stlačte  P pro opuštění programu.
18.  Ikonky a     indikují nastavení časových pásem a 

naprogramování termostatu.

Table: LED programme

Program Reaguje Variace

P1

Nastavení aUto a modulace 

mezi vysokou a nízkou 
hodnotou

10% až 90%, pohasínání 
načervenalého světla.

P2

Nastavení aUto a modulace 

mezi vysokou a nízkou 
hodnotou

10%až 90%,nažloutlá 
a načervenalá barva 
střídavě na levé či 
pravé straně.

P3

Nastavení aUto a modulace 

mezi vysokou a nízkou 
hodnotou

kombinace programů 
P1 a P2

Chcete-li upravit program osvětlení led, proveďte následující 
kroky

1. stlačte  pro zapnutí displeje.
2.  stlačte pravou šipku dokud se nozobrazí “P1, P2 or P3” na 

středu displeje.
3.   stlačte   pro aktivaci podsvícení led  nebo ke zvýšení in-

tenzity.
4.   stlačte  pro vypnutí či ztlumení 
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rozlišují velká a malá písmena.
10.  Rozhraní imatch musí být resetováno, pokud jméno nebo 

heslo neodpovídají. viz: Resetování rozhraní imatch na 
straně 22.

11.  Zaškrtněte políčko v případě, že je plynový hybrid hybridní 
(můžete to zkontrolovat na obrázku modelu).

12.  vyčkejte 40 vteřin zatímco se průvodce vypíná a kalfire logo 
se stane viditelným.

13.  Znovu se připojte k síti Wi-Fi (ve většině případů se stane auto-
maticky).

14.  ovládání krbu pomocí aplikace imatch,je možné když se na 
rozhraní imatch rozsvítí zelená led.

15.  opakujte kroky 5 až 14 pro maximálně čtyři krby, pokud chcete 
pomocí aplikace imatch ovládat více krbů.

6.15  iMatch app nastavení: 

 v nabídce nastavení aplikace imatch si můžete vybrat 
následující: 

1.  Jazyk /language : klikněte na jazyk a vyberte požadovaný ja-
zyk. automaticky se vrátíte na obrazovku nastavení

2.  Zřízení / appliances. Nyní uvidíte přehled již připojených 
spotřebičů a máte možnost přidat další krb. Změnit název po-
koje/rooms.

3.  Zobrazení: klikněte na Průvodce a podle pokynů nainstalujte 
další krb

6.16  Resetting the iMatch interface
1.  stiskněte resetovací tlačítko rozhraní imatch; to lze najít na 

zadní straně rozhraní imatch.
2.  držte tlačítko stisknuté, dokud červená led nezačne rychle 

blikat (přibližně 15 sekund).
3.  Počkejte na restartování rozhraní imatch.
4. Zkontrolujte, zda svítí červená led

Fig. 30:  imatch interface

6.14  Konfigurace iMatch applikace
Nejprve připojte rozhraní imatch k místní síti, než bude nakonfi-
gurován imatch.  

1.   stáhněte aplikaci imatch app z app store(apple) z Play store 
(android).

2.  otevřete nastavení Wi-Fi settings  vašeho telefonu či tabletu.
3. vyberte kafire  Wi-Fi síť.
4. spusťte imatch app.
5.  Zvolte nastavení “settings”v pravém horním rohu displeje viz 

obrázek i searched imatch interface.

6.  klikněte na průvodce a postupujte podle indtrukcí na obrazo-
vce.

7.  klikněte na barvu kterou svítí led na rozhraní  imatch .
8.  klikněte na šedou oblast pro vložení názvu (např.“living room” 

).
9.  Zadejte název a heslo místní sítě Wi-Fi. Pozor, jméno a heslo 
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6.17   Používání iMatch 
tPoužívání app imatch prostřednic. rozhraní imatch
Plynový krb lze ovládat pomocí aplikace imatch, pokud je rozhraní imatch 

připojeno k vaší místní síti Wi-Fi. Nejprve nainstalujte do svého smartphonu nebo 

tabletu aplikaci imatch. viz: konfigurace aplikace imatch na stránce 21.

Přístup na domovskou obrazovku

1.  klepnutím na ikonu aplikace imatch ji otevřete.

2.  Přetažením ikony pohotovostního režimu doprava otevřete domovskou obra-

zovku. 

Přehled domovské obrazovky

1.  spouštění krbu: stiskněte “standby”objeví se symbol půlkruh krb se spustí na 

100% intensitu plamene.

2.  Nastavení intenzity plamene: stiskněte a podržte černou tečku. Pohybem 

prstu po kruhu nastavíte intenzitu plamene. Procento se bude zvyšovat a 

snižovat pohybem prstu. 

 

3.  hybridní podsvícení LED : stisknutím tlačítka „off“ zapnete osvětlení led. 

Rozsvítí se led dioda a na obrazovce se objeví půlkruh s textem hybrid. 

Intenzita osvětlení led není nastavitelná.  

 4.  Režim hoření: stlačte “hand controlled”  jednou uprostřed 

kruhu. Nyní vyberte režim topení eco nebo manuál.
Fig. 6:  Režim hoření

5.  v případě, že zvolíte režim eco, krb nelze ovládat z aplikace.Plynový krb bude 

hořet automatickém řežimu 1-8

 

6.  Vypnutí: Plynový krb se vypne opětovným stisknutím tlačítka pohotovostního 

režimu”stand by”. NsG nelze ovládat pomocí imatch 

.
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antireflexní sklo je leštěné keramické sklo, na které bylo naneseno 
množství povlaků z oxidů kovů, které snižují odraz na méně než 1%.
Chcete-li zabránit poškození těchto nátěrů, je důležité, abyste 
pečlivě dodržovali následující pokyny k čištění. v důsledku použití 
plynového ohně se na antireflexní skle může objevit zbarvení mo-
dro / fialová.

Podmínky:

•  Nečistoty nebo skvrny na skle je nutné okamžitě odstranit. 

•  Nikdy nezapínejte krb, pokud má na skle špínu nebo skvrny. to 
může vést k trvalému usazení skvrn. 

•  Po prvním použití krbu sklo očistěte a sklo pravidelně čistěte. 

•  Při čištění noste gumové rukavice, otisky prstů jsou patrné zej-
ména na antireflexním skle. 

•  Použijte vodu a měkkou bavlněnou látku, jelenici,nebo hadřík z 
mikrovlákna.

•  Používejte pouze čisticí prostředek: vodní roztok s neutrálním 
nebo lehkým alkalickým čisticím prostředkem bez přísad,nebo 
abrazivní látky. Přijatelný podíl amoniaku a rozpouštědel, které 
jsou organicky rozpustné ve vodě, musí být menší než 5%. 

•  opatrně vyčistěte sklo: používejte dostatečnou vlhkost, vyva-
rujte se

 

Nikdy nepoužívejte níže uvedené 
produklty!: skleněný povlak může být poškozen::

čističe na toalety alkalické čisticí prostředky nebo čisticí 
prostředky s vysokým obsahem amoniaku

čistič s obsahem chlorovodíkové 
kyseliny kyseliny

čistidlo-bělidlo domestos chlorové nebo sodné čisticí prostředky

benzen, hexan nebo rozpouštědla na 
bázi ropy rozpouštědla

čisticí prášky, abrazivní materiály, 
ocelová vlna, kartáče, škrabky, žiletky, 
papír, keramické čističe kamen

agresivní čisticí materiály

7. Údržba

Následující části obsahují informace o údržbě krbu
-  Údržba 

- Poruchy 

-    Poruchy generátoru jisker  N s G 

7.1  Údržba
Frekvence údržby
Plynový krb by měl být každoročně kontrolován na optimální, 
udržitelné a bezpečné použití. Poruchy plynového krbu musí být 
okamžitě odstraněny. 

Před a po topné sezoně
Postupem času a četnosti používání,  se může  na vnitřní straně 
prosklení tvořit skvrna. to lze odstranit pomocí vlhkého hadříku 
nebo čisticího prostředku, který nepoškrábe. k čištění krbu 
nepoužívejte žíravé nebo drsné látky. Poškození laku není součástí 
záruky. malé poškození lze odstranit žáruvzdorným sprejem k dis-
pozici u společnosti kalfire. 

7.1.1   Čištění (standardního) keramického skla.
  UPoZoRNĚNÍ :JINé INstRUkCe Je tŘeBa dodRžovat v 

PŘÍPadĚ aNtIReFleXNÍho skla.

sklo plynového krbu může být znečištěno při provozu krbu, ale 
také i mimo provoz. Potencionální příčiny mohou být: kouřící ma-
teriály v krbu (především na začátku), znečištěný vzduch hoření, 
kvalita spalovaného plynu případně další vlivy. 

Podmínky:

•  Znečištění a skvrny na skle musí být okamžitě odstraněny. 

•  Nikdy nezapínejte krb, pokud má na skle špínu nebo skvrny. to 
může vést k trvalému usazení skvrn  

•  Po prvním použití krbu sklo očistěte a sklo pravidelně čistěte. 

•  Používejte pouze čisticí prostředky bez abraziv a určené na sklo 
krbu.

7.1.2   Pokyny k čištění antireflexního skla 
sklo plynového krbu může být znečištěno při provozu krbu, ale 
také i mimo provoz. Potencionální příčiny mohou být: kouřící ma-
teriály v krbu (především na začátku), znečištěný vzduch hoření, 
kvalita spalovaného plynu případně další vlivy. 
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7.1.3  Demontáž a montáž dveří  
(rohové a třístrané modely)

demontáž dveří
   UPoZoRNĚNÍ: Používejte (gumové) rukavice, abyste zabránili 

skvrnám na skle.
krok 1:  Chcete-li otevřít dveře zatáhněte za madla směrem k sobě 
a nahoru, tak aby jste překonali sílu tažné pružinky..

krok 2: Zatlačte kovový krycí pásek doleva nebo doprava. 

Krok 3: Přizvedněte čelní sklo mírně nahoru za držáky.n

 přizvedněte dveře mírně doleva, nebo doprava (rohové 
provedení) a opatrně dejte nastranu.v třístranném provedení 
dveře mírně padnou dopředu a následně je budete schopni 
pozvednout z těsnění .

Navrácení dveří
Chcete-li vrátit dveře zpět na místo, postupujte podle kroků 
vysvětlených v kroku 3 v opačném pořadí.Zamkněte dveře 
posunutím madel dolů. kovové krycí pásky(krok 1) otočte zpět do 
původní polohy pomocí vyčnívajícího okraje na horní straně pásku 

a otočte pásek směrem dolů.

7.1.4  Demontáž a montáž dveří 
(rovné a tunelové modely)

Demontáž dveří
  WARNING: UPoZoRNĚNÍ: Používejte (gumové) rukavice, 

abyste zabránili skvrnám na skle.

krok 1: Posuňte kovové krycí pásky směrem nahoru.

krok 2:  Pro odblokování dveří zatáhněte za madla schované pod 
pláštěm v horní části směrem k sobě a nahoru.

krok 3: Zatlačte krycí pásek vlevo nebo vpravo 

Krok 4: Poté uchopte dveře za určené madla. lehce nadzvedněte 
dveře z těsnění a dejte na stranu.

Restoring door
Chcete-li vrátit dveře zpět na místo, postupujte podle kroků 
vysvětlených v kroku 3 v opačném pořadí.Zamkněte dveře 
posunutím madel dolů. kovové krycí pásky(krok 3) otočte zpět do 
původní polohy pomocí vyčnívajícího okraje na horní straně pásku 
.
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7.2 Poruchy
Poruchy lze uspořádat do pěti kategorií: 
1.  trvalé poruchy (indikované  >F<). tuto poruchu nelze opravit 

automaticky, plynový krb je blokován na 24 hodin (vyjímkou je 
chyba 02F). 

2.  odstraňování poruch (indikované >alaRm< nebo >a<). 
Porucha které se mohou obnovit automaticky, pokud byla 
zjištěna a odstraněna příčina.

3.  Poruchy komunikace (indikované >e<). Poruchy komunikačního 
spojení mezi krbem a dálkovým ovládáním - tyto poruchy lze 
automaticky opravit, když je dálkový ovladač umístěn blíže k 
technické jednotce krbu.  
stlačte 1 x .

4.  Poruchy signálu (indikované >Nolk 0 nebo 1< nebo blikající 
RF ikona ). dálkové ovládání nekomunikuje s krbem. tato 
porucha nemůže být automaticky odstraněna .

5.  selhání krbu. automatické relé hořáku vyžaduje „časový 
limit“ každých 24 hodin (podle platných kontrolních 
předpisů). Během tohoto „časového limitu“ jsou testovány 
všechny aplikace relé automatického hořáku. krb se 
automaticky vypne a zůstane vypnutý, dokud se znovu 
nezapne ručně.

7.2.1 Odstranění nebo resetování poruchy
Pro automatické pokusy o zapálení je relé automatického hořáku 
vybaveno bezpečnostním nastavením podle typu plynu. Zemní 
plyn (G20, G25) má tři automatické pokusy o zapálení a propan 
nebo butanový plyn (G30) má pouze jeden pokus o zapálení k 
zapálení hořáku. Pokud automatické pokusy o zapalování selžou, 
objeví se kód chyby 08a a>eR <(error). tento kód chyby lze 
odemknout a odstranit dvakrát pomocí dálkového ovladače před 
zahájením 24hodinového vypnutí (kód chyby 08F).

Pro odblokování krbu proveďte následující kroky;

1.  stalčte   přibližně pětkrát až zmizí, kód “a” z displeje.
2.  Zkontrolujte, zda je plynový ventil otevřený.
3.  Zkontrolujte, zda je ionizační elektroda nezakrytá pohledem 

skrz sklo.
4.  Zahajte nový pokus o zapálení. stlačte , dokud >ok< bliká v 

levém horním rohu displeje. 
5. krok  1-4 můžete opakovat jedenkrát. 
6  Pokud se objeví kód chyby 08F, musíte počkat 24 hodin, 

než lze znovu zapálit plynový krb. Čekací doba musí být 
dodržena, a to i po přerušení napájení.
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7.2.2 Error kódy  iMatch dálkové ovládání

Error code Příčina řešení

Celý display 
bliká

Prázdné batterie výměna baterií za nové.

 Prázdné baterie výměna baterií za nové

NOLK 0 ve 
středu displeje

Chyba řízení krátce stlačte >NOLK< se objeví v horním pravém rohu displeje.

NOLK  
levý horní roh 
displeje

Není spojení mezi 
dálkovým ovládáním 
a jednotkou 
(například při nového 
dálkového ovládání)

synchronizace dálkového ovládání:
1.   otevřete kryt technického boxu a opatrně vyndejte technickou jednotku se žlutě 

blikající diodou .
2.   vyndejte baterie z dálkového ovládání a stiskněte středové tlačítko (tím vybíjíte 

ovládání). nahraďte baterie dálkového ovládání.
3.   odpojte relé automatického hořáku od napájení po dobu 20 sekund, což urychlí 
          rychlost synchronizace. Znovu připojte kabel k síti .v případě že máte funkci hybrid a 
nebo  NsG: odpojte kabel hCB od technické jednotky .
4.   stlačte na ovladači tlačítko  dokud se neobjeví na displeji >NOLK 0< .  

Poté středové tlačítko uvolněte .
5.   v případě že se  objeví >NOLK 1< nebo >LINK 1< stiskněte znovu tlačítko   dokud se 

neobjeví >NOLK 0< .
6.   stlačte černé tlačítko na technické jednotce aby dioda změnila stav a svítila bez 

přerušení a poté ihned tlačítko uvolněte. žlutá dioda pak začně blikat rychleji. 
7.   obratem  (do  10ti vteřin) stlačte     a držte dokud na displeji nezačne blikat >LINK< 
8.   Čekejte dokud ce neobjeví >LINK 1< a uvolněte  . 
9.   stiskněte . Pro normální zobrazení RF ikonky  a potvrzení že synchronizace byla 

úspěšně provedena.
10. Propojte kabel hCB (v případě že jste jej v předchozím kroku odpojili).
11.  vratě technickou jednodku zpět do boxu a zavřete dvířka.

02F
teplota desky 
technického boxu

1.   vypněte krb asi na 30 minut. 
2. Poté krb zapněte. 
3.  v případě, že se chyba objeví znovu, není technický box dostatečné větrán. 

04F Bez síťového napájení     obnovte síťové napájení.

06F 

nebo 

blikání

žádná komunikace 
mezi ovladačem a 
plynovým krbem

V případě, že světlo na relé automatického hořáku
v technické jednotce) nebliká: 
1.  Zkontrolujte napájení ze sítě (230v aC).
2.  Pokud je to vpořádku, zkontrolujte / vyměňte transformátor v dC nebo automatické 
relé hořáku.

V případě, že světlo na relé automatického hořáku
(v technické jednotce) bliká:
1.   Umístěte dálkový ovladač co nejblíže ke krbu.
2.   krátce stlačte  a vyčkejte 60 vteřin.
3.   Zkontrolujte kvalitu signálu. viz: kontrola signálu na straně 17.  Pro kontrolu přenosovu 

signálu mezi krbem a dálkovým ovládáním proveďte následující kroky.
4.   Zkontrolujte zda nedošlo k ztrátě signálu překrytím technického boxu  

(například překrytí kovovými tělesy).
5.  v případě, že signál stále bliká -> synchronizujte.
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Error code Příčina řešení

08A
Nenaměření ionizace 
při zapalování.

Při zapálení je viditelný plamen 
1.  Zkontrolujte jestli je ionizační elektroda čistá a bez materiálů opírajících se o ni . 
2.  Zkontrolujte, zda je zástrčka v technickém boxu správně připojena.
         viz. schéma připojení na straně 86.
3.     Zkontrolujte propojení s ionizačním perem a zda není poškozený kabel.
         
4.  Změřte ionizaci

Během zapalování není vidět žádný plamen, na zapalovacím peru však byla jiskra.   
1.  demontujte dveře krbu (viz 5.1.3 a 5.1.4)
2.   Pečlivě zkontrolujte, zda pero nezakrývá ozdobné prvky a zda jiskra hořák správně 

zapálí.
3.   Zapálte plynový krb bez dveří jednou a zkontrolujte, zda z hořáku nevychází plyn. v 

případě, že z hořáku nevychází žádný plyn: zkontrolujte přívod plynu do technické boxu 
(změřte tlak plynu).

4.     v případě správného tlaku plynu zkontrolujte, zda nejsou kabely vedoucí od automa-
tického relé hořáku k plynové mu ventilovu  poškozené nebo odpojené.

5.    v případě příliš vysokého tlaku plynu (> 55mbar) nelze plynový ventil otevřít z 
bezpečnostních důvodů.tento problém by měla vyřešit energetická společnost nebo 
instalační firma.

6.  případně je třeba vyměnit regulační plynový ventil.

Během zapalování není vidět žádný plamen a na zapalovací elektrodě není vidět žádná 
jiskra.
1.   Prověřte zda není překryta zapalovací elektroda v krbu.
2.   Prověřte zda je správně el. propojení v technickém boxu. viz. schéma zapojení na straně 

36.
3.  Zkontrolujte zda je funkčnínapájení 24v d/C .
4.   Zkontrolujte kabel zapalování, zda není poškozený a zkontrolujte propojení s hořákem.
5.   Zkontrolujte napájení jednotky hdIms transformátor zapalování.  

Pokud je napětí 135 v: vyměňte transformátor zapalování, pokud není napětí 135 v: 
vyměňte hdIms

15A
Problém plynového 
ventilu

1.  Zkontrolujte správné zapojení.
2. Pokud je zapojení správné:vyměňte 
plynový ventil.

29A

Problem s regulací 
plynového ventilu 
- žádný plamen v 
průběhu zapalování

1. Zkontrolujte, zda je plynový ventil otevřený.
2.    Změřte tlak plynu na vstupu plynového ventilu.musí to být> 20 mbar nebo s G30 (B / P)> 

40 mbar.
3.    Změřte tlak hořáku měřicí vsuvkou za plynovým ventilem.
4.  Zkontrolujte zapojení a připojení plynového ventilu.
5.   Změna nastavení plynového ventilu, parametr tP01 nebo tP02. 
6.  Zkontrolujte / vyměňte plynový ventil

33F
Nízké napětí 
plynového ventilu 

vyměňte relátko hořáku

34F Nedostatečné napětí

1.  Změřte napětí napájení (>220v aC)
2.   Změřte napětí z transformátoru 24 v dC a  

12 v dC.
3.   v případě nízkého napětí 20 v dC nebo 10 v dC, vyměňte transformátor
4.  Pokud je výstupní napětí správné, zkontrolujte kabeláž .

35F
 Problém s 
elektrickým 
ovladačem 

vyměňte automatické relé hořáku

50F
Problém zapojení 
plynového ventilu

Zkontrolujte zapojení a připojení zástrčky.
v případě potřeby opravte. 

51A
Porucha ionizačního 
signálu během 
hoření.

1.   Zkontrolujte, zda se nedostaly nečistoty ionizační elektrodu.
2.    Zkontrolujte zda plamen v místě ionizačního pera je čistý.v případě že je plamen trans-

parentní dochází ke špatné cirkulaci vzduchu. 
3.  Zkontrolujte konfiguraci spalinové cesty. 
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7.2.3 Error kódy  iMatch interface

Error code Příčina řešení

červené světlo 
v rozhraní 
iMatch je stálé

Rozhraní imatch ještě 
není nainstalováno 
nebo není vybaveno 
dostatečnou sílou Wi-Fi.

Nainstalujte rozhraní Imatch.

Na iMatch 
blikají červené 
/ zelené LED 
diody.

vzdálenost mezi Wi-Fi a 
imatch
rozhraní je příliš velké

Umístěte Wi-Fi  do rozhraní imatch (technická jednotka)
nebo umístěte Wi-Fi opakovač. 

v aplikaci jste nezadali 
správně nastavení Wi-Fi

Zkontrolujte nastavení Wi-Fi. vymažte přidanou místnost z aplikace. Resetujte rozhraní 
imatch a zkuste to znovu 

  

7.3  Poruchy Natural spark Generator
Možné příčiný chybějících jisker
Pokud již není viditelná žádná jiskra, může to mít následující 
příčiny:

•   Generator přírodních jisker - zásobník je prázdný.

•  Na generátoru přírodních jisker není napájení -> zkontrolujte, 
zda byl generátor přírodních jisker správně připojen. viz: sché-
ma zapojení na straně 36 .

•  Pumpa/cívka generátoru přírodních jisker je vadná -> 
kontaktujte svého prodejce.
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A. Příloha

Následující sekce obsahuje možnosti a způsoby přípojení plynové 
vložky :
 -  konfigurace kouřovodu 1 až 6 
 - konfigurace kouřovodu pro G20-25 
 - konfigrurace kouřovodu pro G30
 -  karta produktu 
 - omezovací prvky (G20, G25 a G30) 
 - konfigurace dekorativní prvků 
 - schéma zapojení 
 - technická specifikace jednotek 
 - Certifikát o shodě 
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 horizontalní vedení s prosupem 
přez zeď

A.1 Konfigurace odtahu spalin 1 až 6

 MIN 1m

A

 MIN 1m

 MAX 7m
A

 MIN 1m

 X+Y=MAX 2,5m X

 Y
A

 MIN 1m

A

 MAX 2,5m

 MIN 1m  MIN 1m

B

C

 MAX 5m
 MIN 
0,5 m

B MAX 0,5m

 MIN 3m

 MIN 3m

45°
45°

B

 2m - 4m
 MIN
4m

45° 45°

B

B

C CC

 2m - 4m
> 4m

 1 - 2m

B

B

B

C

C

MIN 4m
> 4m

B

B

CC

              Konfigurace 1  vertikální kouřovod vývod přes zeď Konfigurace 2  

Konfigurace 3a   horizontální kouřovod s horizontálním
                                           kolenem a průchodem přes zeď

Konfigurace 3b   horizontální kouřovod s horizontálním ko-
lenem a průchodem přes zeď

Konfigurace 4a   horizontální kouřovod ,redukování a průchod 
střechou

Konfigurace 4b   redukovaný kouřovod s průchodem střechou

Konfigurace 5a   diagonální kouřovod s průchodem střechou Konfigurace 5b   diagonalní kouřovod s redukováním a 
průchodem střechou

Konfigurace 5c   redukování,diagonální sekce kouřovodu a 
průchod střechou

Konfigurace 6   vertikální kouřovod s průchodem střechou 
C31 
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A.2 Konfigurace kouřovodu G20-G25
Jednotlivé varianty napojení koouřovodu jsou podle předchozího 
schématu napojení 1 až 6.
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G60/48F 

G65/44C 

G70/44s

G80/48F 

G85/44C 

G90/44s

G100/41F 

G105/37C 

G110/37s

G120/41F 

G125/37C 

G130/37s

G160/41F 

G165/37C 

G170/37s

GP60/59F 

GP65/55C 

GP70/55s

GP60/79F 

GP65/75C 

GP70/75s

GP75/59F 

GP80/55C 

GP85/55s

GP80/54T 

GP85/50R

GP105/59F 

GP110/55C 

GP115/55s

GP105/79F 

GP110/75C 

GP115/75s

hořák 3d 3d 3d 3d 3d GP GP GP GP GP GP
typ plynu G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25 G20/ G25
koncentrika průměr 100/150 mm ○
koncentrika průměr 130/200 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
max. vertikální délka (m) 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12

Konfigurace 1
Redukce ○
první metr vertikální (min 1 m) ○ ● ● ● ● ●/○ ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ●/○ ● ● ● ● ●
průchod přes zeď [a] ○ ● ● ● ● ●/○ ● ● ● ● ●

Konfigurace 2
první metr vertikální (min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální vedení (maX m) 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5
průchod přes zeď [a] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstraňte vrchní desku komory ● ● ● ● ●

Konfigurace 3
první metr vertikální(min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální vedení (max m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
90° horizontální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Průchod přes zeď ([a] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstraňte vrchní desku komory ● ● ● ● ●

Konfigurace 4a
první metr vertikální (min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální vedení (max m) 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
vertiálně 100/150 (min 1 m) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Průchod stropem [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
odstraňte vrchní desku komory

Konfigurace 4b
první metr vertikální (min 0.5 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální vedení (max 0.5 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min. vertikální delka (3 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstraňte vrchní desku komory

Konfigurace 5a
15°, 30° or 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
diagonální sekce vedení ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° or 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min. vertikální délky (2 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konfigurace 5b
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
diagonální sekce ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min. vertikální délky (2/4 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 5c
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
diagonální sekce ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
min. vertikální vedení (4 m) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Prostup střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 6 (situace 1)
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ●
min 1 m - max 2 m vertikálně130/200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 1 m - max 2 m vertikálně 100/150 ○
Prostup střechou  [B] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konfigurace 6 (situace 2)
min 2m - max 4m vertikálně 130/200 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 2m - max 4 m vertikálně100/150 ○
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 6 (situace 3)
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 4m - max 24m vertikál 100/150 ○ ○ ○ ○ ○ ○
min 4 m - max 12 m vertikál 100/150 ○ ○ ○ ○ ○
Prostup střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 G20/G25
○	 koncentrika 100/150
●	 koncentrika 130/200
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A.3 Konfigurace kouřovodu G30
Jednotlivé varianty napojení koouřovodu jsou podle předchozího 
schématu napojení 1 až 6. 
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G60/48F 

G65/44C 

G70/44s

G80/48F 

G85/44C 

G90/44s

G100/41F 

G105/37C 

G110/37s

G120/41F 

G125/37C 

G130/37s

G160/41F 

G165/37C 

G170/37s

GP60/59F 

GP65/55C 

GP70/55s

GP60/79F 

GP65/75C 

GP70/75s

GP75/59F 

GP80/55C 

GP85/55s

GP80/54T 

GP85/50R

GP105/59F 

GP110/55C 

GP115/55s

hořák 3d 3d 3d 3d 3d GP GP GP GP GP
typ plynu G30 G30 G30 G30 G30 G3 G30 G30 G30 G30
koncentrika průměr 100/150 mm ○
koncentrika průměr 130/200 mm ● ● ● ● ● ● ● ● ●
max. vertikálně (m) 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12

Konfigurace 1
Redukce
první metr vertikálně(min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Průchod přes zeď [a] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konfigurace 2
první metr vertikálně(min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální sekce (max m) 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4
Průchod přes zeď [a] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstranění stropní desky ● ●

Konfigurace 3
první metr vertikálně (min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální délka (max m) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
90° horizontální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Průchod přes zeď[a] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstranění stropní desky

Konfigurace 4a
první metr vertikálně (min 1 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální sekce (max m) 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ●
vertikálně 100/150 (min 1 m) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Přechod stropem [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
odstranění stropní desky ● ●

Konfigurace 4b
první metr vertikálně (min 0.5 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
horizontální sekce (max 0.5 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° vertikální koleno ○
min. vertikální vedení (3 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
odstranění stropní desky ● ●

Konfigurace 5a
15°, 30° or 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
diagonální sekce ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min. vertikální délky (2 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konfigurace 5b
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
diagonální sekce ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min. vertikální délky (2/4 m) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Prostup střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 5c
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ●
15°, 30° or 45° koleno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
diagonální sekce ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15°, 30° nebo 45° koleno ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
min. vertikální délky (4 m) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Průchod střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 6 (situace 1)
Redeukce 130/200 - 100/150 [C] ●
min 1 m - max 2 m vertikál 130/200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 1 m - max 2 m vertikál 100/150 ○
Průchod střechou [B] ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Konfigurace 6 (situace 2)
min 2 m - max 4 m vertikál 130/200 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 2 m - max 4 m vertikál 100/150 ○
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Průchod střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Konfigurace 6 (situace 3)
Redukce 130/200 - 100/150 [C] ● ● ● ● ● ● ● ● ●
min 4 m - max 24 m vertikál 100/150 ○ ○ ○ ○ ○ ○
min 4 m - max 12 m vertikál 100/150 ○ ○ ○ ○
Průchod střechou [B] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 G30
○	 koncentrika 100/150
●	 koncentrika 130/200
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Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C  Kalfire G70/44S G25 C 6.0 kW 7.4 kW 81% 84.0% 74.3%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G20 C 5.8 kW 6.8 kW 82% 85.3% 80.0%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G30 - 30 mbar D 5.5 kW 7.3 kW 72% 75.3% 68.3%

Kalfire G60/48F  Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S G30 - 50 mbar D 5.6 kW 7.4 kW 72% 75.7% 67.8%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G25 C 6.8 kW 8.3 kW 79% 82.3% 77.2%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G20 C 6.6 kW 8.0 kW 79% 82.6% 78.4%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G30 - 30 mbar D 5.1 kW 7.8 kW 75% 78.3% 49.4%

Kalfire G80/48F  Kalfire G85/44C Kalfire G90/44S G30 - 50 mbar D 5.1 kW 7.8 kW 75% 78.3% 49.4%

Kalfire G100/41F Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G25 D 7.4 kW 10.2 kW 74% 77.4% 64.2%

Kalfire G100/41F  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G20 C 7.4 kW 8.9 kW 80% 83.2% 79.8%

Kalfire G100/41  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G30 - 30 mbar D 8.2 kW 11.4 kW 72% 75.4% 61.6%

Kalfire G100/41F  Kalfire G105/37C Kalfire G110/37S G30 - 50 mbar D 9.8 kW 13.0 kW 73% 75.8% 69.6%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G25 C 8.8 kW 10.2 kW 81% 83.8% 86.1%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G20 C 8.3 kW 9.8 kW 81% 84.6% 76.4%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G30 - 30 mbar C 9.7 kW 13.0 kW 81% 76.5% 73.6%

Kalfire G120/41F  Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S G30 - 50 mbar D 9.9 kW 13.0 kW 76% 78.9% 62.7%

Kalfire G160/41F Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G25 C 10.4 kW 12.8 kW 79% 78.9% 70.1%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G20 C 10,8 kW 13.0 kW 81% 81.8% 77.8%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G30 - 30 mbar C 11.0 kW 13.6 kW 79% 83.8% 77.0%

Kalfire G160/41F  Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S G30 - 50 mbar C 11.3 kW 13.8 kW 79% 82.0% 79.6%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G25 D 6.2 kW 8.3 kW 72% 76.1% 62.7%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G20 D 6.1 kW 8.3 kW 72% 76.0% 66.7%

Kalfire GP60/59F  Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G30 - 30 mbar D 7.6 kW 9.4 kW 72% 76.1% 65.9%

Kalfire GP60/59F Kalfire GP65/55C Kalfire GP70/55S G30 - 50 mbar D 7.6 kW 9.4 kW 72% 76.1% 65.9%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G25 D 7.8 kW 10.3 kW 73% 76.3% 66.2%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G20 D 7.9 kW 10.3 kW 72% 76.2% 67.4%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G30 - 30 mbar D 7.9 kW 8.9 kW 73% 76.8% 70.6%

Kalfire GP60/79F Kalfire GP65/75C Kalfire GP70/75S G30 - 50 mbar D 7.9 kW 8.9 kW 73% 76.8% 66.2%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G25 D 8.0 kW 10.4 kW 73% 77.0% 78.3%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G20 C 8.7 kW 10.5 kW 79% 83.0% 64.6%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G30 - 30 mbar D 4.2 kW 6.7 kW 73% 77.4% 64.6%

Kalfire GP75/59F Kalfire GP80/55C Kalfire GP85/55S G30 - 50 mbar D 4.7 kW 7.1 kW 73% 77.4% 77.8%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G25 D 7.7 kW 10.4 kW 73% 77.0% 68.2%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G20 C 8.8 kW 10.9 kW 78% 82.0% 78.7%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G30 - 30 mbar D 4.5 kW 6.7 kW 73% 77.4% 67.7%

Kalfire GP105/59F Kalfire GP110/55C Kalfire GP115/55S G30 - 50 mbar D 4.6 kW 6.7 kW 73% 77.4% 67.7%

Kalfire GP105/79F  Kalfire GP110/75C Kalfire GP115/75S G25 C 10.3 kW 12.8 kW 77% 80.7% 78.6%

Kalfire GP105/79F  Kalfire GP110/75C Kalfire GP115/75S G20 C 11.4 kW 13.9 kW 79% 82.1% 74.1%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G25 D 7.7 kW 10.5 kW 73% 77.0% 71.3%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G20 D 7.9 kW 10.5 kW 75% 79.0% 75.1%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G30 - 30 mbar D 6.1 kW 6/7 kW 73% 77.1% 69.6%

Kalfire GP80/54T Kalfire GP85/50R G30 - 50 mbar D 6.1 kW 7.1 kW 73% 77.1% 69.6%

A.4  -  Přehled plynových vložek  (v souladu s (Eu) 2015/1186 příloha IV)

*the values in this table are inspection values in line with eN613, measured with a short configuration (see Configuration 1, page 35)40



A.4  -  Přehled plynových vložek  (v souladu s (Eu) 2015/1186 příloha IV)

A.5  Omezovače tahu (G20, G25 a G30)
každá konfigurace plynového krbu potřebuje omezovací desku, 
aby bylo zajištěno rovnoměrné spalování. Závisí to na druhu 
plynu, jak je uvedeno v tabulce níže. tato omezovací deska by 
měla být namontována, pokud má výpočet komína hodnotu vyšší 
než 5,5. deska omezovače by neměla být namontována pod tuto 
hodnotu.

Appliances If the result of a chimney calculation is more than 5.5, mount the restrictor plate below

G20 G25 G30

G60/48F, G65/44C, G70/44s 50 45 35

G80/48F, G85/44C, G90/44s 71.5 68 50

G100/41F, G105/37C, G110/37s 75 50 -

G120/41F, G125/37C, G130/37s 65 60 40

G160/41F, G165/37C, G170/37s 55 50 50

GP60/59F, GP65/55C, GP70/55s 55 55 68

GP60/79F, G65/75C, GP70/75s 62 62 68

GP75/59F, GP80/55C, GP85/55s 68 55 -

GP80/54t, GP85/50R 55 55 68

GP105/59F, GP110/55C, GP115/55s 68 55 -

GP105/79F, GP110/75C, GP115/75s 50 55 N/a
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A.6 Konfigurace

A.6.1   Dekorativní předměty pro  
Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s 
sada polínek

5

3

4

2

1

6

7

upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle pokynů. 
Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo jejich 
konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným situacím 
s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro 
dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s sada 

Number Amount Description

1 1 F160676

2 1 F160681

3 1 F160677

4 1 F160678

5 1 F160679

6 1 F160682
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1

4 6 75

2 3

43



A.6.2   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s 
 sada exclusiv

1 2

5

4

6

3

78

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo 
jejich konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní 
pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

 Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s sada exclusiv

Number Amount Description

1 1 F060682

2 1 F060683

3 1 F060684

4 1 F160681

5 1 F060686

6 1 F060687

7 2 F160692
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1 3

2

5

4 6

7

8 87

45



1

9

5 8

6

7

4

210 3

A.6.3   umístění dekorativních předmětů 
Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44s 
 standardní sada polen

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo 
jejich konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní 
pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44s standardní sada polen

Number Amount Description

1 1 F060682

2 1 F160690

3 1 F060684

4 1 F060683

5 1 F080676

6 1 F080677

7 1 F160678

8 1 F160679

9 1 F160681
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1

9

4

7 3 8

5 62

10

47



1 8

2 6

5

4

7

9

10

3

A.6.4   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44s 
 sada polen 

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo 
jejich konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní 
pokyny pro dekorativní prvky na stránce9

Kalfire G80/48F, G85/44C, G90/44s sada Exclusiv

Number Amount Description

1 1 F060682

2 1 F060684

3 1 F060683

4 1 F080676

5 1 F080677

6 1 F160681

7 1 h75126

8 1 h10555680

9 2 F160692
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51 2

3

7

4

6 8

10

99

49



4

6

5

7

8

1

2

3

A.6.5   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37s 
standardní sada polen

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo 
jejich konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní 
pokyny pro dekorativní prvky na stránce9

Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37s standardní sada polen

Number Amount Description

1 2 F160681

2 2 F160679

3 1 F160690

4 1 F160676

5 1 F160688

6 1 F160689

7 2 F160677
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4

5

3 6

1

1

51



7

2

7

7

2

2

8

52



4

67

5

8

9 1

2

3

A.6.6   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37s  
sada polen Exclusive

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo 
jejich konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným 
situacím s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní 
pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37s sada polen Exclusive

Number Amount Description

1 2 F160679

2 1 F160687

3 1 F160685

4 1 F160684

5 1 F160686

6 1 F160692

7 2 F160693

8 1 F160677
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4

5 2

11

3
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9

8

67

1

55



4

9

6

7

5

1

2

3

8

A.6.7   umístění dekorativních předmětů 
Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37s 
standard sada 

upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků 
nebo jejich konfiguraci. taková změna může vést k 
nebezpečným situacím s ohledem na požární bezpečnost. 
Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37s standard sada 

Number Amount Description

1 2 F160681

2 2 F160679

3 1 F160690

4 2 F160692

5 1 F160676

6 1 F160688

7 1 F160689

8 2 F160677
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5

6

7

8

3

2

2

1
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9

44

8

58



4

6

7

10

5

1

2

3

8

11

9

A.6.8   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37s  
sada polen Exclusive 

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků 
nebo jejich konfiguraci. taková změna může vést k 
nebezpečným situacím s ohledem na požární bezpečnost. 
Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37s sada Exclusive 

Number Amount Description

1 1 F160681

2 2 F160679

3 1 F160687

4 1 F160685

5 1 F160684

6 1 F160686

7 2 F160692

8 2 F160693

9 1 F160677

10 1 F160691
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5

2

9

6

2 1

4

3
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7

7

10

11

8

61



4

6

7

5

1

2

3

8

A.6.9   umístění dekorativních předmětů 
Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37s 
standard sada 

upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků 
nebo jejich konfiguraci. taková změna může vést k 
nebezpečným situacím s ohledem na požární bezpečnost. 
Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37s standard sada

Number Amount Description

1 1 F160676

2 2 F160680

3 1 F160682

4 3 F160681

5 2 F160677

6 1 F160678

7 3 F160679
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1

7

7

3

4

6

2

7
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2

4
4

5

5

8
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4

9

11

10

12
8

6

7

5

1

2

3

A.6.10   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37s sada 
Exclusive  

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle pokynů. 
Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků nebo jejich 
konfiguraci. taková změna může vést k nebezpečným situacím 
s ohledem na požární bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro 

Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37s sada Exclusive 

Number Amount Description

1 1 F160681

2 1 F160678

3 2 F160679

4 1 F160687

5 1 F160685

6 1 F160684

7 1 F160683

8 1 F160686

9 1 F160690

10 2 F160692

11 3 F160693
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7

4

56

1

8

9

66



3
3

11

2

10

10

12

67



5

4

6

7

2 3

1

10

11

98

A.6.11   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55s a 
Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75s 

 upozornění! dekorační prvky musí být umístěny podle 
pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních prvků 
nebo jejich konfiguraci. taková změna může vést k 
nebezpečným situacím s ohledem na požární bezpečnost. 
Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky na stránce 9

Kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55s a Kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75s

Number Amount Description Number Amount Description

1,2,3 1 logs 8 Glass pebbles

4 1 h385419 9 2 h075715

5 1 F060684 10 1 h075716

6 1 F160691 11 2 h075720

7 1 h10575676
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1

2

6

6

8 8

97 7

4

With gas type G30, log 4  
to be placed at extreme right

3

4

5
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1

3

5

2

4

6

A.6.12   umístění dekorativních předmětů Kalfire 
GP75/59F, GP80/55C, GP85/55s 

  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny 
podle pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních 
prvků nebo jejich konfiguraci. taková změna může 
vést k nebezpečným situacím s ohledem na požární 
bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky 
na stránce 9
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9 11

13

10

12

7 8

Kalfire GP75/59F, GP80/55C, GP85/55s 
Number Amount Description Number Amount Description

1 1 h075680 8 1 F060687

2 1 h075681 9 Glass pebbles

3 1 h075682 10 1 ho75714

4.5 logs 11 3 h075715

6 1 F060684 12 1 h075716

7 1 F060686 13 2 h075720
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10

2 1

9

11

3

3

4

5

5

7

6
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13

1212 12

8

73



upozornění! dekorační prvky musí být umístěny 
podle pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních 
prvků nebo jejich konfiguraci. taková změna může 
vést k nebezpečným situacím s ohledem na požární 
bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky 
na stránce 9

1

3

5 6

2

4

87

A.6.13   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire GP80/54T, GP85/50R 

74



1211

109

13 14

16

15

Kalfire GP80/54T, GP85/50R

Number Amount Description

1,2,3 logs

4 1 h075680

5 1 h385418

6 1 h160692

7 1 F060684

8 1 F160679

9 1 h385419

10 1 h75127

11 1 F160681

12 1 F060686

13 Glass pebbles

14 4 h075715

15 1 h075716

16 2 h075720
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3

1

6
5

4

2

13
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14

7

10
11

8

12

12

other side

divide 15 (cryptonite) and 16 (ash)
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  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny 
podle pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních 
prvků nebo jejich konfiguraci. taková změna může 
vést k nebezpečným situacím s ohledem na požární 
bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky 
na stránce 9

1

3

5

7

2

4

6

8

A.6.14   umístění dekoratrivních předmětů  
Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55s  
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9 10

11 12

15

13

14

Kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55s 

Number Amount Description Number Amount Description

1,2 logs 9 1 F060686

3 1 h075680 10 1 F060684

4 1 h075681 11 Glass pebbles

5 1 h075682 12 4 h075715

6 2 h10555680 13 1 h075716

7 1 F160680 14 1 ho75714

8 1 F060687 15 2 h075720 
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3

4

5 

7

1

3
4

5 

6

1

4

5 

1

34

1

3

21

2

3

1

3

1

2

4

5

1

6

2

6

7

14

12

11 11

3
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3

4

5 

7
8

1

3

4
7

9

10

8

3

4

5 

6

7
8

1

3

4

5 

6

7
8

1

3

4

5 

6

7

1 9

10

8

15

13
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  upozornění! dekorační prvky musí být umístěny 
podle pokynů. Je zakázáno měnit počet dekorativních 
prvků nebo jejich konfiguraci. taková změna může 
vést k nebezpečným situacím s ohledem na požární 
bezpečnost. Bezpečnostní pokyny pro dekorativní prvky 
na stránce9

1

3

5

7

2

4

6

2x

8

A.6.15   umístění dekorativních předmětů  
Kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75s 

82



9 10

11 12

15

13

14 

KALFIRE GP105/79F, GP110/75C, GP115/75s 

Number Amount Description Number Amount Description

1 1 h10575676/ h075681/h075680 10 1 h10572678

2 1 h075682 11 Glass pebbles

3,4,5 logs 12 4 h075715

6 2 F060684 13 1 h075716

7 1 F060683 14 1 ho75714

8 1 h10555680 15 2 h075720

9 1 F060686
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3

52

3

45

1

2

3
45

1

12

3
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1

1
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1
1
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1 1

1

1
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4
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6
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1 1

1

14
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27

10

8

3

4

6

5

27
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8
9

3

4

6

5

1

27

10

8 9

3

4

6

5

1

27
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8
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4
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3

4
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1
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4

6

5

5

1

1

7
8
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12
12
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13

85



A.7 schéma

schéma  Natural spark Generator v technickém boxu. 
Fig. 31: Wiring diagram

hCB použité v hybridním režimu anebo Natural spark Generator 
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schéma sDs-domo cable vypínač.

Fig. 32: sds-domo cable (shut down switch)
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A.8 Technical specifications by appliance

Kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kW (input)

use

m³/h

Orifice

Code

(mm)

Injector

Code

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 6.8 0.71 2.6 2.2 13.2 2.8 5.8 1 C a

12e G20 20mbar 6.8 0.71 2.6 2.2 13.2 2.8 5.8 1 C a

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar

6.8

6.8

0.71

0.71

2.6

2.6

2.2

2.2

13.2

13.2

2.8

2.8

5.8

5.8

1 

1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 7.4 0.89 3.3 2.3 20.2 3.8 6.0 1 C a

I2ell G20 20mbar 5.7 0.69 2.6 2.2 12.7 2.8 5.7 1 C a

I2ell G25 20mbar 5.75 0.70 2.2 2.2 12.7 2.8 4.8 1 C a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
7.3 0.22 1.7 1.5 14.6 1.8 5.5

1

1

d

d

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 7.3 0.22 1.7 1.5 14.6 1.8 5.5 1 d a

13B/P G3 50 mbar 7.4 0.23 1.4 1.5 15 2.2 5.6 1 d a

NoX-class: 4

KALFIRE G80/59F, G88/55C, G90/55s

Gas

cat.
Gas type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 8.03 0.85 3.1 2.4 15.1 5.9 6.64 1 C a

12e G20 20mbar 8.03 0.85 3.1 2.4 15.1 5.9 6.64 1 C a

12e+
G25

G20

25 mbar

20mbar

8.03

8.03

0.85

0.85

3.1

3.1

2.4

2.4

15.1

15.1

5.9

5.9

6.64

6.64

1 

1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 8.32 1.01 3.2 2.6 18.4 3.9 6.84 1 C a

I2ell G20 20mbar 8.03 0.85 3.1 2.4 15.1 5.9 6.64 1 C a

I2ell G25 20mbar 6.95 0.84 3.1 2.4 15 6 5.78 1 d a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
7.78 0.24 2 1.6 21.3 4.2 5.13 2

d 

d

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 7.78 0.24 2 1.6 21.3 4.2 5.13 2 d a

13B/P G3 50 mbar 7.78 0.24 2 1.6 21.3 4.2 5.13 2 d a

NoX-class: 4
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Kalfire G100/41F, G105/37C, G110/37s

Gas

cat.
Gas type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kW (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kw (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 8.9 0.94 3.4 1.9 13.7 4.6 7.7 1 C a

12e G20 20mbar 8.9 0.94 3.4 1.9 13.7 4.6 7.7 1 C a

12e
G25

G20

25mbar

20mbar

8.9

8.9

0.94

0.94

3.4

3.4

1.9

1.9

13.7

13.7

4.6

4.6

7.7

7.7

1

1
C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25mbar 10.2 1.23 None 1.9 23.5 7.1 7.4 22 d a

I2ell G25 20mbar 9.2 1.14 None 1.9 18.8 7.2 6.6 22 d a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
11.4

0.35

0,46
None 1.3

28.4

34,8

2.7

7.8
8.4 22

d 

d

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 11.4 0.35 None 1.3 28.4 2.7 8.4 22 d a

13B/P G3 50 mbar 13.0 0.40 2.1 1.3 31.9 7.8 9.5 22 d a

NoX-class: 4

Kalfire G120/41F, G125/37C, G130/37s

Gas

cat.
Gas type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kW (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class 

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 9.8 1.03 3.4 1.9 16.5 7.5 8.3 1 C a

12e G20 20mbar 9.8 1.03 3.4 1.9 16.5 7.5 8.3 1 C a

12e
G25

G20

25mbar

20mbar

9.8

9.8

1.03

1.03

3.4

3.4

1.9

1.9

16.5

16.5

7.5

7.5

8.3

8.3

1 

1

C

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 10.2 1.22 3.5 2.1 18.1 6.3 8.8 1 C a

I2ell G25 20mbar 9.3 1.12 3.5 2.1 13.7 6.3 7.8 1 C a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
13.0

0.41

0.55
3.5 1.4

28

35

6.1

11.1
9.9 2

C 

C

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 13.0 0.41 none 1.4 28 6.1 9.9 22 C a

13B/P G3 50 mbar 13.0 0.41 2.2 1.4 28 6.1 9.9 2 d a

NoX-class: 4
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KALFIRE GP 60/59F, GP65/55C, GP70/55s

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kW (input)

use

m³/h

Orifice

Code

(mm)

Injector

Code

(mm)

Burner pressure

maximum 

mbar

Burner pressure

minimum 

mbar

Power

maximum

kw (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency  

class (sc)*

Energy 

efficiency  

class (lc)**

12h G20 20mbar 8.3 0.9 2.8 3x1.5 + 0.8 10.0 5.5 6.3 2 d a

12e G20 20mbar 8.3 0.9 2.8 3x1.5 + 0.8 10.0 5.5 6.3 22 d a

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar

8.3

8.3

0.9

0.9

2.8

2.8

3x1.5 + 0.8 

3x1.5 + 0.8

10.0

10.0

5.5

5.5

6.3

6.3

2

2

d 

d

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 8.3 1.0 3.6 3x1.5 + 0.8 14.5 6.8 6.3 2 d a

I2ell G20 20mbar 8.3 0.9 2.8 3x1.5 + 0.8 10.0 5.5 6.3 2 d a

I2ell G25 20mbar 6.9 0.98 3.6 3x1.5 + 0.8 11.2 6.4 4.6 2 d a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar

9.4

8.7

0.29

0.35

2.0

2.0

3x1.0 + 0.5

3x1.0 + 0.5

18.0

20.0

8.2

9.3

7.6

6.4

2

2

d 

d

B

B

13B/P G3 28-30 mbar 9.4 0.29 2.0 3x1.0 + 0.5 18.0 8.2 7.6 2 d B

13B/P G30 50 mbar 9.4 0.29 2.0 3x1.0 + 0.5 18.0 8.2 7.6 2 d B

NoX-class: 5

Kalfire G160/41F, G165/37C, G170/37s

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 13.0 1.4 4.0 2.3 14.5 8.2 10.8 1 C a

12e G20 20mbar 13.0 1.4 4.0 2.3 14.5 8.2 10.8 1 C a

12e+
G25

G20

25 mbar

20mbar

13.0

13.0

1.4

1.4

4.0

4.0

2.3

2.3

14.5

14.5

8.2

8.2

10.8

10.8

1 

1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 12.8 1.6 4.0 2.4 17.2 5.8 10.4 1 C a

I2ell G20 20mbar 13.0 1.4 4.0 2.3 14.5 8.2 10.9 1 C a

I2ell G25 20mbar 10.7 1.1 4.0 2.4 14.5 8.0 7.8 1 C a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
13.6

0.4

0.54
2.1 1.7

28

35

6.1

11.1
9.9

2

2

C 

C

a

a

13B/P G30 28-30 mbar 13.6 0.4 2.1 1.7 13.6 4.7 11.0 2 C a

13B/P G3 50 mbar 13.8 0.4 1.8 1.7 14.1 2.3 11.3 2 C a

NoX-class: 4
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KALFIRE GP80/54T / GP85/50R

Gas

cat.
Gas type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)* 

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 10.5 1.06 3.2 3x1.6 + 0.8 12.7 9.2 7.9 2 d a

12e G20 20mbar 10.5 1.06 3.2 3x1.6 + 0.8 12.7 9.2 7.9 2 d a

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar

10.5

10.5

1.06

1.06

3.2

3.2

3x1.6 + 0.8

3x1.6 + 0.8

12.7

12.7

9.2

9.2

7.9

7.9

2

2

d 

d

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 10.5 1.25 3.9 3x1.6 + 0.8 19.7 13.2 7.7 2 d a

I2ell G20 20mbar 10 1.06 3.2 3x1.6 + 0.8 12.7 9.2 7.9 2 d a

I2ell G25 20mbar 10 1.06 3.9 3x1.6 + 0.8 19.7 13.2 7.7 2 d a

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar

6.7

8.7

0.29

0.35

2.0

2.0

3x1.0 + 0.5

3x1.0 + 0.5
17.2

6.5

9.3

6.1

6,4

2

2

d

d

B

B

13B/P G3 28-30 mbar 6/7 0.29 2.0 3x1.0 + 0.5 17.2 6.5 6.1 2 d B

13B/P G30 50 mbar 7.1 0.29 2.0 3x1.0 + 0.5 17.2 6.5 6.1 2 d B

NoX-class: 5

KALFIRE GP 60/79F, GP65/75C, GP70/75s

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kW (input)

use

m³/h

Orifice

Code

(mm)

Injector

Code

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kw (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 10.3 1.09 3.5 3x1.6 + 0.8 14.2 4.6 7.9 2 d a

12e G20 20mbar 10.3 1.09 3.5 3x1.6 + 0.8 14.2 4.6 7.9 2 d a

12e+
G25

G20

25mbar

20 mbar

10.3

10.3

1.09

1.09

3.5

3.5

3x1.6 + 0.8

3x1.6 + 0.8

14.2

14.2

4.6

4.6

7.9

7.9

2

2

d 

d

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25mbar 10.3 1.3 3.9 3x1.6 + 0.8 19.7 4.4 7.8 2 d a

I2ell G20 20mbar 10.3 1.09 3.5 3x1.6 + 0.8 14.2 4.6 7.9 2 d a

I2ell G25 20mbar 8.7 1.07 3.5 3x1.6 + 0.8 14 4.6 6.5 22 d a

13+
G30

G31

28-30mbar

37 mbar

8.9

8.7

0,28

0.35

2.0

2.0

3x1.0 + 0.5

3x1.0 + 0.5

18.5

20.0

8.2

9.3

6,6

6,4

2

2

d

d

B

B

13B/P G3 28-30 mbar 8.9 0.28 2.0 3x1.0 + 0.5 18.5 7.6 7.9 2 d B

13B/P G30 50 mbar 8.9 0.28 2.0 3x1.0 + 0.5 18.5 8.2 7.9 2 d B

NoX-class: 4

KALFIRE GP75/59F, GP80/55C, GP85/55s

Gas

cat.
Gas type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 10.5 1.1 3.1 1.75 11.9 6.1 8.7 1 C a

12e G20 20mbar 10.5 1.1 3.1 1.75 11.9 6.1 8.7 1 C a

12e+
G25

G20

25 mbar

20mbar

10.5

10.5

1.1

1.1

3,1

3.1

1.75

1.75

11.9

11.9

6.1

6.1

8.7

8.7

1 

1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 10.4 1.28 3.4 1.75 15.9 6.8 8 2 d a

I2ell G20 20mbar 10.5 1.1 3.1 1.75 11.9 6.1 8.7 1 d a

I2ell G25 20mbar 9.1 1.12 3.1 1.75 12 6.4 7.4 2 d a

13+
G30

G31

28-30mbar

37 mbar
6/7 0.21 1.5 1.2 6.9 3.2 4.3 2

d 

d

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 6/7 0.21 1.5 1.2 5.5 3.2 4.2 2 d a

13B/P G30 50 mbar 7.1 0.22 1.3 1.2 5.7 3.2 4.2 2 d a

NoX-class: 4
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Country overview 

at Be Ch CZ de dk es FI FR hU GB GR Ie It lU Nl No Pt Pl

12h G20 20mbar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

12e G20 20mbar √ √ √

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar

√

√

√

√

I2l G25 25 mbar √

I2ell
G25

G20

20mbar

20mbar
√ √ √ √

13+
G30

G31

28-30 mbar

37 mbar
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13B/P G30 28-30 mbar √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

13B/P G3 50 mbar √ √ √ √

*   energy efficiency class (sc): the energy efficiency class is determined based on inspection values in line with eN613,  
measured quiuckly woith a short configuration (see configuration 1, page 35).

* *   energy efficiency class (lc): the energy efficiency class determined based on values measured with a long configuration  
(see configuration 2, page 35).

KALFIRE GP105/79F, GP110/75C, GP115/75s 

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code 

(mm)

Injector

Code 

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

minimum

mbar

Power

maximum

kw (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 13.9 1.47 3.9 2x 1.6 + 1.8 12.8 9.5 11.4 1 C a

12e G20 20mbar 13.9 1.47 3.9 2x 1.6 + 1.8 12.8 9.5 11.4 1 C a

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar
13.9 1.47 3.9 2x 1.6 + 1.8 12.8 9.5 11.4 1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 12.8 1.6 3.9 2x 1.6 + 1.8 14.6 11.2 10.5 1 C a

I2ell G20 20mbar 13.9 1.47 3.9 2x 1.6 + 1.8 12.8 9.5 11.4 1 C a

I2ell G25 20mbar 12.4 1.5 3.9 2x 1.6 + 1.8 14.8 11.8 9.9 22 C a

NoX-class: 5

KALFIRE GP105/59F, GP110/55C, GP115/55s

Gas

cat.

Gas 

type

Connection 

pressure

Load 

MAX (hi) 

kw (input)

use

m³/h

Orifice

Code

(mm)

Injector

Code

(mm)

Burner pressure

maximum

mbar

Burner pressure

 minimum

mbar

Power

maximum

kW (output)

Return on

investment

class

Energy 

efficiency 

class (sc)*

Energy 

efficiency 

class (lc)**

12h G20 20mbar 10.89 1.14 3.1 1.75 11.9 6.3 8.89 1 C a

12e G20 20mbar 10.89 1.14 3.1 1.75 11.9 6.3 8.89 1 C a

12e+
G25

G20

25mbar

20mbar

10.89

10.89

1.14

1.14

3,1

3.1

1.75

1.75

11.9

11.9

6.3

6.3

8.89

8.89

1 

1

C 

C

a

a

I2(43.46 – 

45.3 mJ/m3 

(0°C))//I2k

G25.3 25 mbar 10.4 1.27 3.4 1.75 15.8 6.4 7.77 2 d a

I2ell G20 20mbar 10.89 1.14 3.1 1.75 11.9 6.3 8.89 1 d a

I2ell G25 20mbar 8.96 1.1 3.1 1.75 11.6 7.6 7.25 2 d a

13+
G30

G31

28-30mbar

37 mbar
6.65 0.21 1.5 1.2 5.3 3.2 4.6 2

d 

d

a

a

13B/P G3 28-30 mbar 6.65 0.21 1.5 1.2 5.3 3.2 4.6 2 d a

13B/P G30 50 mbar 6.65 0.21 1.5 1.2 5.3 3.2 4.6 2 d a

NoX-class: 4
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A.9 Certificate of compliance:

Kalfire B.V.
Geloërveldweg 21
NL – 5951 Dh, Belfeld

Certifies that the following kalfire appliances, model gas fire:

kalfire GP60/59F, GP65/55C, GP70/55s, kalfire GP60/79F, GP65/75C, GP70/75s

kalfire GP75/55F, GP80/55C, GP85/55s, kalfire GP80/54t, GP85/50R

kalfire GP105/59F, GP110/55C, GP115/55s, kalfire GP105/79F, GP110/75C, GP115/75s

kalfire G60/48F, G65/44C, G70/44s, G80/48F, G85/55C, G90/55s, G100/41F,

kalfire G105/37C, G11037s, G120/41F, G125/37C, G130/37s, G160/41F, G165/55C

are in compliance with the appliances as described in the “eG-type-investigation-certificate” N° e1398 / 5643

and N° e1347/5619 and are in accordance with the applicable fundamental provisions of regulation 2009/142.

date: 1 January 2018

Beijko van melick msc

managing director

kalfire Bv 
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Geloërveldweg 21       

5951 dh Belfeld     

info@kalfire.nl

KALFIRE.COM             

DON’T COMPROMISE.
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