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Návod k montáži a obsluze krbové vložky 

 Pacific Energy FP30 (2014) 
 

Výrobce:     PACIFIC ENERGY FIREPLACE PRODUCTS LTD. 
   2975 Allenby Rd., Duncan, B.C. V9L 3Y2 
Typ spotřebiče: dvouplášťová krbová vložka na pevná paliva se systémem dvoustupňového 

bezroštového spalování, airwash systémem a EBT2 
Účel použití: vhodné pro lokální vytápění obytných objektů, chat a chalup 
 s možností teplovzdušných rozvodů 
Druh paliva: dřevo, popř.dřevěné brikety lisované z pilin nebo z kůry 
 
Záruční opravny: výhradní dovozce pro ČR a SR  
                                   DRAGON JH, s.r.o. 
 Jarošovská ul. 840, Jindřichův Hradec,  377 01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Při instalaci je nutno dodržet všechny místní předpisy včetně 
předpisů, které se týkají národních a evropských norem 

zejména ČSN 734201, ČSN 061008 
 
Technické údaje: 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Děkujeme Vám, že jste pozval Pacific Energy k Vám domů. 

 

Váš nový spotřebič byl vyroben v maximální kvalitě a prošel přísnými zkouškami 
bezpečnosti a kvality, aby zajistil mnoho let bezproblémového provozu. Přesto Vás prosíme, 
abyste se důkladně seznámil s tímto návodem k montáži a obsluze. Je zde podrobný popis 
vlastností Vaší krbové vložky Pacific Energy a tipy pro údržbu a provoz, které Vašemu spotřebiči 
pomohou dosáhnout optimální výkonnosti. 

 

Údaje o bezpečnostních opatřeních z hlediska požární ochrany 

dle ČSN 06 1008:97 a to: 

Při instalaci a užívání spotřebiče musí být dodrženy následující pokyny  

dle ČSN 06 1008 čl. 12.2. 

• Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. 

• Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. 

• Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3 při  
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FP30    16     12  0,1% 39 - 77,6 320°C 272         



změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo 

výbuchu (např. při lepení linolea, PVC, při práci s nátěrovými hmotami apod.) musí být 

spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. 

• Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být provedeno dle ČSN 73 4201 a 
ČSN 73 4210. 

• Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující 
půdorys spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách. 

• Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. 

• Spotřebič je zakázáno jakoliv přetěžovat. 

• Při odstraňování popela zvláště horkého dbejte zvýšené opatrnosti. 

• Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být 
kladeny předměty z hořlavých hmot. 

• Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot: 
 
 

ZÁKLADNÍ POKYNY 
 
Toto zařízení potřebuje čerstvý vzduch pro dokonalé využití všech jeho možností a pro dokonalé spalování a 
používání druhé komory. Nedostatek vzduchu nebo námraza na komíně může způsobit špatného hoření. 
Prostor pod vložkou je určen pro přívod externího vzduchu. Tento prostor nesmí být použit pro skladování 
dřeva.  
Minimální tah komína je pro daný spotřebič 12 Pa. Provozní tah komína je 12 -20 Pa a nepřekročitelný tah 
komína je 30 Pa. V případě přesažení této hodnoty je nutno instalovat do komína odtahovou klapku 
 
Krbová vložka nesmí být připojena ke společnému komínu. Spotřebič může být instalován pouze na 
podlahách s dostatečnou nosností, jestliže stávající podlaha nesplňuje tuto nezbytnou podmínku, musí být 
pro splnění tohoto požadavku přijata vhodná opatření např. použití podložky rozkládající zatížení. 
 
U spotřebiče musí být zajištěn dostatečný přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína. Při zanedbání 
pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně. 
 
Instalace jakýchkoliv větracích mřížek musí být provedena tak, aby nedošlo k nebezpečnému zvýšení teploty 
okolních stěn, podlahy, stropu, nebo jiných konstrukcí kolem spotřebiče.  
 
Seznam doporučených paliv: 
 - suché, vyzrálé palivové dřevo do délky 46 cm.  
 - dřevěné brikety 
 
Spotřebič nesmí být používán ke spalování odpadků. Je možno používat pouze vhodná a doporučená 
paliva, což je dřevo. Ve spotřebiči nesmí být používána kapalná paliva. 

Při provozu je nutno zajistit přivádění spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti, zejména při 
současné provozu s jiným tepelným zařízením. Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti, jako 
spotřebič mohou způsobit problémy 
 
Při sezónním používání, nebo při špatných tahových podmínkách může dojít k úniku spalin do místnosti. Z 
tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou dle normy ČSN a pravidelné 
provádění údržby topidla 
 
Před každou sezónou doporučujeme pravidelnou údržbu odpovědným technikem. 
 
Ohniště a kryt popelníku musí být vždy uzavřen s výjimkou uvádění do provozu, doplňování paliva a 
odstraňování pevných zbytků spalování, aby se zabránilo úniku spalin. 
 



Běžným provozem, zejména při použití vlhkého paliva, dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. 
Spotřebič, kouřovod a komín musí být pravidelně čištěn. Před opakovaným zapalováním po delší době 
přerušení provozu je nutno provést kontrolu případného ucpání spalinové cesty.  
 
Používání přístroje můžete zahájit pouze, když je správně nainstalován a je zajištěna bezpečnost. Před 
prvním použitím je důležité, abyste porozuměli provozu Vašeho přístroje. 
 
Části spotřebiče, zejména jeho vnější povrchy jsou za provozu horké! K otevírání dveří na krbových 
kamnech je nutné používat ochranné rukavice. 
 
Nejsou-li tato kamna řádně instalována, mohou způsobit požár domu. Z důvodu bezpečnosti postupujte 
podle instalačních pokynů. Přístroj byste měli používat jen se zavřenými dvířky, kterými jsou kamna 
vybavena. Pokud jsou dvířka otevřena, může unikat z přístroje kouř a oheň, který by mohl způsobit požár. 
 
Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřípustné. 
 
Při opravách a výměnách náhradních dílů je povoleno používat pouze díly doporučené výrobcem. 
 
 
 
 
 

BEZPEČNOSTNÍ   POKYNY 
       
Před instalací a použitím tohoto zařízení pozorně prostudujte všechny instrukce. 

Doporučujeme nainstalování kouřových detektorů. Pokud tyto detektory byly instalovány již dříve, 

možná zjistíte, že pracují častěji. To může být v důsledku vysoušení barvy krbových kamen nebo kouře 

z náhodně nedovřených krbových dvířek.  Neodpojujte detektory. Je-li to nutné, přemístěte je dále od krbu, 

aby se tak snížila jejich citlivost . 

 

BEZPEČNOSTNÍ POZNÁMKA: Nejsou-li tato kamna řádně instalována, mohou způsobit požár domu. 

Z důvodu bezpečnosti postupujte podle instalačních pokynů.  

 

BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH HMOT DLE ČSN 06 1008 

 

Zděná nebo továrně vyrobená krbová kamna 

Minimální požadované vzdálenosti krbových vložek od okolních hořlavých materiálů, pokud 
jsou vložky vestavěny do zděného nebo továrně vyrobeného krbu jsou uvedeny v následující tabulce. 

 
 
 



Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů 
(měřeno od vnitřních stěn krbových vložek v mm) 

 
 FP30 

Insert 
Boční 
stěna 

400 

Čelní  
stěna 

1100 

Zadní 
stěna 

200 

  

 
 

Kreosot 
 

Jak se tvoří a kdy se odstraňuje 

 

Při pomalém spalování dřeva se tvoří dehet a různé organické výpary, které se míchají s 
vylučovanou vlhkostí za vzniku kreosotu. Kreosotové páry se srážejí v relativně chladném 
kouřovodu, kdy je oheň mírný. Důsledkem toho je akumulace zbytků kreosotu uvnitř roury. Při 
vznícení hoří kreosot mimořádně silným plamenem. Komín by měl podléhat pravidelné kontrole v 
průběhu topné sezóny, zda se tvoří kreosot. Jestliže se kreosot vytvořil ve vrstvě 3 mm a více, měl 
by se odstranit, aby se snížilo riziko vzniku ohně v komínu. 

 

1. Nejhustší kouř vzniká v případě přiložení velkého množství dřeva na vrstvu horkých uhlíků a 
uzavření průduchů. Spalováním dřeva vzniká kouř, ale bez dostatku vzduchu nemůže shořet. Pro 
dokonalé spalování bez kouře jsou třeba malé dávky paliva, dvě až tři polena nebo 1/4 až 1/2 
dávky paliva za určitý časový interval a otevření průduchu poměrně hodně dokořán, zvláště 
během prvních 10 až 30 minut po každém přiložení, kdy probíhá většina reakcí, při nichž vzniká 
kouř. Asi po 20 minutách lze průduchy uzavřít více bez nadměrné tvorby kouře. Dřevěné uhlíky 
vytváří velice málo kouře, z něhož vzniká kreosot. 

2. Čím chladnější je povrch, po kterém prochází kouř z hořícího dřeva, tím více kreosotu se sráží. 
Nevyzrálé či vlhké dřevo významně přispívá ke vzniku kreosotu tím, jak nadměrná vlhkost, která 
se odpařuje, chladí oheň, který hůře spaluje dehty a plyny, a tím vytváří hustý kouř a špatné 
spalování. Tento vlhkostí ztěžklý kouř chladí komín, a celý problém se komplikuje ještě víc tím, že 
kouř má optimální podmínky ke kondenzaci. Stručně řečeno, určitému množství kreosotu se 
nevyhneme a musíme si na něj zvyknout. Řešením je pravidelná kontrola a čištění. Jeho tvorbu lze 
omezit používáním suchého vyzrálého dřeva a dostatku spalovacího vzduchu. 

 

 

 



Jak zabránit požáru komína 

 

Jsou dvě možnosti, jak zabránit požárům komína: 

1. Nedopusťte, aby se kreosot vytvořil v takovém množství, aby to umožnilo vznik požáru.  

2. Neumožňujte takové spalování, při kterém může dojít k požárům komína. Jedná se o spalování 
při vysokých teplotách, jako pálení kuchyňských odpadků, lepenky, vánočních stromků, či 
dokonce běžného dřevěného otopu (tj. při plném naložení na vrstvu žhavých uhlíků a při 
extrémně otevřeném průduchu). 

 

Provoz                               

 

 

Varování: nikdy nepoužívejte benzín, benzínu podobné palivo do svítilen, petrolej, kapalinu na 
zapalování dřevěného uhlí či podobné kapaliny k zapalování nebo oživení ohně v tomto topidlu. 
Skladujte veškeré takové kapaliny v dostatečné vzdálenosti od topidla, pokud je v provozu. Pro 
rychlejší rozdmychání ohně lze použít dovozcem dodávaný ruční ventilátor na dvě baterie tzv. 
Firemate.  

 

Varování: Kamna/vložka jsou za provozu horká. V jejich blízkosti platí zákaz pohybu dětí a přechovávání 

oblečení a  umysťování nábytku. Dotykem mohou vzniknout popáleniny kůže. Dbejte proto zvýšené 

opatrnosti.  

 

Vaše krbové vložky Pacific Energy jsou konstruovány na principu dvoustupňového 
nekatalitického spalování. Přetápění je nebezpečné a dochází při něm k plýtvání tepelnou energií. 
Příliš nízká intenzita topení přispívá ke vzniku kreosotu a snižuje schopnost spalování. 

 

Výběr dřeva 

 

Tato kamna jsou uzpůsobena výhradně ke spalování přírodního dřeva. Výsledkem spalování 
vyzrálého, vzduchem sušeného dřeva je vyšší výkon a nižší emise CO a CO2, v porovnání s 
měkkými druhy dřeva nebo s mokrým a čerstvě nařezaným tvrdým dřevem. Dřevo by se mělo 
správně sušit (zrát) na vzduchu po dobu alespoň šesti měsíců. Mokré nebo nevyzrálé dřevo 
způsobuje čadivý oheň a jeho spalováním vzniká velké množství kreosotu. Mokré dřevo rovněž 
produkuje velice málo tepla a oheň často vyhasíná.  



 

Nespalujte: dřevo s obsahem slané vody*, mokré nebo čerstvé dřevo, odpadky/plasty*, 
impregnované dřevo, uhlí/dřevěné uhlí, rozpouštědla. 

*Tyto materiály obsahují chloridy které rychle ničí kovové povrchy a tím ruší možnost záruky. 

 

Nespalujte nic kromě dřeva. Jiná paliva, např. dřevěné uhlí mohou produkovat velká množství 
oxidu uhelnatého, plynu bez chuti a zápachu, který je smrtelný. Za žádných okolností se nesmíte 
pokoušet o grilování s pomocí těchto kamen. 

 

Jak si vyzkoušet Vaše dřevo 

 

Přiložte do kamen, v kterých je velká vrstva žhavých uhlíků, velký kus dřeva. Pokud začne během 
jedné minuty hořet na více než jedné straně, je suché. Vlhké je, jestliže zčerná a zapálí se po více 
než třech minutách. Pokud prská, syčí, a černá bez hoření, pak je mokré a nemělo by se spalovat. 

 

 

První zatápění 

 

Vytvrzení vrchního nátěru 

K dosažení co nejlepší kvality vrchního nátěru je třeba, aby se nátěr na Vašich kamnech vypálil. Při 
prvních 2 – 3 zatápěních je velice důležité dobré větrání místnosti. Otevřete všechna okna a dveře. 
Některým osobám se může udělat nevolno z kouře a zplodin, vzniklých v průběhu vytvrzování. 

 

Rozdělávání ohně 

 

Varování: nikdy k rozdělání ohně nepoužívejte chemikálie nebo jakékoli těkavé kapaliny. Povoleno je pouze 

tzv.Pepo, které je volně dostupné v maloobchodní síťi. 

 

1. Nastavte ovladač přívodu vzduchu na polohu H /HIGH-vysoký/ nejvyšší stupeň spalování a 
otevřete dvířka. 

2. Položte doprostřed topeniště zmačkaný papír popř. Pepo a dejte přes něj křížem krážem několik 
kousků suchých třísek. Navrch přidejte několik kousků suchého dřeva. 



3. Zapalte papír nebo Pepo a zavřete dvířka. 

4. Jakmile se rozhoří oheň, otevřete dvířka a přidejte několik malých polínek. Zavřete dvířka. 

5. Jakmile je v kamnech potřebná vrstva uhlíků a dřevo zuhelnatí, pokračujte v obvyklém provozu. 

 

 

Obvyklý provoz 

1. Nastavte ovladač přívodu vzduchu tak, jak potřebujete. Když se kouř line podél skla (efekt 
vodopádu), znamená to, že jste omezili přívod vzduchu příliš brzy nebo jste zvolil příliš nízké 
nastavení. Ovládací panel s velkým rozsahem možností Vám usnadní nalezení správného 
nastavení. Protože vytápění obytných prostor je variabilní (izolace, okna, počasí), správné 
nastavení zjistíte jen metodou pokusů a omylů, a měli byste si o něm dělat záznamy pro potřeby 
dalšího vytápění. 

2. Při přikládání zvyšte přívod vzduchu a ponechte ohni čas, aby se rozhořel. Dvířka otvírejte 
pomalu, zabráníte tím vybafnutí.  

3. Topte dřívím různých tvarů, průměrů a délek (až 46 cm). Přikládejte dřevo podélně a snažte se 
umístit je tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch. Používejte vždy suché dřevo. 

4. Nepřikládejte dřevo na výšku nebo tak, aby při otevření dvířek hrozilo nebezpečí vypadnutí 
dřeva. 

5. Pokud topíte déle nebo přes noc, je lepší topit nerozštípaným dřívím. Nezapomeňte nechat dřevo řádně 
zuhelnatět při maximálním přívodu vzduchu předtím, než přívod nastavíte na noční provoz. 
 

Varování: Během topení ponechávejte dvířka na přikládání zavřená. Tato kamna nejsou určena 
k topení s otevřenými dvířky. 

Varování: Nepoužívejte rošty nebo kozlíky na vyzvedávání ohně. V opačném případě to může vést k 

nebezpečné situaci. Topte přímo na krbových cihlách. Vyměňujte zlomené nebo chybějící cihly.  

 

Obnovení ohně po pozvolném nebo nočním provozu 

 

1. Otevřete dvířka a prohrabte žhavé uhlíky směrem dopředu. Přiložte několik suchých 
rozštípaných polínek na uhlíky, zavřete dvířka. 

2. Zvyšte přívod vzduchu a během několika minut by měl oheň začít hořet.  

3. Jakmile dřevo zuhelnatí, upravte přívod vzduchu tak, jak potřebujete. 

4. Za účelem dosažení maximálního stupně spalování nastavte ovladač na polohu „H“  

Nepoužívejte toto nastavení v jiných případech než při zatápění nebo přikládání. 



Netopte víc, než kamna snesou: pokusy o dosažení vyššího výkonu, než na jaký jsou kamna 
stavěna, mohou skončit trvalým poškozením kamen a komínu. Při dlouhodobém opakovaném 
pomalém spalování (např. přes noc se doporučuje na 1-2 hod. otevřít přívod vzduchu na polohu 
„H“, aby se spálil vytvořený kreosot, který se během pomalého hoření vytvořil na skle a 
vnitřních stěnách topného tělesa.  

 
 
 

 

ZÁKLADNÍ POKYNY 
 
Toto zařízení potřebuje čerstvý vzduch pro dokonalé využití všech jeho možností a pro dokonalé spalování a 
používání druhé komory. Nedostatek vzduchu nebo námraza na komíně může způsobit špatného hoření.  

Krbová vložka je určena pro obestavbu. Prostor obestavby musí být odvětrán za použití k tomu určených 
větracích mřížek. 

Minimální tah komína je pro daný spotřebič 12 Pa. Provozní tah komína je 12 -20 Pa a nepřekročitelný tah 
komína je 30 Pa. V případě přesažení této hodnoty je nutno instalovat do komína odtahovou klapku 
 
Vložka nesmí být připojena ke společnému komínu. 
 
Spotřebič může být instalován pouze na podlahách s dostatečnou nosností, jestliže stávající podlaha 
nesplňuje tuto nezbytnou podmínku, musí být pro splnění tohoto požadavku přijata vhodná opatření např. 
použití podložky rozkládající zatížení. 
 
U spotřebiče musí být zajištěn dostatečný přístup pro čištění spotřebiče, kouřovodu a komína. Při zanedbání 
pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požáru v komíně. 
 
Instalace jakýchkoliv větracích mřížek musí být provedena tak, aby nedošlo k nebezpečnému zvýšení teploty 
okolních stěn, podlahy, stropu, nebo jiných konstrukcí kolem spotřebiče.  
 
Seznam doporučených paliv: 
 - suché, vyzrálé palivové dřevo do délky 46 cm.  
 - dřevěné brikety 
 
Spotřebič nesmí být používán ke spalování odpadků. Je možno používat pouze vhodná a doporučená 
paliva, což je dřevo. Ve spotřebiči nesmí být používána kapalná paliva. 

Při provozu je nutno zajistit přivádění spalovacího vzduchu a vzduchu k větrání místnosti, zejména při 
současné provozu s jiným tepelným zařízením. Odsávače vzduchu, které pracují ve stejné místnosti, jako 
spotřebič mohou způsobit problémy 
 
Při sezónním používání, nebo při špatných tahových podmínkách může dojít k úniku spalin do místnosti. Z 
tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu komína kominickou firmou dle normy ČSN a pravidelné 
provádění údržby topidla 
 
Před každou sezónou doporučujeme pravidelnou údržbu odpovědným technikem. 
 
Pro zajištění spalování při minimálním příkonu je, při řádném rozhoření paliva, nutno nastavení přívodu 
primárního vzduchu na 1/3.  
 
Ohniště a kryt popelníku musí být vždy uzavřen s výjimkou uvádění do provozu, doplňování paliva a 
odstraňování pevných zbytků spalování, aby se zabránilo úniku spalin. 
 
Běžným provozem, zejména při použití vlhkého paliva, dochází k usazování sazí a dehtu v komíně. 
Spotřebič, kouřovod a komín musí být pravidelně čištěn. Před opakovaným zapalováním po delší době 
přerušení provozu je nutno provést kontrolu případného ucpání spalinové cesty.  



 
Používání přístroje můžete zahájit pouze, když je správně nainstalován a je zajištěna bezpečnost. Před 
prvním použitím je důležité, abyste porozuměli provozu Vašeho přístroje. 
 
Části spotřebiče, zejména jeho vnější povrchy jsou za provozu horké! K otevírání dveří na krbových 
kamnech je nutné používat ochranné rukavice. 
 
Není li krbová vložka řádně instalována, může způsobit požár domu. Z důvodu bezpečnosti postupujte podle 
instalačních pokynů. Přístroj byste měli používat jen se zavřenými dvířky, kterými jsou kamna vybavena. 
Pokud jsou dvířka otevřena, může unikat z přístroje kouř a oheň, který by mohl způsobit požár. 
 
Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřípustné. 
 
Při opravách a výměnách náhradních dílů je povoleno používat pouze díly doporučené výrobcem. 
 
Krbová vložka je určena pro dlouhodobý spalovací proces. 
 
 

Údaje o bezpečnostních opatřeních z hlediska požární ochrany 
dle ČSN 06 1008:97  

 

Při instalaci a užívání spotřebiče musí být dodrženy následující pokyny dle ČSN 06 1008 čl. 12.2. 

• Spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. 
• Obsluhu spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. 
• Spotřebič smí být používán v obyčejném prostředí dle ČSN 33 2000-3 při změně tohoto prostředí, 

kdy by mohlo vzniknout přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení linolea, PVC, 
při práci s nátěrovými hmotami apod.), musí být spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen 
z provozu. 

• Připojení spotřebiče ke komínovému průduchu musí být provedeno dle ČSN 73 4201. 
• Spotřebič je nutné umístit tak, aby stál pevně na nehořlavém podkladu, přesahující půdorys 

spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách. 
• Spotřebič vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. 
• Spotřebič je zakázáno jakkoliv přetěžovat. 
• Při odstraňování popela zvláště horkého dbejte zvýšené opatrnosti. 
• Na spotřebič a do vzdálenosti menší než bezpečná vzdálenost od něho nesmějí být kladeny 

předměty z hořlavých hmot. 
• Jakékoli úpravy spotřebiče jsou nepřípustné  
• Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot: 
 

Stupeň hořlavosti stavebních  Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti:  

hmot a výrobků:                                        

A ............ nehořlavé žula, pískovec, betony, těžké pórovité cihly, keramické obkladačky, 
speciální omítky 

B ............ nesnadno hořlavé                 akumín, heraklit, lihnos, itavér 
C1 .......... těžce hořlavé                     dřevo listnaté, překližka, sirkolit, tvrzený papír, umakart 
C2 .......... středně hořlavé dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny 
C3 .......... lehce hořlavé             dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan, PVC lehčený  
 

Děkujeme Vám za nákup PACIFIC ENERGY 
Váš nový spotřebič byl vyroben v maximální kvalitě a prošel přísnými zkouškami bezpečnosti a kvality, aby 
zajistil mnoho let bezproblémového provozu. Přesto Vás prosíme, abyste se důkladně seznámil s tímto 
návodem k montáži a obsluze. Je zde podrobný popis vlastností Vaší vložky PACIFIC a tipy pro údržbu a 
provoz, které Vašemu spotřebiči pomohou dosáhnout optimální výkonnosti. 

 
Gratulujeme Vám k Vašemu novému nákupu. 

 



 
Bezpečnostní pokyny 

 

Před instalací a použitím tohoto zařízení pozorně prostudujte všechny 
instrukce. 
 
 
 
 

Instalace 
 

• Přečtěte si veškeré instrukce pro obsluhu a montáž před instalací a prvním použití krbové vložky 
PACIFIC. Vložku instalujte pouze dle instrukcí uvedených v tomto návodu. 

• Vyberte pečlivě místo pro umístění krbové vložky a zkontrolujte minimální vzdálenosti od hořlavých 
materiálů. 

• Za žádných okolností nesmí být toto topidlo instalováno nouzovým nebo provizorním způsobem. 
Smí být provozováno pouze při splnění následujících podmínek. 

• Nepřipojujte toto zařízení ke kouřovodu, který současně slouží jinému zařízení. 
• Při instalaci v mobilních objektech musí být k dispozici přívod venkovního vzduchu. 
• Toto topidlo smí být připojeno s pomocí jednoplášťové spojovací roury (kouřovodu) nebo 

katalogizované dvouplášťové spojovací roury (viz Instalace v mobilních objektech) 
• Vzdálenosti od hořlavých povrchů a materiálů při použití jednoplášťové spojovací roury jsou uvedeny 

v prospektech. Vzdálenosti je možno snížit při použití různých tepelně izolačních materiálů. 
• U příliš malých vzdáleností případně použijte katalogizovanou dvouplášťovou spojovací rouru. 

 

INSTALACE - Montážní předpisy 
 
Vaše krbové vložky Pac.Energy jsou navrženy tak, aby byly instalovány do zděného krbu či obestavby. 
Zděný krb musí být postaven v souladu s požadavky odpovídajících národních, provinčních, státních nebo 
místních zákonů, v podmínkách České republiky zejména ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210. 
 
!!! Pozor !!!  Toto topidlo nesmí být za žádných okolností instalováno jako pohyblivé ani dočasně 
pohyblivé.  
 
NIKDY NEPŘIPOJUJTE TOTO TOPIDLO KE KOMÍNOVÉMU SOPOUCHU, KTERÝ SLOUŽÍ JINÉMU 
ZAŘÍZENÍ. 
 
 
 
 

 
 

Údržba a kontrola 
 

1. Oharky se mohou vykutálet ven z kamen a způsobit tak nebezpečí požáru. Udržujte vrstvu popela na 
minimální úrovni 2-3 cm  

2. Jestliže sklo vinou pomalého hoření nebo nekvalitního dřeva ztmavne, je třeba ho vyčistit jakýmkoliv 
prostředkem na čištění krbového skla, až když jsou kamna vychladlá. Typ a množství usazenin na 
skle je dobrým ukazatelem stavu kouřovodu v komíně a vhodné konstrukce komína. Světlehnědá 
prašná usazenina, kterou lze snadno otřít, obvykle svědčí o dobrém přísunu vzduchu a o suchém, 
dobře vyzrálém dřevě, a tudíž o relativně čistých trubkách a komínu. Naopak, černá mastná 
usazenina, která se špatně odstraňuje, bývá výsledkem vlhkého a zeleného dřeva a pomalého 
procesu hoření. Tato těžká usazenina vzniká přinejmenším stejně rychle i v komíně. 

3. TĚSNĚNÍ DVÍŘEK – Těsnění používané firmou Pacific Energy  vyžaduje k utěsnění pouze mírný 
tlak. Tím se prodlouží životnost těsnění. Je důležité, aby těsnění dvířek bylo udržováno v dobrém 
stavu. Pravidelně těsnění kontrolujte a v případě potřeby vyměňte.  



4. SKLO U DVÍŘEK – Nezavírejte dvířka zabouchnutím ani jinak nenarážejte do skla. Při zavírání 
dvířek se ujistěte, že dřevo nebrání jejich zavření a že sklo do dřeva nenarazí. Jestliže sklo praskne 
nebo se rozbije vinou mechanického poškození, je nutné ho před dalším použitím kamen vyměnit. 
Náhradní sklo obdržíte od Vašeho prodejce. Nenahrazujte žádným jiným typem skla.  
 
Rozbité sklo odstraníte, když vyšroubujete samořezné šroubky a sejmete rám. Zapamatujte si při 
tom jeho polohu pro jeho zpětné našroubování. Odstraňte všechno rozbité sklo. Buďte při tom 
opatrní, střepy jsou velmi ostré. Vložte sklo nové, kompletní i s novým těsněním. Vraťte zpět na 
místo rám a zašroubujte.  

 
POZOR! Neutahujte šrouby přes míru, utahujte velmi opatrně! 
 

• Nečistěte sklo, pokud je horké 
• Nepoužívejte na sklo abrazívní čisticí prostředky. 

 
5. Oblast, kde proud vzduchu vstupuje do kamen, musí být udržovaná v čistotě a nesmí v ní být 

nadměrná vrstva popela, který by blokoval přívod vzduchu do kamen.  Tato oblast je v přední části 
krbu.  

6. Neskladujte dřevo v oblasti požadovaných bezpečnostních vzdáleností krbu, ani v oblasti potřebné 
k nakládání do kamen a vybírání popela. Udržujte oblast okolo topidla čistou a volnou, nenechávejte 
v ní žádné volné hořlavé látky, nábytek noviny apod. 

7. Potřebují-li vyčistit zlatá dvířka, používejte pouze jemné mýdlo a vodu. Použitím abrazívních 
prostředků zrušíte záruku. 

8. Vytvořte si optimální systém pro přísun paliva. Kontrolujte tvorbu kreosotu tak dlouho, dokud Vám 
zkušenost neukáže, jak často je třeba ho odstraňovat, aby byl provoz bezpečný. 

9. Uvědomte si, že čím teplejší je oheň, tím méně kreosotu se usazuje.  Za mírného počasí je třeba ho 
odstraňovat jednou za týden, třebaže v nechladnějších měsících, kdy se topí na vyšší teploty, je 
obvykle dostačující čištění jednou za měsíc.  

10. Poučte všechny členy své rodiny, jak bezpečně obsluhovat topidlo. Ujistěte se, že mají dostatečnou 
znalost celého systému, pokud s ním budou pracovat.  

 
 
Sejmutí krytu topeniště (tzn. desky s tryskami pro přívod sekundárního vzduchu) 
 
Pro čištění a kontrolu by měly být vyjímány z krbu. Pokud toto není možné, je třeba sejmout vnitřní kryt.  
NEPOUŽÍVEJTE KRB, POKUD JE KRYT TOPENIŠTĚ NEBO IZOLAČNÍ VATA VYJMUTA. 
 
Sejmutí krytu topeniště 
 
Vyjměte ocelový kolík na zadní horní straně topidla, přímo pod krytem. Kryt zvedněte a zatáhněte ho 
dopředu tak, abyste ho odpojili od zásobovací roury. Nakloňte kryt do stran tak, aby se uvolnil a odstraňte ho 
od topeniště. Odstraňte izolaci, abyste uvolnili přístup k výstupu do komína. 
 
Zkontrolujte těsnění mezi krytem a zásobovací rourou. Je-li třeba, vyměňte ho.  
 
Kryt a izolaci nainstalujte zpět opačným postupem. 
 

Specifika provozu krbové vložky FP30 
 
Pravidelná kontrola 
Zkontrolujte následující díly na případné poškození, jako jsou trhliny, nadměrná koroze, propálené části a 
nadměrné deformace. 
 

Týdně:   
• Cihly – vizuální kontrola prasklin 
• Těsnění dveří - prohnutí, umístění, poškození. 

 
Měsíčně:  

• Držáky cihel a vodící lišty. 
• Vzduchová stoupací trubka v zadní části spalovací komory. 
• Zadní strana AirWash komory. 
• Zajišťovací čepy deflektoru. 
• Kryt sekundárních trubic. 



• Při čištění komínového systému 
• Horní deska spalovací komory  / izolační matrace. 
• Deflektory. 
• Horní tepelný štít a upevňovací šroub. 
• Těsnění deflektoru. 
• Lišty cihel 
• Připojovací potrubí. 

 
Ventilátor:  

• Dmychadlo se musí vyčistit a odstranit prach a nečistoty minimálně jednou ročně pomocí 
vysavače, na straně stupu do ventilátoru.  Dmychadlo je přístupné prostřednictvím přístupového 
krytu, který se nachází v dolní části spalovací komory. 

• Některé deformace horní desky jsou normální (až 1/4 "nebo 0,65 cm). 
• Výměna horní desky je nutná, pokud je trvalá deformace větší než uvedená hodnota, nebo je 

prasklá, nebo zlomená. 
• Prosím, obraťte se na svého prodejce, pokud zaznamenáte některou z výše uvedených škod. 

Pokračování provozu Vašich kamen se zlomenými částmi, může urychlit poškození jiných částí 
a může způsobit ztrátu záruky 

 
 
 
 
 
 

Obsluha 

 

POZOR: BĚHEM HOŘENÍ JE ZAŘÍZENÍ HORKÉ. UDRŽUJTE DĚTI, OBLEČENÍ A NÁBYTEK V DOSTATEČNÉ 

VZDÁLENOSTI. KONTAKT MŮŽE ZPŮSOBIT POPÁLENINY. 

 

UPOZORNĚNÍ: PŘEHŘÁTÍ ZAŘÍZENÍ MŮŽE ZKRÁTIT JEHO ŽIVOTNOST. TAKOVÉ ZACHÁZENÍ MŮŽE BÝT 

NEBEZPEČNÉ A MŮŽE VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY. 

 

POZOR: Nikdy nepoužívejte benzín, petrolej, tekuté podpalovače pro dřevěné uhlí nebo podobné tekutiny k 

zapálení nebo k obnově ohně v tomto zařízení. Udržujte tyto látky v dostatečné vzdálenosti od kamen, když 

jsou v provozu. 

 

NESPALUJTE: 

− dřevo z pobřeží slaných vod* 

− vlhké nebo zelené dříví 

− odpadky / plasty* 

− neodleželé dřevo 

− uhlí / dřevěné uhlí 

− rozpouštědla 
* Tyto materiály obsahují chloridy, které výrazně ničí kovový povrch zařízení a nevztahuje se na takové 

škody záruka. 

 



Vaše kamna PACIFIC ENERGY jsou navržena pro celkový maximální výkon už při nízkém stupni hoření. 

Přehřívání kamen je nebezpečné a jde o zbytečné plýtvání dřeva. Příliš pomalé hoření může způsobit 

hromadění kreozotu a nízký výkon. 

 

Výběr dřeva 

 

Tyto kamna jsou navrženy pro spalování přírodního dříví. V porovnání s měkkým, zeleným nebo čerstvě 

nařezaným tvrdým dřívím dosáhnte vyšší účinnosti a nižších emisí spalováním suchého odleželého tvrdého 

dřeva. 

 

Dřevo může být dobře vyschlé a odleželé asi po šesti měsících a více. Vlhké nebo nevyschlé dříví způsobuje 

nadbytečný dým a produkci velkého množství kreozotu. Vlhké dříví také produkuje méně tepla. 

 

Nepalte nic jiného kromě dřeva. Ostatní paliva, např. dřevěné uhlí, mohou produkovat větší množství oxidu 

uhelnatého – bez chuti i zápachu, který může zapříčinit smrt. Za žádných okolností se nepokoušejte na 

zařízení grilovat.  

 

Jak vyzkoušet Vaše dřevo 

 

Položte větší kus dřeva do kamen do lůžka z rozžhavených uhlíků. Pokud je suché, začne hořet na více než 

jedné straně do jedné minuty. Pokud je vlhké, dřevo zčerná a začne hořet během tří minut. Pokud začne 

oheň syčet, prskat a dřevo černat bez zažehnutí, dřevo je příliš mokré a není vhodné jej pálit.  

 

První zapalování ohně 

 

Konzervace vrchního nátěru 

Abyste dosáhli nejlepšího povrchu, nátěr na kamnech musí být vypálen. Při prvních třech hořeních by měla 

být místnost s kamny řádně větraná. Otevřete všechna okna a dveře. Kouř a výpary vzniklé vypalovacím 

procesem může některým osobám způsobit nevolnost. 

 

Zapalování ohně 

 

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte chemikálie nebo jiné prchavé kapaliny k podpalování. 



 

1) Nastavte přívod vzduchu na nejvíce (doleva) a otevřete dvířka. 
2) Umístěte zmačkané noviny doprostřed kamen a křížem na ně pokládejte několik kousků třísek. 

Navrch pak přidejte několik menších kousků suchého dříví. 
3) Zapalte papír a zavřete dvířka. (Záleží na délce komína, ale nejčastěji je potřeba nechat dvířka 

kamen přiotevřená alespoň půl minuty, než začnou třísky dobře hořet.) NENECHÁVEJTE KAMNA 
BEZ DOZORU S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY. 

4) Když je oheň rozdělán, otevřete dvířka a přidejte několik menších polínek. Zavřete dvířka. 
5) Jakmile se vytvoří dostatečné množství žhavého a dřevo shoří, začněte s běžnou obsluhou kamen. 

 

Běžná obsluha 

 

1) Nastavte přívod vzduchu na požadovanou hodnotu. Pokud se kouř line dolů za sklem (efekt 
vodopádu), znamená to, že jste přivřeli přívod vzduchu příliš brzy nebo užíváte příliš nízké 
nastavení. Široká možnost regulace umožňuje najít snadněji požadované nastavení. Vzhledem k 
tomu, že se liší potřeby vytápění každé domácnosti (podle izolace, oken, klimatu ad.), správné 
nastavení může být určeno pouze tím, že vyzkoušíte různé možnosti, abyste pro příští topení věděli. 

2) Před přikládáním otevřete přívod vzduchu naplno (posunutím směrem doleva) a počkejte, až se 
uhlíky rozjasní. Pomalu otevřete dvířka, tím předejdete kouření do místnosti. 

3) Používat můžete dřevo různého tvaru, průměru i délky (až do 50 cm). Přiložte a pokuste se polena 
pokládat tak, aby mezi nimi mohl proudit vzduch. Vždy používejte dřevo suché. 

4) Nikdy neplňte kamna palivem příliš do výšky nebo jiným způsobem, který by mohl způsobit 
vypadnutí hořících částí při otevření dvířek. 

5) Pro dlouhotrvající hoření nebo pro hoření přes noc je lepší neštípané dříví. Než nastavíte noční 
hoření kamen (s nízkým přívodem vzduchu), nezapomeňte nechat oheň nejdříve řádně rozhořet s 
naplno otevřeným přívodem vzduchu. 

 

UPOZORNĚNÍ: BĚHEM HOŘENÍ UDRŽUJTE KAMNA ZAVŘENÁ. NEJSOU NAVRŽENA NA HOŘENÍ S 

OTEVŘENÝMI DVÍŘKY. POKUD BY DVÍŘKA BĚHEM HOŘENÍ ZŮSTALA OTEVŘENÁ, PALIVO A PLAMENY BY 

SE MOHLY DOSTAT VEN Z OHNIŠTĚ A TÍM BY SE ZVÝŠILO RIZIKO POŽÁRU NEBO ZAKOUŘENÍ MÍSTNOSTI.  

 

UPOZORNĚNÍ: Žádné změny zařízení nejsou povoleny. Jakékoliv zásahy mohou vést ke ztrátě záruky a 

mohou být nebezpečné. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte rošty ani železné kozlíky k vyvýšení paliva. Spalujte dříví pouze na 

šamotových deskách. Rozbité nebo chybějící desky nahraďte.  

 

Obnovení ohně po dlouhotrvajícím nebo nočním hoření 

 

1) Otevřete dvířka a prohrábněte uhlíky směrem k přední části kamen. Na uhlíky přidejte trochu 
suchých, naštípaných polínek a zavřete dvířka. 

2) Nastavte přívod vzduchu naplno (posunutím směrem doleva) a v následujících několika minutách 
by měla polínka začít hořet. 



3) Až se dřevo řádně rozhoří, nastavte přívod vzduchu podle potřeby. 
4) Abyste dosáhli maximálního hoření, nastavte přívod vzduchu naplno (posunutím směrem doleva). 

Nepoužívejte toto nastevení v jiném případě, než při zapalování a rozehřívání kamen. 
ZAŘÍZENÍ NEPŘEHŘÍVEJTE: POKUSY O DOSAŽENÍ VYŠŠÍHO TEPELNÉHO VÝKONU A PŘESAŽENÍ LIMITŮ, 

PRO KTERÉ BYLO ZAŘÍZENÍ NAVRŽENO, MOHOU ZPŮSOBIT TRVALÉ ŠKODY KOMÍNA NEBO KAMEN A 

MOHOU VÉST KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.  

 
Přehřátí kamen 

Přehřátí kamen a překročení běžných tepelných limitů může být způsobeno hořením s otevřenými dvířky 

nebo poškozeným těsněním dvířek, které pak umožňuje nadbytečné proudění vzdchu do vnitřku kamen; 

dále spalováním přiliš vysušeného dříví nebo papírových odpadků; při příliš dlouhé době hoření se zcela 

otevřeným přívodem vzduchu. 

 

Více dřeva, více tepla 

Zkušenosti Vám budou nejlepším pomocníkem pro správné nastavení, jehož výsledkem bude efektivní 

hoření. Nezapomeňte, že nastavení přívodu vzduchu je závislé na okolnostech jako jsou typ dřeva, venkovní 

teplota, velikost komína a povětrnostní podmínky. S praxí budete získávat odborné zkušenosti v obsluze 

zařízení a dosáhnete výkonu, pro který bylo zařízení navrženo. 

 

Správný tah kamen 

− Tah je síla, která pohání vzduch ze zařízení vzhůru do komína. Síla tahu je závislá na délce komína, 
geografických podmínkách, blízkých překážkách a na dalších faktorech. 

− Příliš silné proudění vzduchu může způsobit nadměrné teploty v zařízení. To poznáte podle 
nekontrolovatelného hoření a rozpalování některých částí kamen do červena. 

− Nedostatečné proudění vzduchu může naopak způsobovat kouření do místnosti a zanášení komína. 
Nedostatečný tah poznáte podle prosakování kouře do místnosti skrz zařízení nebo komínovou 
vložku. 

 

Vyjímání popela 

Varování: Popel může být odstraňován pouze v případě, že je zařízení chladné. Jakmile bude vrstva popela 

uvnitř kamen vysoká 6 – 8 cm a jakmile oheň dohoří a popel vychladne, je vhodný čas na jeho odstranění. 

Popel však neodstraňujte všechen, nechte na dně alespoň vrstvu 2,5 cm pro lepší udržování teploty kamen 

během hoření. 

 

Likvidace popela 

Popel by měl být umístěn do plechové nádoby s těsně přiléhajícím víkem. Před úplnou likvidací, umístěte 

uzavřenou nádobu s popelem na nehořlavý povrch nebo na zem, nejlépe dál od hořlavých materiálů. Pokud 

se rozhodnete popel zahrabat do půdy nebo jinak rozptýlit, nechte ho v nádobě řádně vychladnout. Do této 

nádoby na popel už žádný jiný odpad nepřidávejte. 

 



Obsluha ventilátoru 

Ventilátor je zapojený k tepelnému spínači, který spustí spustí ventilátor automaticky, jakmile prostředí 

uvnitř kamen dosáhne potřebné operační teploty. 

 

Také doporučujeme možnost nástěnného spínače, aby mohl být ventilátor obsluhován manuálně. 

 

 

Vyjímání tepelně odrazové desky 

Tepelně odrazová deska by měla být vyndána při čištění komína. 

 

NEPOUŽÍVEJTE ZAŘÍZENÍ S VYJMUTOU ODRAZOVOU DESKOU. 

 

Vyjmutí 

Odstraňte záchytný kolík v zadní části kamen přímo pod deskou. Nadzvedněte desku vzhůru a 

táhněte dopředu kvůli odpojení od přívodní trubice vzduchu. Nakloňte desku na stranu, abyste ji 

mohli spustit dolů a vyjmout z kamen. Zkontrolujte těsnění mezi deskou a přívodní trubicí. Pokud 

je potřeba, těsnění vyměňte SUMB.31396 (k dostání  Vašeho dodavatele PACIFIC ENERGY). Desku 

umístěte zpět opačným postupem. Ujistěte se, že oba boční díly izolace jsou umístěny v bočních 

lištách a pevně k odrazové desce. Pokud se izolace během výměny desky poruší, vyměňte ji za 

novou. 

 

POZNÁMKA: KDYŽ VYJMETE ODRAZOVOU DESKU Z KAMEN, VŽDY NĚČÍM ZAKRYJTE TRUBICI PRO 

PŘÍVOD VZDUCHU DO DESKY. TÍM ZAMEZÍTE PADÁNÍ PRACHU A ÚLOMKŮ DOVNITŘ TRUBICE. 

 

Čištění komory pro druhotný vzduch 

 

6) Komora druhotného vzduchu je umístěna vespod zadní části kamen a může být 
zpřístupněna vyjmutím panelu na dně. Vyjměte šamotové desky k odhalení panelu, pak 
odšroubujte 8 šroubů, které ho drží. 

7) Odšroubujte 2 šrouby zajišťující kryt na boční straně komory a použijte vysavač na 
odstranění nečistot. 

8) Vraťte kryt zpět. 
 

 



Čištění skla 

Pokud se u kamen začne znečišťovat sklo následkem pomalého hoření nebo nedostatku dříví, 

může být po vychladnutí kamen vyčištěno čističem určeným přímo na skla krbů. Nikdy znečištění 

skla neodstraňujte škrabáním. Typ a množství usazenin na skle jsou dobrými ukazateli stavu 

komínové roury a usazenin v komínu. Světle hnědé prašné usazeniny, které jdou snadno setřít, 

jsou obvykle známkou dobrého hoření suchého a uleželého dříví, tudíž komín a roura by měly být 

relativně čisté. Naopak černé a mastné usazeniny, které jdou obtížně odstranit, jsou výsledkem 

hoření mokrého nebo zeleného dříví, nebo příliš pomalého hoření s nedostatkem vzduchu. Tyto 

těžké usazeniny se poměrně rychle hromadí v komíně. 

 

Výměna ventilátoru 

 

− Ventilátor je umístěn ve spodní části zadního úseku kamen a může být zpřístupněn vyjmutím 
panelu na dně vložky. Vyjměte šamotové desky k odhalení panelu, pak odšroubjte 8 šroubů za 
pomocí šroubováku (7/16´´). Schéma 1. 

− Uvolněte svorku na trubici od vzduchové skříňky směrem k přední části kamen a odpojte ji. Jemně 
na trubici zatlačte tak, aby byl přístupový otvor volný. Schéma 2 a 3. 

− Odpojte kabel ventilátoru od elektrického terminálu a od zástrčky k tepelnému spínači. 

− Vyjměte 2 křídlové matice, které zajišťují držák. Schéma 4. 

− Jemně nadzvědněte držák a pokládejte ventilátor směrem k přední části kamen. 

− Ventilátor nadzvedněte a vyjměte ven skrz přístupový otvor. 

− Vyjměte matice, které dží držák u ventilátoru a ventilátor vyměňte. 

− Instalaci nového ventilátoru proveďte opačným postupem. 
 
 

  

   



  

 

Instrukce k instalaci šamotových desek 

Toto balení obsahuje 19 šamotových desek v plné velikosti a také 3 oříznuté desky jiné velikosti. 

Do Vašeho zařízení v základní poloze vkládejte desky jak je uvedeno: 

− Nejdříve upevněte šamotové desky na dno. Použijte celkem 9 desek plné velikosti (A) a 
jednu oříznutou (C). 

− Poté upevněte zadní šamotové desky – 4 plné velikosti (A) tak, jak je předvedeno na 
obrázku. 

− Na závěr umístěte 3 desky plné velikosti (A) a 1 oříznutou desku (B) na každou z bočních 
stran tak, jak je předvedeno na obrázku. 

                                   

 

POLOŽKA  VELIKOST    ČÍSLO DÍLU 

A   230 mm x 115 mm x 32 mm  5096.99 

B   102 mm x 115 mm x 32 mm  3245.501 

C   184 mm x 115 mm x 32 mm  245.001 

 

 



 

Instalace vložky 

Vyjmutí z dřevěné bedny 

− Opatrně odstraňte dřeva a výztuže z vrchní části bedny. 

− Odšroubujte 4 šrouby, které přidržují kamna na paletě. 

− Sejměte kamna z palety. 
 

Upozornění: Za žádných okolností neinstalujte zařízení jen „dočasným“ způsobem. Zařízení může být 

uvedeno do provozu po splnění následujících podmínek. 

NEPŘIPOJUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ KE KOMÍNU, KTERÝ SLOUŽÍ I JINÉMU ZAŘÍZENÍ. 

NEINSTALUJTE HO V MÍSTNOSTI, VE KTERÉ SE SPÍ. 

Doporučujeme, aby instalaci a servis zařízení provedl kvalifikovaný technik. 

 

Umístění vložky FP30  

Nejlepší umístění (Vašeho krbu) Vašich kamen je potřeba určit vzhledem k umístění oken, dveří a 

průchozího prostoru. Před kamny je potřeba místo pro prodloužení ohniště z nehořlavého materiálu a pro 

římsu.  Nejdůležitější je ovšem vzít v úvahu polohu komína. Nejlepší možností je umístění krbu přímo tam, 

kde komín prochází domem bez sekání podlahy nebo stropu. 

Při prvních odhadech zkontrolujte adekvátnost podlahy k hmotnosti zařízení. Dále naměřte, jak velkou 

plochu bude krb zabírat.  

FP30 může být instalován přímo na podlahu nebo na vyvýšený základ. Potřebná vzdálenost od základny 

zařízení ke stropu je 2,2 m. 

FP30 nesmí být instalována do průmyslově stavěných krbů, pokud nejsou se zařízením testovány. 

Směr a síla větru mohou ovlivnit výkonnost komína. Proto je pozice vývodu komína důležitá při plánování 

polohy krbu. 

 

Komín by měl: 

- Vystupovat na nejvyšší části střechy. 
- Být postaven v dostatečné vzdálenosti od vikýřů a jiných střešních výstupků, od stromů nebo 

jiných překážek, které mohou způsobit víření vzduchu nebo zpětný tah v komínu. 
- Mít co nejméně ohybů, jak je to jen možné. 

 

 

 

 



Vzdálenosti 

Toto zařízení musí být připojeno ke kompatibilní komínové soustavě popsané v tomto návodu. 

Vzdálenosti od hořlavých povrchů a materiálů jsou taktéž uvedeny v tomto návodu. Vzdálenosti mohou být 

redukovány použitím různých izolačních materiálů. 

Postup: 

Poznámka: Nahlédněte do sekce „Spalovací vzduch“ na dalších stranách. 

DODRŽUJTE BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAK JSOU UVEDENY V INSTALAČNÍCH 

INSTRUKCÍCH. 

UPOZORNĚNÍ: VŽDY MUSÍ BÝT UDRŽENA KONSTRUKČNÍ CELISTVOST PODLAHY, ZDÍ, STROPU I STŘECHY. 

ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROPOJENO S PRŮMYSLOVĚ VYROBENÝM KOMÍNEM, KTERÝ SPLŇUJE STANDARDY 

URČENÉ PRO DANOU OBLAST/REGION/ZEMI. 

                                              

POZNÁMKA: Hořlavé materiály nemohou být používány v prostoru přímo nad zařízením. Nezaplňujte 

prostor přímo nad ním až ke stropu žádnými hořlavými materiály (kromě obestavby). 

Ohniště nesmí být v kontaktu z žádnou izolací nebo plnidlem. Okolo ohniště pokryjte izolaci panely ze 

suchého zdiva. 

Rozměry 

 

 

 

 
 
 
 



 
Minimální vzdálenosti pro obestavbu 

                                      
NON-COMBUSTIBLE = NEHOŘLAVÝ MATERIÁL 



POZNÁMKA: ROZMĚRY OBESTAVBY POČÍTAJÍ S VNITŘNÍMI DESKAMI ZE SUCHÉHO ZDIVA. 

Montáž nástavby 

 

Každá sada obsahuje: 

1  

2 

3 

4 

 

 

Položka Díl   Popis       Počet 

1  5049.9912  ŠROUB, 8 x 1/2´´     40 

2  7746   PŘÍČKA HORNÍ/SPODNÍ 50 1/2´´L                  2 

3  9093.22  STŘEDOVÁ PODPĚRNÁ PŘÍČKA 15´´L                  5 

4  7747   RÁMOVÁ PODLOŽKA 3 ½ ´´L                   3 

 

Montáž 

 

− Rozložte si spodní a horní rámovou příčku (2) a středové podpěrné příčky (5) na prostorný rovný 
podklad. 

− Za použití poskytnutých šroubů (1) připevněte rámové podložky (4)  ke spodní rámové příčce (2). 

− Pak připojte každou středovou podpěrnou příčku (3) ke příčce spodní (2), a pak připojte ke 
středovým příčkám (2) příčku horní (3). 
 



                                               

Minimální vzdálenosti od hořlavých materiálů 

 

Komín může obsahovat výstupky a záhyby. 

 Aby byl komín bezpečný, je potřeba, 

 aby všechny části byly  k sobě přišroubované  

minimálně třemi šrouby na každém spoji. 

 Komín musí být náležitě vystužen výrobcem  

doporučenými průchodkami. 

 

 POZNÁMKA:  

Maximální výška rovného komína je 7,6 m. 

 

 



 

 

 

 

 

Přívod vzduchu o průměru cca 10,2 cm –  
vyveden na obou stranách jednotky. 
V případě potřeby lze vstupy pro přívod  
vzduchu natočit pro nasávání vzduchu 
ze zadní části jednotky (viz spodní šipka). 
 
 

 

Instalace komína 

PŘI INSTALACI KOMÍNA A JEHO SOUČÁSTÍ NÁSLEDUJTE INSTRUKCE STANOVENÉ VÝROBCEM. 

DODRŽUJTE VZDÁLENOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVANÉ V INSTALAČNÍCH 

INSTRUKCÍCH. 

POUŽÍVEJTE POUZE KOMPONENTY VHODNÉ A ZPŮSOBILÉ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A NOREM A V 

SOULADU S INSTALAČNÍMI POKYNY. 

NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE JSOU POUZE OBECNÝM PRŮVODCEM INSTALACÍ. 

ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNA CELISTVOST KONSTRUKCE PODLAHY, STĚN, STROPU I 

STŘECHY. 

POZNÁMKA: FP30 může být instalována s minimální výškou komína 4,6 m včetně nebo bez záhybů. 

POZNÁMKA: Delší komín je možný. 

− Po nalezení potřebného místa a po dřevěné obestavě zařízení, vytvořte čtvercové otvory v místech,  
kudy bude komín procházet. K přímému umístění otvorů za sebou použijte olověné závaží. 
Komínová průchodka je nasazena na rámu. 

− Zajistěte minimální vzdálenost 6 cm mezi komínem a hořlavými materiály. Nezaplňujte prostor 
žádnou izolací ani jinými hořlavými materiály. 

− Zapojte rouru od výrobce, základovou (kotevní) desku vsunutím do prstence kouřovodu. Zajistěte 
šrouby. Doporučujeme utěsnění spojů kamnářským tmelem. Pokud používáte ICC rouru a 
základovou desku, budete potřebovat instalovat oddělovač (vymezovací vložku) základové desky. 

− Sestavte části komína tak, aby nejvrchnější část byla upevněna v redukci a vyčnívala nad střechu. 
Pokuste se zamezit jakýmkoliv spojům mezi stropem a střechou. Spoje je potřeba zajistit třemi 12 
mm šrouby do plechu. 

− Připevněte tepelné stínění (protipožární desky), protipožární průchodky a další nezbytné části, 
které zabrání kontaktu s hořlavými materiály při průchodu skrz podlaží nebo půdní prostory. 

− Připojte střešní průchodku – propojte oplechování a komínový límec a ujistěte se, že je kontrukce 
parotěsně uzavřena. Řádně utěsněte. 

− Připojte stříšku a zkontrolujte, zda není oplechování popraskané. 



 

Instalaci a funkčnost komínu by měl zkontrolovat a schválit revizí certifikovaný kominík. 

 

POZNÁMKA: Hořlavé materiály nemohou být používány přímo v prostoru nad krbem. Ničím tento prostor 

nezaplňujte (kromě dřevěné obestavby).  

Krb nesmí být v kontaktu s žádnou izolací nebo plnícím materiálem. Kryjte izolaci vhodnými panely ze 

suchého zdiva.  

 
 
 

 

Záhyby komína 

Komín pro FP30 může být zapojen s maximálním počtem čtyř 45ti stupňových kolen nebo čtyř 30ti 

stupňových kolen tak, jak je zobrazeno na obrázku č. 12. 

Zapojení: 

− Zapojte první koleno a otočte ho do požadované pozice. Je potřeba ho zajistit třemi 12 mm šrouby. 

− Zapojte potřebnou část komína k dosažení dalšího ohybu. Upevňujte části komína podle instrukcí. 
Je potřeba použít vždy tři 12 mm šrouby na každý spoj. 

− Použijte další koleno k dosažení svislé polohy komína. 

− Použijte olověné závaží ke srovnání roury do středu komínového otvoru. Vysekejte otvor pro komín 
ve stropě.  

− Zespodu zapojte protipožární průchodku. 

− Na prvních 4,6 m  musí být použita opěra (opora).  
 

 

 

Tabulka č. 1   Vzdálenosti a rozměry krbu 

A Vzdálenost hořlavých materiálů ze stran, zadních patek a obestavby                   0,0 mm 

B Minimální vzdálenost přilehlých zdí od krajů dvířek   737 mm 

C Vzdálenost základny zařízení od stropu    2,13 m 

D Minimální výška komína: od vrchu zařízení až po komínovou stříšku                  4,57 m 

E Doporučovaná výška komína: od vrchu zařízení po komínovou stříšku 10,7 m 

F Maximální výška komína podporovaná zařízením   7,62 m 

G Minimální hloubka nehořlavé plochy před zařízením: od přední části 457 mm 

H Minimální šířka ochrany podlahy od krajů dvířek a boků zařízení                  203 mm 

 
 



 

 

Spalovací vzduch 

Přívodní nebo spalovací vzduch může být do zařízení přiváděn jedním ze dvou způsobů.  

 

1. Přívod vzduchu zvenku – Venkovní vzduch může být do kamen přiváděn z obou stran zařízení. 

 K přivádění venkovního vzduchu vyjměte postranní kryt na straně zařízení, ze které si přívod vzduchu 

přejete a připojte k přívodní přípojce vzduchu. 

                                              

Přípojka venkovního vzduchu 

Přípojka je potřeba pouze v případě využívání venkovního vzduchu. 

Zapojení: 

Odstraňte kryt z boku jednotky nejblíže k vnější zdi, se kterou budete zařízení propojovat. Ke změně 

bočního na zadní otvor, odšroubujte šrouby držící rohový plech na plášti. Jemně vytáhněte rohový plech ze 

zařízení a odpojte. Převraťte rohový plech a znovu připojte. Plech připojte zpět na plášť. Umístěte přípojku 

přes otvor přírubou, která je otočena přední částí ven a připevněte ji šrouby, které jste odstranily z krytu. 

Vysekejte nebo vyvrtejte otvor o průměru 10 cm v nejbližší vnější zdi nebo v podlaze uvnitř obložení. 

Zakryjte otvor síťovinou o rozměrech 10 x 10 cm, zábranou proti hlodavcům a upevněte svorkami / hřebíky 

v místě. Je potřeba zajistit i ochranu proti vodě.  

 



UPOZORNĚNÍ: Tento otvor musí nasávat svůj vzduch zvenku a musí být zakončen ventilační hlavicí. 

Využívání venkovního přívodního vzduchu pro domácí instalace vyžadují, aby byla jednotka připevněna k 

nosné konstrukci, aby se zabránilo vytlačování ze vzduchového potrubí. Přívod spalovacího vzduchu nelze 

ukončit v půdních prostorách nebo v garáži. 

 

2. Přívod vzduchu z místnosti – Sejměte kryt z přední části zařízení pod popelníkem. Kamna si pak budou 

nasávat vzduch z místnosti tímto otvorem. Ujistěte se, že je v místnosti dostatek vzduchu. 

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení není koncipováno na hoření s otevřenými dvířky. Kromě nebezpečí padání 

jisker na hořlavé materiály mohou otevřená dvířka způsobit přílišný příjem vzduchu z místnosti a udušení. 

VAROVÁNÍ: Obývací prostor kolem kamen musí být dobře větraný a vzduch v něm by měl dobře proudit. 

Během extrémně chladného období – a zvláště v období, kdy topíte na nízké nastavení – může horní část 

komína zamrznout a může částečně blokovat průchod plynů. Pokud dojde k zablokování, plyny se mohou 

dostat do místnosti. 

Typické připojení venkovního přívodu vzduchu je zobrazeno na obrázku č. 14. 

 

VAROVÁNÍ: PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU MUSÍ BÝT VYVEDEN MINIMÁLNĚ 1,5 M POD KOMÍNOVÝM 

SOPOUCHEM A NESMÍ BÝT UKONČEN V PŮDNÍCH PROSTORÁCH NEBO GARÁŽÍCH. 

 

 

 

 



Ochrana podlahy 

 

Kamna mohou být usazena na hořlavé podlaze, která bude ovšem opatřena nehořlavou ochranou proti 

žhavému jako např. dlaždicemi, kovem, plechem, cihlami ad. a bude užita v přední části jednotky viz. 

obrázek . 

Tato ochrana musí splňovat následující: 

Minimální šířka: 147 cm 

Minimální hloubka: 45 cm 

(jedná se o údaje z Kanady)  

 

 

 

Bezpečnostní pruh 

Podlaha mezi kamny a plochou před ním (ochranou podlahy) musí být chráněná 5 cm širokým kovovým 

pruhem po celé šířce zařízení.   

Jedna jeho polovina musí být pod přední částí kamen a druhá na podlaze přímo pod ochranným povrchem.  

 

Zapojení ventilátoru 

FP30 je dodávána v úpravě na 220V s kabelem ukončeným svorkovnicí  (čokoládou). Kupující si musí opatřit 

vhodnou zástrčku s kabelem, kterou elektrikář připojí do této svorkovnice. Všechny elektrické práce mohou 

být provedeny pouze kvalifikovaným elektrikářem. 

                                    

 

 



Instalace rozvodu tepla do odlehlých prostor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže rozvod bude procházet skrz zeď nebo jinou místnost či prostor, budete potřebovat protipožární 

průchodku (není součástí FP30). 

 

Montáž: 

− Přípojku na rouru připevněte pomocí šroubů, které jsou součástí FP30.GVKIT.  

− Lokalizujte a vyřízněte vhodný otvor (28,6 x 25 cm) ve zdi nebo potřebném materiálu. Zajistěte, aby 
nebyla narušena konstrukce zdi. 

− Osa vývodu musí být minimálně 180 cm od podlahy, 40 cm od přilehlé zdi a minimálně 30 cm od 
stropu. 

− Ohněte zajišťovací západky na vývodní přípojce dovnitř a vložte 15ticentimetrový ventil typu B 
přibližně 1,3 cm dovnitř vývodního otvoru ve zdi. Zajistěte vývod dvěma 8 x 1/2´šrouby. 

− Vložte vzduchovou trubku skrz otvor ve zdi a upevněte předpřipravený vývod do otvoru. Dbejte, 
abyste nepoškodili izolaci. Zakryjte vývodní přípojku poskytnutou síťkou (clonou, zástěnou, filtrem) 
nebo jinou se stejnými rozměry. 

− Je povolen maximálně 20´ celkový oběh s 2 – 90° ohyby. Ventilace může vést pouze vodorovně 
nebo vzhůru, nikdy směrem dolů. 

− Zajistěte vzdálenosti od hořlavých materiálů, jak je popsáno v podmínkách výrobce a použijte 
protipožární průchodku při průchodu zdí. 

− Propojte vzduchovou trubku s přípojkou navrchu jednotky a zajistěte ji třemi 8 x 1/2´ šrouby. 

− Jesliže běží 2 …. ventily a / nebo je vaše obložení silnější než 2 cm, připojte přídavný vzduch do 15 
cm …. ventilačního přívodu na levé straně pláště kamen za pomoci přiložené přípojky (obr 22). 

 
 



   
 

Obložení a přívod vzduchu 

Instalace cementové desky 

Přední obložení FP30 musí být pokryto nehořlavou cementovou deskou, která předchází před použitím 

závěrečné vrstvy. Zobrazeno na obr. č. 23 a 24. 

Cementová deska může být připojena na obestavbu a k přední části jednotky mimo vyměřené prostory 

označené přerušovanou čarou na obrázku č. 23. 

K připevnění desky použijte výrobcem navrhované úchyty. 

Spoje zahlaďte a vyplňte podle pokynů výrobce. 

  

FACING FLANGE = OKRAJ, OBRUBA OBLOŽENÍ 

DECORATIVE NON-COMBUSTIBLE FACING = DEKORATIVNÍ NEHOŘLAVÉ OBLOŽENÍ 



 

 

 



 

Pochopení a obsluha Vašich kamen Pacific Energy 

Řetězec prodeje kamen Pacific Energy je vyvrcholením několika let výzkumu a vývoje. Jsou 

navrhována k výkonnosti, čistému hoření a pro uživatelský komfort. Nejdůležitějšími faktory pro 

maximální výkon ale stále zůstávají přístup a znalost ovládání kamen pro osobu, která s nimi bude 

pracovat. 

Tradiční kamna pro spalování dřeva mají základní spalovací systém, který dovoluje, aby značné 

množství tepelné energie uniklo komínem v podobě nespálených plynů a částic (kouře). Pacific 

Energy obsahuje navržený systém, který řeší tento problém hořením kouře a nespálených plynů a 

díky tomu vzniká více tepla již v zařízení. 

Tento systém má dvě rozhodující konstrukční vlastnosti: 

− Sekundární přívod vzduchu přímo nad ohněm: 
dutá tepelně odrazová deska zásobuje oheň extra teplým druhotným vzduchem. Když se kamna 

dostanou na požadovanou operační teplotu, budou se vytvářet druhotné plameny, které budou 

patrné přibližně 1/3 celkového času hoření. 

− Vysoká hmotnost a tepelná izolace: 
Vysoká hmotnost kamen funguje jako úložiště tepla a tepelná izolace udržuje hořící zónu horkou. 

Již během první části hoření se teplo ukládá do těžké konstrukce zařízení. Díky tomu se pak teplo 

uvolňuje pomalu a rovnoměrně. Jakmile dřevo zuhelnatí, aktivní plameny se zmenší. Tato etapa 

čistého spalování uhlí bude trvat značnou dobu a mělo by se vyhýbat přikládání, dokud nebude 

vrstva uhlí co nejmenší.  

 

TIPY K OBSLUZE 

1. Vždy používejte suché, odleželé dříví do délky 50 cm. Přikládejte podélně a střídejte 
velké a malé kusy. Udržujte v kamnech stále vrstvu popela (min. 2,5 cm). 

2. Hodinu od zatopení udržujte nastavení od středního po nejvyšší. Po počáteční zahřívací 
době, přiložte a nechte přívod vzduchu na střední nastavení 5 – 10 minut a pak ho 
nastavte podle potřeby. 

3. Pokud si přejete pomalé hoření, nastavte přívod vzduchu na nízké nastavení. Mělo by 
být aktivní druhotné hoření nad přiloženým dřevem. Pokud není aktivní nebo brzy 
zmizí, kamna nebyla nahřátá na dostatečně vysokou operační teplotu a potřebují více 
času na nahřátí. 



 

Náhradní díly 

 

POLOŽKA POPIS     ČÍSLO DÍLU 

1  Lišta s přívodem vzduchu  7719.5 

2  Převis pro zachycení popela  ALIP.503747553 

3  Ventilátor    FP30.BLOW 

4  Set šamotových desek                BRIC.FP30 

5  Těsnění dvířek                 FP30.DGKIT 

6  Set držáků skla dvířek (4 ks)  FP30.7748  

7  Sklo dvířek    FP30.GLKIT 

8  Konstrukce dvířek   5035.0221 

9  Mechanismus otevírání dvířek    FP30.50384  

10  Sestava odrazové desky                SUMB.BAFKIT  

10a  Odrazová deska   SUMB.BAFF 

10b  Boční izolace    5068.732.C   

11  Sada držáků šamotu   FP30.RAILSET 

12  Kolík pro zajištění odrazové desky SSER.125001 

13  Těsnění odrazové desky  SUMB.31396 

14  Ochrana proti plamenům  SUMB.31155 

15  Západkový mechanismus dvířek FP30.7763 

 



Tyto díly můžete získat od svého dodavatele Pacific Energy. 

 

 
  

 

 

 

 

 

www.pacificenergy.cz  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Dovozce a distributor: 

DRAGON JH s.r.o. 
Jarošovská 840 
CZ – 377 01  Jindřichův Hradec 
IČ: 46683631 
www.vanellus.eu 
www.krbova-kamna.cz  

           info@vanellus.cz 


