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Informační list: PROTIMRAZOVÁ KAMNA WIESEL/ provoz s dřevěnými briketami 

Kamna je třeba před provozem sestavit:  šrouby a matice jsou součástí balení. Plech má na každé straně 4 

předhotovené otvory o průměru 10 mm – sešroubujte je pomocí šroubu a matky.  Na spodní straně mají 

kamínka 8 otvorů o průměru cca 50 mm, ty zajišťují správný přívod vzduchu. Do tohoto otvoru se zavěsí rošt - 

nejdříve postavte kamna horní částí dolů, rošt nejprve upevněte do dvou otvorů a poté  pomocí tlaku do všech 

čtyř otvorů.  Kovové obruče přišroubujte na obou stranách, šrouby neutahujte moc pevně. Dávejte pozor na to, 

aby se mohly obruče lehce posunovat přes vzduchové otvory. Kamna znovu otočte a nyní je možné je naplnit, 

popř. upevnit víko se sponou. 

Doporučený materiál pro topení: dřevěné brikety typ RUF-S  

Průběh topení: 

1) Cca 1 kg měkkého dřeva rozdělte na rošt, aby vrstva byla co nejrovnější. Na ně narovnejte 10 kg balík briket 

– dle obrázku. Brikety neházejte shora, aby nedošlo k poškození roštu. Zbylá měkká dřívka rozdělte na levou 

a pravou stranu vedle briket. Podle požadované délky hoření naskládejte dalších 5 nebo 10 kg briket dle 

obrázku. Tento údaj je závislý na briketách – na výrobci a kvalitě dřeva, brikety se mohou rozdílně rozpínat, 

proto je dobré vše nejdříve otestovat v jedněch kamínkách. Pokud by se spona uvolnila a nebo se otevřelo 

víko, použijte méně hořícího materiálu. Rašelinové brikety se méně rozpínají. Plastová fólie musí být z briket 

odstraněna a řádně zlikvidována. 

2) Víko dejte na horní část a uzavřete sponou.  

3) Spodními otvory přidejte 2x2 kostky podpalovače. Umístěte je tak, aby byli pod měkkými dřívky, které jsou 

po levé a pravé straně vedle briket. Podpalovač přidejte nejdříve den před topením. 

4) Kamna rozdělte rovnoměrně na plochu sadu. Vždy doprostřed uličky a dodržujte bezpečný rozestup. Každá 

kamna zajistěte pomocí držící tyče.  Držící tyč pro protimrazová kamna má délku 70 cm. Zatlačte ji do země  

do délky 45 – 50 cm, 20 – 25 cm zůstane nad zemí.  Protimrazová kamínka umístěte přímo na tyč, aby jejich 

poloha byla stabilní. Tyč bude umístěná do držících pásů tak, aby min. 1 cm tyče byl nad jejich horním 

okrajem. 

5) Podpalovač se zapálí pomocí plynového hořáku vzduchovými otvory na spodní straně kamen.  

6) Pozor! Během prvních 1,5 hod kamna hodně kouří, později už kouření ustává. 

7) Po cca 1,5 hod je dobré zakrýt pásy vzduchové otvory, aby bylo dosaženo delšího procesu hoření. Provede 

se to pomocí vestavěné vidlice, u které se odstraní 

dva hroty. Opatrně, velmi horké. 

8) Přikládání: Při dlouhé mrazivé noci, je možné přiložit 

třetí balík. Doba tepla je pak až 9 hodin. Třetí balík 

briket vložte až po 5 hodinách. Používejte kožené 

rukavice. S kamny trochu zatřeste, aby propadl popel. 

Sundejte víko, vložte balík – po cca 20-ti minutách 

víko znovu uzavřete. Brikety neházejte shora, aby 

nedošlo k poškození roštu. Z balíku briket odstraňte 

plastový obal.  Po dohoření, když kamna již 

dostatečně zchladly, odstraňte popel a v případě 

potřeby znovu naplňte.  

9) Kamna mohou být uskladněná na sloupku v sadu. 

Dřevěné brikety nesmí být kvůli jejich zvlhnutí 

uskladněné v kamnech. Hořící materiál musí být 

uskladněný na suchém místě.  

Při používání kamen bez víka nesmí být roztažená síť nebo fólie na pozemku. 

Min. vzdálenost kamen je 4 m od sítě nebo fólie. Doporučeno 300 ks na ha. 

Všechny informace jsou platné při správném používání a pravidelné údržbě v souladu s výše uvedenými předpisy. 

V případě nejasností kontaktujte dodavatele. 

http://www.oslavan.cz/
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                Varování 
Protože kamínka během provozu dosahují teploty více než 800st. Celsia,je bezpodmínečně 

nutná náležitá opatrnost. Postačující je teplota přibližně kolem 400 stupňů. 

Nezapomeňte dodržovat varovné pokyny. Tímto způsobem se vyhnete poškození věcí a 

zranění, která mohou být v nejhorším případě i smrtelná. 

Před objednáním - v každém případě nejpozději před uvedením do provozu – zkontrolujte: 

- právní přípustnost použití zařízení které chcete užívat, vyjasněním u odpovědných 

orgánů 

- před uvedením do provozu doporučujeme koordinovat zamýšlené použití s hasičskou 

záchranou službou 

- před celoplošným uvedením do provozu musí být na čísle 150 informován 

HZS a použití musí být nahlášeno a koordinováno. Počáteční vývoj kouře by jinak mohl 

vyvolat požární poplach, v takovém případě náklady nese osoba, která požár způsobila, 

protože nebyl hlášen. 

• Přečtěte si informační list. 

• Při práci s kamínky vždy používejte rukavice. V rámci výrobního procesu mají kamínka 

ostré hrany, které mohou způsobit odpovídající zranění 

• Kamínka se smí používat pouze venku a při dobrém větrání. Používání v interiéru a v 

uzavřených místnostech je zakázáno. 

• Nepoužívejte kamínka za bouřky nebo silného větru. Před použitím zkontrolujte 

předpovědi počasí. 

• Nepoužívejte kamínka v případě dlouhodobého sucha. 

• Proveďte taková preventivní opatření, aby se kamínka nepřevrátila (např. kvůli 

nerovnostem, silnému větru, zvířatům atd.) 

• Aby nedošlo k převrácení kamínek během provozu, musí být zajištěna, doporučujeme 

používat vždy držící tyč a kovovou obruč. 

• Kamna umístěte pouze na stabilní, vodorovný, vodorovný a nehořlavý povrch. 

• Během provozu není možné měnit polohu kamínek. 

• Dejte pozor, abyste se nedostali do kontaktu s horkými povrchy. Nikdy se nedotýkejte 

stěny horkých kamínek. 

• Zajistěte, aby děti, ostatní lidé i zvířata zůstali v bezpečné vzdálenosti od kamínek. 

• V případě potřeby vytvořte překážky, které zabrání náhodnému přístupu ke kamínkům 

nebo jejím horkým povrchům. 

• Zajistěte, aby jiskry nebo plameny, které mohou unikat ze spalovací komory, nezapálily 

jiné materiály. 

• Před zapálením mějte po ruce hasicí přístroje. 

• Nikdy nenechávejte zapálená kamínka bez dozoru. 

• Vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od kamen. Všimněte si možných létajících jisker. 

Zjistěte si informace o nezbytných vzdálenostech, např. Od vašeho hasičského sboru. 

• Zajistěte, aby se v předepsaných bezpečných vzdálenostech nenacházely žádné hořlavé 

materiály nebo látky. Patří sem také stromy, keře, rostliny, lesy, ploty, budovy, 

střechy nebo podobně. 

• Udržujte kamínka v čistotě a před každým spuštěním je zkontrolujte. 

• Při čištění buďte opatrní, protože uhlíky mohou v popelu zůstat dlouho. 

• V kamínkách neprovádějte žádné úpravy. Strukturální změny kamen mohou vést k vážným 

škodám a zdravotním rizikům. 

• Používejte pouze paliva dodávaná dodavatelem. 

• Palivo musí být skladováno s odpovídajícími protipožárními opatřeními. Vysoce hořlavé 

materiály musí být skladovány v souladu se specifikacemi. 

• Ujistěte se, že je palivo skladováno v suchu, aby se zabránilo nadměrnému kouři. 

• Během provozu kamínek se může objevit kouř. V závislosti na směru větru mohou sousedé 

cítit kouř a / nebo zápach. 

• Zajistěte, aby nedošlo k vizuálnímu poškození/ovlivnění silničního provozu z důvodu 

možného vývoje kouře !!! 

• V případě bezprostředního nebezpečí musí být hasiči okamžitě informováni. 
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