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Przed rozpoczêciem u¿ytkowania piecyka upewnij siê, ¿e

KOKS POCHODZENIA NAFTOWEGO NIE POWINIEN BYÆ

monta¿ urz¹dzenia odby³ siê zgodnie z Instrukcj¹ Instalacji

SPALANY W TYM URZ¥DZENIU.

Urz¹dzenia, a przewód kominowy zosta³ oczyszczony i nie

JEGO STOSOWANIE UNIEWA¯NIA GWARANCJÊ!

jest zablokowany. Piecyk wymaga oddzielnego przewodu

W piecyku zabrania siê spalania odpadków i œmieci

kominowego.

gospodarstwa domowego. W razie w¹tpliwoœci zwi¹zanych z

Podczas u¿ytkowania urz¹dzenia nale¿y zachowaæ

mo¿liwoœci¹ wykorzystania innego paliwa skontaktuj siê z

szczególn¹ ostro¿noœæ. Piecyk nagrzewa siê do wysokiej

producentem firm¹ Charnwood.

temperatury!

OTWIERANIE DRZWICZEK

Urz¹dzenie nie jest przystosowane do pracy ciàgùej.
Oznacza to, ¿e aby utrzymaæ ¿ar w piecyku nale¿y dok³adaæ

W celu otworzenia drzwiczek, na³ó¿ r¹czkê na pokrêt³o

drewno w ci¹gu nocy w innym przypadku mo¿e zajœæ

prawego skrzyd³a drzwiczek i przekrêæ w kierunku

potrzeba ponownego rozniecenia ognia.

przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby zamkn¹æ
drzwiczki, przekrêæ r¹czkê zgodnie z ruchem wskazówek

WYBÓR OPA£U

zegara (zobacz, Rys.1).

Piecyki przeznaczone s¹ g³ównie do spalania drewna. Tylko

MONTA¯ RUSZTU

suche, dobrze wysezonowane drewno powinno byæ
stosowane do opalania tego urz¹dzenia. Stosowanie

Rys.2. Elementy sk³adowe rusztu

wilgotnego drewna prowadzi do nadmiernego wydzielania siê
smo³y i sadzy, która odk³ada siê w palenisku, kominie oraz na

¯eliwne panele rusztu

szybie.

Tylna p³yta rusztu

Z tego samego powodu zaleca sie stosowanie drewna

Boczne p³yty
rusztu

liœciastego (wi¹z, buk, d¹b) bardziej ni¿ drewna gatunków
iglastych (sosna czy œwierk). Spalanie wilgotnego drewna
dostarcza równie¿ mniejszej iloœci energii cieplnej.
Za dobrej jakoœci drewno opa³owe, rozumie siê polana o
wilgotnoœci ok.20%. Aby nale¿ycie przygotowaæ drewno
nale¿y je poci¹æ, por¹baæ i pozostawiæ w suchym dobrze
wentylowanym miejscu przez okres jednego roku a
optymalnie dwóch lat.

Popielnik

Prowadnik rusztu

Rys. 1. Kontrolowanie pracy piecyka

Monta¿ rusztu umo¿liwia wydajniejsze spalanie paliwa i
³atwiejsze usuwanie popio³u. Ma to szczególne znaczenie

Suwak kurtyny powietrznej
Zamkniête
Otwarte

podczas spalania paliwa dostarczaj¹cego du¿o popio³u.
Jeœli zamierzacie Pañstwo paliæ wy³¹cznie drewnem nie ma
potrzeby instalowania rusztu. Drewno mo¿e byæ spalane

Pokrêt³o drzwiczek

bezpoœrednio w palenisku.

Aby otworzyæ, obróæ

Do zamontowania rusztu potrzebujesz:
Klucz p³aski 10 mm
Œrubokrêt krzy¿akowy
Zanim rozpoczniesz monta¿ rusztu, usuñ ze œrodka paleniska

Zasuwki reguluj¹ce dolot powietrza
Zamkniête
Otwarte

ustalacz popio³u. W zestawie z rusztem na paliwo sta³e
znajduje siê popielnik spe³niaj¹cy jego funkcje. Ponowna
4
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instalacja ustalacza jest zatem zbyteczna.

Przed ponownym rozpaleniem piecyka oczyœæ ruszt i
popielnik z popio³u (paliwo staùe).

Zak³adaj¹c, ¿e stoisz przodem do piecyka przy u¿yciu 10 mm
klucza odkrêæ œrubê mocuj¹c¹ zaœlepkê rusztu na boku

Pal¹c drewnem pozostaw dwucentymetrow¹ warstwê popio³u

korpusu. Usuñ zaœlepkê i podk³adkê dystansow¹ z otworu

na na spodzie paleniska.

(komplet przechowuj w bezpiecznym miejscu na wypadek,
gdy zajdzie potrzeba demonta¿u rusztu). U³ó¿ na miejsce

KONTROLOWANIE SPALANIA

tyln¹ i 2 boczne p³yty rusztu zgodnie z (rysunkiem 2).

Intensywnoœæ spalania regulowana jest iloœci¹ powietrza, jaka

Zamocuj prowadnik rusztu w jeden ze sposobów:

dociera do paleniska. Iloœæ ta kontrolowana jest za pomoc¹
zasuwek na prawym i lewym skrzydle drzwiczek oraz za

A) Wsuñ prowadnik rusztu przez otwór po prawej stronie

pomoc¹ suwaka kurtyny powietrznej (zobacz, Rys.1) .

piecyka, nak³adaj¹c pierwsz¹ podk³adkê. Posuwaj prowadnik

Regulacja iloœci powietrza za pomoc¹ zasuwek na

dalej, prze³ó¿ go przez praw¹ p³ytê rusztu, a nastêpnie

drzwiczkach wykorzystywana jest g³ownie podczas rozpalania

przez lew¹ p³ytê rusztu. Na³ó¿ drug¹ podk³adkê. Ustaw

urz¹dzenia lub wtedy, gdy zachodzi potrzeba intensywnego

podk³adki we w³aœciwym miejscu i zabezpiecz je

palenia. Regulacji tej nie nale¿y pozostawiaæ ca³kowicie

sprê¿ynowymi zawleczkami.

otwartej przez d³ugi czas z uwagi na mo¿liwoœæ przegrzania

B) Odkrêæ ga³kê prowadnika rusztu (u¿ywaj¹c œrubokrêta

urz¹dzenia.

krzy¿akowego). Nasuñ pierwsz¹ podk³adkê na prowadnik

Najczêœciej intensywnoœæ spalania regulowana jest suwakiem

rusztu, a nastêpnie wsuñ go przez otwór na boku piecyka tak,

kurtyny powietrznej, który jednoczeœnie pozwala utrzymaæ

aby przeszed³ przez praw¹ p³ytê boczn¹ rusztu. Popychaj¹c

szybê w czystoœci. Aby paliæ intensywnie, wyci¹gnij

prowadnik dalej prze³ó¿ go przez lewa p³ytê boczn¹ rusztu i

maksymalnie suwak kurtyny na boku korpusu, lub wciœnij go

na³ó¿ nastêpn¹ podk³adkê. Zabezpiecz podk³adki

dla powolnego spalania.

sprê¿ynowymi zawleczkami. Ostatecznie przykrêæ metalow¹

Jest rzecz¹ prawie niemoýliwà by utrzymaã szybæ w

ga³kê do prowadniku rusztu.

czystoœci, jeœli dop³yw powietrza wtórnego (kurtyna

U³ó¿ ¿eliwne panele rusztu ze zwróceniem szczególnej uwagi

powietrzna) jest ca³kowicie zamkniêty, szczególnie zaraz po

na to, by prawid³owo spoczywa³y na prowadniku rusztu. Pod

na³o¿eniu opa³u.

zamontowany ruszt wsuñ szufladê popielnika.

Podczas obs³ugi urz¹dzenia zachowuj szczególn¹
ostro¿noœæ. Piecyki nagrzewaj¹ siê do wysokiej temperatury!

ROZPALANIE OGNIA

Dla unikniêcia ryzyka oparzeñ zawsze nak³adaj rêkawice
Podczas pierwszego rozpalenia z piecyka mo¿e wydzielaæ

odporne na wysok¹ temperaturê.

siê dym i nieprzyjemny zapach. Jest to normalna reakcja,

PODK£ADANIE OPA£U

która z czasem zniknie. Pomieszczenie przy kilku pierwszych
rozpaleniach powinno byæ dok³adnie wietrzone.

Zachowuj szczególn¹ ostro¿noœæ podczas palenia drewnem i

Podczas pierwszego rozpalenia utrzymuj ogieñ na stosukowo

podk³adania opa³u. Zwróæ uwagê, by polana nie wystawa³y

niskim poziomie przez pierwsze 2 godziny palenia. Pozwoli to

ponad przedni¹ czêœæ paleniska. Wystaj¹ce polana mog¹

na swobodne odparowanie wilgoci z wnêtrza paleniska.

spowodowaæ wypchniêcie lub uszkodzenie (zbicie) szyby.

Do rozpalenia ognia potrzebujesz: drobne drewno, papier lub

Przy paleniu drewnem zaleca siê 1,5 godzinn¹ czêstotliwoœæ

specjaln¹ podpa³kê. Na spodzie paleniska po³ó¿ papier,

za³adunku. Drewno powinno byæ nak³adane na maksymaln¹

drobne drewno b¹dŸ specjalna podpa³kê, a na górê kilka

wysokoœæ, przy której nie wypada z paleniska podczas

ma³ych suchych polan. Zapewnij maksymalny dostêp

otwierania drzwiczek.

powietrza szeroko otwieraj¹c zasuwki na drzwiczkach i suwak

W piecyku tym nie mo¿na stosowaæ paliwa p³ynnego.

kurtyny powietrznej na boku korpusu (zobacz, Rys.1) .
Podpal papier lub podpa³kê. Zamknij drzwiczki do momentu,

OCZYSZCZANIE POPIELNIKA

a¿ drewno dobrze zajmie siê ogniem, a nastêpnie do³ó¿

Pal¹c drewnem zaleca siê pozostawienie niewielkiej warstwy

wiêcej opa³u. Ostatecznie wyreguluj dop³yw powietrza.
5
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popio³u na spodzie paleniska. Usuwanie popio³u powinno

Rys.3. P³yta dopalaj¹ca górna

mieæ miejsce nie czêœciej ni¿ raz, dwa razy w tygodniu. Przy
P³yta dopalaj¹ca górna

paleniu drewnem popió³ nale¿y usun¹æ równie¿ wtedy, gdy
jego iloœæ ogranicza dolot powietrza do paleniska.
W przypadku palenia paliwem innym ni¿ drewno, popielnik
powinien byæ oczyszczany regularnie. Nie pozwalaj, aby

Poci¹gnij w górê i opuœæ w dó³

popió³ gromadzi³ siê w nadmiernej iloœci. Mo¿e to prowadziæ
do uszkodzenia rusztu. Opró¿niaj¹c popielnik pamiêtaj, by nie
Country 6

wyrzucaæ gor¹cego popio³u do plastikowych pojemników lub
plastikowych worków na œmieci.

W modelu Country 6 z p³aszczem wodnym
p³yty dopalajacej górnej nie instaluje siê.

Po opró¿nieniu popielnika zaleca siê oczyœciæ ruszt kilkoma
energicznymi obrotami (dŸwignia na boku korpusu). W razie
potrzeby mo¿na u¿yæ pogrzebacza.

P³yta dopalaj¹ca górna

Aby u³atwiæ Pañstwu wynoszenie popio³u, w akcesoriach
firmy Charnwood znaleŸæ mo¿na metalowy pojemnik na
popió³. Jego zakupu mo¿liwy jest od sprzedawcy piecyka lub

Poci¹gnij w górê i opuœæ w dó³

bezpoœrednio z firmy Charnwood.

PALENIE MA£O INTENSYWNE

Country 8 & 12

Aby prawid³owo regulowaæ proces powolnego palenia,
piecyku.

drzwiczki piecyka musz¹ byæ szczelnie zamkniête.

Jeœli zajdzie potrzeba powtórnego pomalowania piecyka, w
Przy paleniu drewnem na³ó¿ wiækszà iloúã paliwa i pozostaw

ofercie firmy Charnwood znaleŸæ mo¿na specjaln¹ odporna

w pe³ni otwarty dop³yw powietrza przez oko³o pó³ godziny,

na wysoka temperaturê farbê w sprayu.

zanim ostatecznie wyregulujesz dolot powietrza zasuwk¹ na
drzwiczkach (pozwoli to zredukowaæ iloœæ smo³y gromadz¹cej

Dziêki kurtynie powietrznej wiêkszoœæ sadzy i zanieczyszczeñ

siê w kominie). Suwak kurtyny powietrznej równie¿ powinien

na powierzchni szyby ulega samoczynnemu spaleniu w ci¹gu

pozostaæ delikatnie uchylony, pomo¿e on w utrzymaniu szyby

kilku minut po ca³kowitym otwarciu dop³ywu powietrza.
Jeœli zajdzie potrzeba wyczyszczenia szyby, otwórz drzwiczki

w czystoœci.

i pozwól jej zupe³nie ostygn¹æ. Szybê przecieraj najpierw
Z uwagi na ró¿nice w ci¹gu kominowym i w rodzaju

wilgotn¹, a póŸniej such¹ œciereczk¹. Oporne

spalanego paliwa, poszukiwanie optymalnych ustawieñ przy

zanieczyszczenia usuwaæ mo¿na przy u¿yciu œrodka do

paleniu ma³o intensywnym wymaga czasu i odrobiny praktyki.

czyszczenia szyb kominkowych. Do czyszczenia szyby nie

Jeœli zajdzie potrzeba o¿ywienia ognia, oczyœæ popielnik

zaleca siê u¿ywania œrodków œciernych. Mog¹ one

(dotyczy to g³ównie paliwa sta³ego) poruszaj rusztem oraz

powodowaæ os³abiaj¹ce szybê zadrapania i przedwczesne jej

zapewnij maksymalny dostêp powietrza ca³kowicie otwieraj¹c

zu¿ycie. Do czyszczenia szyby nie nale¿y stosowaæ œrodków

zasuwki na drzwiczkach i regulacjê kurtyny powietrznej. Gdy

w aerozolu, szczególnie podczas palenia w piecyku.

ogieñ nale¿ycie siê rozpali do³ó¿ opa³u i wyreguluj ustawienia

CZYSZCZENIE PRZY£¥CZA

do ¿¹danego poziomu.

KOMINOWEGO I P£YTY DOPALAJ¥CEJ

CZYSZCZENIE KORPUSU I SZYBY

GÓRNEJ

Piecyki wykoñczone s¹ farb¹ odporn¹ na wysok¹

Przy³¹cze odprowadzajace spaliny do przewodu kominowego

temperaturê. Czyszcz¹c malowane powierzchnie korpusu

jak i sama plyta dopalajaca górna powinny byã utrzymane w

u¿yj wilgotnej œciereczki niepozostawiaj¹cej w³ókien.

czystoúci. Czyszczenie plyty dopalajacej górnej, przy³¹cza

Czyszczenie powinno byæ przeprowadzane przy zimnym

kominowego jak i rur spalinowych przeprowadzac nalezy
6
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przynajmniej raz w miesiacu, a w razie potrzeby czesciej.

przez u¿ytkownika, producent nie bierze odpowiedzialnoœci

Zanim rozpoczniesz oczyszczanie upewnij sie, ze wnetrze

za nieprawidùowe funkcjonowanie urz¹dzenia. U¿ywaj tylko

piecyka jest zimne.

oryginalnych czêœci zamiennych producenta - firmy
Charnwood.

Aby wyjac plyte dopalajaca górna, delikatnie unies ja do góry
a nastepnie opusc w dól (Rys.3). Usun nagromadzony

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW Z

depozyt z powierzchni plyty. Po skoñczeniu czyszczenia

EKSPLOATACJ¥

umieœæ p³ytê na w³aœciwym miejscu.

Ogieñ nie chce siê rozpaliæ

CZYSZCZENIE KOMINA

SprawdŸ, czy:
Czyszczenie kana³u kominowego zaleca siê wykonywaæ
a) kana³y doprowadzaj¹ce powietrze do urz¹dzenia s¹

przynajmniej dwa razy w roku. W przypadku, gdy przewód

dro¿ne,

kominowy instalowany jest od góry piecyka, pocz¹tkowy
odcinek komina mo¿e byæ czyszczony przez palenisko.

b) przewód kominowy i przy³¹cze kominowe s¹ dro¿ne,

Przed czyszczeniem komina usuñ wszystkie wewnêtrzne

c) u¿ywasz w³aœciwego paliwa,

elementy paleniska: ozdobny p³otek i p³ytê dopalaj¹c¹ górn¹.

d) do pomieszczenia dostarczona jest odpowiednia iloœæ

Usuñ sadzê z ca³ej powierzchni otworu komina.

czystego powietrza,

W przypadku, gdy niemo¿liwe jest czyszczenie komina przez

e) w tym samym pomieszczeniu co piecyk, nie jest

urz¹dzenie instalator powinien zamontowaæ drzwiczki

zainstalowany wyci¹g mechaniczny nieœwie¿ego powietrza,

rewizyjne (wyczystkê).
f) jest wystarczaj¹co silny ci¹g kominowy (przy ciep³ym
Po wyczyszczeniu komina, nale¿y równie¿ oczyœciæ

kominie powinien byæ on rzêdu 25 Pa).

przy³¹cze i rurê spalinow¹. Najlepiej przy u¿yciu stalowej
Czarna szyba drzwiczek

szczotki. Na zakoñczenie czyszczenia u³ó¿ na miejsce
wewnêtrzne elementy paleniska tj.: ozdobny p³otek oraz p³ytê

Z uwagi na ró¿nice w budowie komina i ci¹gu kominowym

dopalaj¹c¹ górn¹ (zobacz, Rys.3).

poszukiwanie optymalnych ustawieñ utrzymuj¹cych szyby w
czystoœci wymaga czasu i odrobiny praktyki.

Do czyszczenia kana³ów kominowych dostêpne s¹ ró¿nej

Poni¿sze porady, powinny Pañstwu pomóc w utrzymaniu

wielkoœci szczotki stalowe. Dla tradycyjnego murowanego z

czystej szyby niemal w ka¿dej sytuacji:

cegie³ przewodu kominowego zalecana jest szczotka
druciana okr¹g³a. Czyszczenie przewodów kominowych

a) Wilgotne drewno lub zbyt d³ugie wystaj¹ce polana mog¹

wykonanych z prefabrykatów powinno odbywaæ sie zgodnie z

powodowaæ zabrudzenia szyby.

zaleceniami producenta.

b) Kurtyna powietrzna doprowadza wstêpnie ogrzane
powietrze nad szybê „obmywaj¹c” j¹. W ten sposób gor¹ce

SERWISOWANIE

powietrze pozwala spaliæ zanieczyszczenia z powierzchni
Utrzymanie piecyka we w³aœciwym stanie technicznym

szyby. Dlatego te¿, podczas rozpalania pozwól, by ogieñ

wymaga jego dok³adnego przegl¹d przynajmniej raz w roku.

dobrze siê rozpali³ zanim ostatecznie wyregulujesz

Po dok³adnym oczyszczeniu paleniska sprawdŸ, czy

(przymkniesz) dop³yw powietrza. Ma to równie¿ zastosowanie

wszystkie wewnêtrzne czêœci s¹ w dobrej kondycji. W razie

podczas za³adunku opa³u.

potrzeby wymieñ zu¿yte elementy. SprawdŸ stan uszczelek

c) Gdy dok³adasz opa³ zwróæ szczególnà uwagê, aby drewno

na drzwiczkach i ich szczelnoœæ podczas zamykania.

nie dotyka³o szyby i znajdowa³o siê mo¿liwie najdalej od czo³a

Poradnik, na co zwróciæ uwagê podczas przegl¹du

paleniska. Nie nak³adaj zbyt du¿o opa³u.

urz¹dzenia dostêpny jest na ¿¹danie. Naprawy lub
jakiekolwiek modyfikacje urz¹dzenia mog¹ byæ wykonywane

d) Nigdy zupe³nie nie zamykaj dostêpu powietrza do kurtyny

wy³¹cznie przez producenta lub przeszkolonego pracownika.

powietrznej – wysuñ suwak na ok.1/4.

W przypadku zmian w budowie lub modyfikacji dokonanych

e) Aby utrzymaæ szybê w czystoœci, zasuwki drzwiczek
7
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Utrzymanie szyby w czystoœci mo¿e byæ trudne w sytuacji,

c) Dop³yw powietrza do kurtyny powietrznej jest w pe³ni

gdy piecyk opalany jest ma³o intensywnie przez d³ugi okres

zamkniêty.

czasu.

d) U¿ywany jest w³aœciwy rodzaj opa³u.

Jeœli zbrudzenie szyby utrzymuje siê przez d³ugi okres

e) Uszczelka drzwiczek oraz suwak kurtyny powietrznej s¹

czas sprawdŸ, czy po³¹czenia kominowe i zaœlepka s¹

w dobrej kondycji.

dobrze uszczelnione. Du¿e znaczenie dla czystoœci szyby
ma si³a ci¹gu kominowego (przy rozgrzanym kominie

Ogieñ w kominie

wartoœæ odczytu powinna byæ na poziomie przynajmniej 25

Regularne i dok³adne czyszczenie komina powinno chroniæ

Pa).

przed jego zapaleniem. W przypadku, gdy komin zapali siê,

Niekiedy mo¿e pojawiæ siê zadymienie (zabrudzenie)

odetnij wszelki mo¿liwy dostêp powietrza. Zamknij zasuwki

szyby w dolnej czêœci drzwiczek.

reguluj¹ce dolot powietrza na drzwiczkach oraz ciægno
regulujàce dop³yw powietrza do kurtyny powietrznej.

Ulatnianie siê niebezpiecznych gazów

Upewnij siê, ¿e drzwiczki s¹ szczelnie zamkniête.

Ostrze¿enie: Przy prawid³owo zainstalowanym i

Czynnoœci te powinny ,,zad³awiæ” ogieñ. Nie otwieraj

u¿ytkowanym urz¹dzeniu ryzyko emisji

dostêpu powietrza do momentu, a¿ ogieñ wygaœnie tak¿e w

niebezpiecznych gazów jest znikome. Niewielka iloœæ

piecyku.

dymu mo¿e pojawiæ siê w pomieszczeniu podczas

Jeœli nie uda siê zad³awiæ ognia niezw³ocznie wezwij

dok³adania opa³u i usuwania popio³u. Uporczywe i

stra¿ po¿arn¹!

d³ugotrwa³e zadymienie mo¿e byæ niebezpieczne dla
¿ycia i zdrowia ludzi, dlatego te¿ nie powinno byæ

Po po¿arze komina nale¿y dokonaæ jego inspekcji i usun¹æ

tolerowane. Jeœli dym przedostaje siê do

ewentualne usterki. W tym celu zasiêgnij porady

pomieszczenia, niezw³ocznie wykonaj nastêpuj¹ce

kominiarza.

czynnoœci:
a) Otwórz drzwi i okna pozwalaj¹c na dop³yw œwie¿ego
powietrza.
b) Ugaœ ogieñ i bezpiecznie usuñ opa³ z piecyka.
c) SprawdŸ dro¿noœæ instalacji kominowej. Oczyúã,
jeúli jest zablokowana.
d) Nie próbuj rozpalaæ ognia dopóki nie znajdziesz
przyczyny przedostawania siê dymu do
pomieszczenia, w razie potrzeby wezwij kominiarza.
Najczêstsz¹ przyczyn¹ przedostawania siê dymu do
pomieszczenia jest niedro¿noœæ przy³¹cza lub przewodu
kominowego. Dla w³asnego bezpieczeñstwa przewody te
nale¿y utrzymywaæ w czystoœci.
Zbyt intensywny ogieñ
SprawdŸ, czy:
a) Drzwiczki s¹ szczelnie zamkniête.
b) Zasuwki reguluj¹ce dopùyw powietrza na drzwiczkach s¹
w pe³ni zamkniæte.

8
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ZASADY BEZPIECZEÑSTWA PRZY
INSTALACJI URZ¥DZENIA

Moc nominalna piecyków zosta³a osi¹gniêta w teœcie podczas
spalanie suchego drewna gatunków liœciastych w 1, 5

Instalacja piecyka powinna przebiegaæ z zachowaniem

godzinnym cyklu za³adunku.

zasady bezpieczeñstwa i higieny pracy.

KOMIN

Niektóre rodzaje ogniotrwa³ego cementu u¿ywanego do
uszczelniania, mog¹ mieæ w³aœciwoœci ¿r¹ce i powodowaæ

Dla prawid³owej pracy urz¹dzenia przewód kominowy

uszkodzenia skóry. W razie kontaktu ze skór¹, przemyj j¹

powinien mieæ wysokoœæ pionow¹, co najmniej 4 metrów

du¿¹ iloœci¹ wody.

(licz¹c od wylotu na górnej lub tylnej œcianie korpusu do

Jeœli podczas instalacji nowego lub demonta¿u wczeœniej

wierzcho³ka komina). Minimalny wewnêtrzny wymiar

istniej¹cego urz¹dzenia natrafisz na azbest, nale¿y

przewodu kominowego wynosiæ powinien 175 mm, a

zastosowaæ szczególne œrodki bezpieczeñstwa, odpowiedni

optymalnie 200 mm. NIE MNIEJ JEDNAK NI¯ 150 mm

ubiór i œrodki ochronny osobistej. Jego usuwanie i utylizacja

(zarówno w przypadku przewodu kominowego okr¹g³ego jak i

powinna odbywaæ siê zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

kwadratowego). Je¿eli piecyk pod³¹czany jest do istniej¹cego

prawa.

przewodu kominowego przed instalacj¹, komin powinien

W pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urz¹dzenie

zostaæ sprawdzony i oczyszczony. Przewód kominowy

niewskazane jest instalowanie wyci¹gu mechanicznego

powinien byæ szczelny, wolny od pêkniêæ i w dobrej kondycji.

nieœwie¿ego powietrza. Jego instalacja mo¿e powodowaæ

W razie jakichkolwiek w¹tpliwoœci, co do kondycji przewodu

przedostawanie siê dymu do pomieszczenia.

kominowego zasiêgnij porady kominiarza. W przypadku
koniecznoœci uszczelnienia przewodu kominowego u¿ywaj

Piecyk do swojej pracy zuýywa powietrze, dlatego do

odpowiednich materia³ów atestowanych do pieców na paliwa

pomieszczenia, w którym znajduje siæ urzàdzenie powinna

sta³e.

zostaã doprowadzona odpowiednia iloúã úwieýego powietrza

W³aœciciel budynku powinien posiadaæ aktualne

z zewnàtrz. Kratka wlotowa (czerpnia powietrza) powinna byã

zaœwiadczenie kominiarskie, potwierdzaj¹ce, ¿e wskazany

zabezpieczona przed samoczynnym zamkniæciem tak,

kana³ dymowy wytwarza wymagany ci¹g kominowy (przy

aby zagwarantowaã staùy jego dopùyw. Ma to szczególne

rozgrzanym kominie nie mniej ni¿ 25 Pa), jest szczelny,

znaczenie w przypadku podwójnych dobrze izolowanych

dro¿ny oraz spe³nia wszelkie wymogi do odprowadzania

okien.

spalin z pieców na paliwa sta³e.

Dla piecyków wymagany jest oddzielny przewód kominowy.

W przypadku braku komina jego projektowanie oraz budowa

Montaý piecyków Country naleýy wykonaã respektujàc

powinna byæ zgodna z wymaganiami normy PN - EN 15287 -

wymagania obowiàzujàcych na terenie Polski norm

1: 2007 oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa

prawnych, przepisów przeciwpoýarowych, przepisów prawa

budowlanego.

budowlanego oraz postanowienia niniejszej instrukcji

Jeœli ci¹g kominowy jest zbyt silny zaleca siê zainstalowanie

instalacji piecyków.

stabilizatora ci¹gu.

OPIS TECHNICZNY
Country

P£YTA POD£OGOWA - OBUDOWA
6

8

12

Piecyk wolnostoj¹cy powinien byæ ustawiony na stabilnym

Moc w kW

6

8

12

pod³o¿u. Nie stawiamy go na drewnianej lub ³atwopalnej

Waga w kg

90

105

121

pod³odze. Piecyki nale¿y ustawiæ na p³ycie pod³ogowej o

Temperatura gazów w
rurze spalinowej °C

290

300

414

Iloœæ przep³ywaj¹cych
spalin w g/s

4.0

6.4

8.9

minimalnej gruboœci 12 mm lub pod³ogê pod piecykiem jak i
ca³¹ powierzchniê wokó³ urz¹dzenia, wy³o¿yæ materia³em
niepalnym. Mo¿e to byæ: terakota, gress, granit, marmur itp.
Takie zabezpieczenie pozwoli chroniæ pod³ogê przed
ewentualnym wypadniêciem ¿aru z piecyka. Pod³oga
9
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Rys.5. Pod³¹czenie piecyka do przewodu kominowego
z wykorzystaniem wylotu spalin na tylnej œciance urz¹dzenia

powinna zostaæ zabezpieczona materia³em niepalnym na
minimaln¹ odleg³oœæ 300 mm od przodu urz¹dzenia oraz na
minimum 150 mm na jego bokach. Z uwagi na przepisy

Drzwiczki rewizyjne na bocznej lub
tylnej œcianie przewodu kominowego

przeciwpo¿arowe oraz przepisy budowlane wymagane
odleg³oœci mog¹ byæ wiêksze. W razie w¹tpliwoœci przy

Redukcja kominowa

ustawianiu piecyka i zachowaniu minimalnych bezpiecznych
odleg³oœci, poradŸ siê sprzedawcy, instalatora lub zasiêgnij
porady lokalnego inspektora budowlanego.
Ustawienie piecyka musi gwarantowaæ równie¿ dobr¹ cyrkulacjê
powietrza wokó³ urz¹dzenia tak, aby zapewniæ dobre
oddawanie ciep³a do pomieszczenia oraz chroniæ piecyk przed
Rys.6. Pod³¹czenie piecyka do przewodu kominowego z
wykorzystaniem wylotu spalin na tylnej œciance urz¹dzenia

ewentualnym przegrzaniem. Minimalna przestrzeñ 150 mm po
bokach oraz 300 mm nad piecykiem z ³atwoœci¹ powinna

Mo¿liwe pozycje
drzwiczek rewizyjnych

spe³niaæ ten warunek. Je¿eli piecyk stoi we wnêce kominkowej
wykoñczonej drewnian¹ belk¹, minimalna odleg³oœæ urz¹dzenia
od belki powinna wynosiæ 460 mm a najlepiej 600 mm.

Redukcja kominowa z
drzwiczkami rewizyjnymi

Wspomniane drewniane wykoñczenie powinno zostaæ
odpowiednio zabezpieczone œrodkami utrudniaj¹cymi
samozap³on.
Aby urz¹dzenia grzewcze dzia³a³y poprawnie, przestrzeñ
miedzy œcian¹ budynku a tyln¹ œcian¹ urz¹dzenia powinna
wynosiæ minimum 25 mm.

Rys.7. Pod³¹czenie piecyka do przewodu kominowego
od góry urz¹dzenia

POD£¥CZENIE PIECYKA DO PRZEWODU
KOMINOWEGO

Mo¿liwe pozycje
drzwiczek rewizyjnych

Istnieje kilka sposobów pod³¹czenia urz¹dzenia grzewczego do
przewodu kominowego. Zobacz rysunki od 5 do 8.
Jeœli po³¹czenie piecyka z przewodem kominowym odbywa siê

Redukcja kominowa z
drzwiczkami rewizyjnymi

przy u¿yciu reduktora pionowego (zobacz, Rys.8) .
Pozioma d³ugoœæ przy³¹cza - ³¹cz¹cego urz¹dzenie grzewcze z
przewodem kominowym powinna byæ mo¿liwie najkrótsza, nie
powinna przekraczaæ 150 mm. Przed zainstalowaniem króæca
kominowego do korpusu piecyka wolnostoj¹cego, spodnia

Rys.8. Podùàczenie piecyka do przewodu kominowego z
wykorzystaniem pionowego tylnego reduktora przewodu
kominowego

czêœæ powinna zostaæ uszczelniona ogniotrwaùym cementem, a
nastêpnie dokrêcona œrubami. Zaœlepka na tylnej úcianie
korpusu równie¿ powinna zostaæ zdemontowana i uszczelniona.

Mo¿liwe pozycje
drzwiczek rewizyjnych

Przy jej ponownym monta¿u nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê,
aby p³ytka trzymaj¹ca zaœlepkê spoczywa³a na specjalnych
wspornikach tylnej œciany korpusu (zobacz, Rys.9) . Po

Redukcja kominowa z
drzwiczkami rewizyjnymi

monta¿u zaœlepki sprawdŸ, czy p³ytka mocuj¹ca nie powoduje
98

zmiany pozycji p³yty dopalaj¹cej górnej.

186

Wszystkie po³¹czenia przewodu kominowego musz¹ byæ
dobrze uszczelnione.
10
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Rys. 9. Zaúlepka wylotu spalin

usypanie warstwy popio³u lub piasku na spodzie paleniska.
Rozpalaj¹c piecyk po raz pierwszy sprawdŸ instalacjê

Tylna œcianka piecyka

Zaœlepka

kominow¹ i jej szczelnoœæ.
Instalatorze! Po zakoñczeniu instalacji i oddaniu urz¹dzenia
do u¿ytku pozostaw Instrukcjê Obs³ugi u¿ytkownikowi piecyka
i udziel niezbêdnych wskazówek.
Zaœlepka

P³ytka mocuj¹ca

P³ytka mocuj¹ca
po zainstalowaniu

Uszczelnij zaúlepkæ
ogniotrwaùym cementem

DRZWICZKI REWIZYJNE
W przypadku pod³¹czenia piecyka do przewodu kominowego
u¿ywaj¹c wylotu spalin na tylnej œciance urz¹dzenia i tylnego
pionowego reduktora przewodu kominowego przez
urzàdzenie mo¿liwe jest czêœciowe czyszczenie przewodu
kominowego. Czyszczenie mo¿na przeprowadziæ przy u¿yciu
okr¹g³ej metalowej szczotki. Jednak¿e w wiêkszoœci
przypadków zachodzi potrzeba instalacji drzwiczek
rewizyjnych umo¿liwiaj¹cych oczyszczanie komina z sadzy.
Drzwiczki takie wmurowywane s¹ najczêœciej w konstrukcjê
komina.
Przykladowe ustawienie drzwiczek znalezc mozna na
rysunkach od 5 do 8.

ZANIM ROZPALISZ, SPRAWD CZY:
1. Zosta³a zamontowana p³yta dopalaj¹ca górna. Jej monta¿ i
prawid³owe u³o¿enie (zobacz, Rys.3).
2. Ozdobny p³otek znajduje siê we w³aœciwym miejscu, a
drzwiczki zamykaj¹ siê poprawnie.
3. Ruszt dzia³a poprawnie (jeœli zosta³ zamontowany).

ODDANIE URZ¥DZENIA DO U¯YTKU
Po zakoñczeniu instalacji, a przed rozpoczêciem u¿ytkowania
musi up³yn¹æ odpowiedni okres czasu, który zapewni
osi¹gniêcie odpowiednich w³aœciwoœci przez materia³
uszczelniaj¹cy. Zapytaj o to instalatora. Jeœli w piecyku nie
zosta³ zainstalowany opcjonalny ruszt wskazane jest
11
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COUNTRY 6, 8, 12 WYMIARY (mm)
®

380
127
50

510

Ø154
127

599

659

540

374

451

260
330
363

480

71

110

299

Country 6 MkII

510

127
48

450
Ø154
127

669

587

614

450

396
232
376
508

526

299

71

110

Country 8WB MkII

601

127
48

451
Ø154

127
615

670

585

451
396
232

616

368
508

75

390

Country 12WB MkII

12
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CHARNWOOD COUNTRY 6 MKII LISTA CZÊŒCI
®

Issue E

19
9
31

39b

20

25

13

32

45

39

38

34

12

33
14

36
12
12
35
37

41

6
24

43

44

40
7

46

22

8
26

30

27
18

19
17

Czêœæ

16

15

21

29

28

Czêœæ Numer czêœci

Numer czêœci

Nazwa czêœci

3*
4*
5*
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

008/LV35/S
008/FW29
008/GV44S
006/LW30
004/GV23
010/DY08
010/DY31
011/GV28S
004/GV27
004/GV24
008/BW39/S
008/FW27
012/TW14
004/DY26
002/TW13
004/TW48
002/GV01
002/GV02
010/TW55

24
25
26
27
28
29

001/DY10
012/TW09
012/BV20/A
002/DY18
002/AY14
002/DY19

Uszczelka drzwiczek + œrodek uszczelniaj¹cy
Œrodek uszczelniaj¹cy
Kana³y ochronne szyby (8 w zestawie)
Szyba (w zestawie z kana³ami ochronnymi)
Mocowanie szyby
Ozdobny p³otek
P³yta dopalaj¹ca górna
Zestaw p³yt ogniotrwa³ych
Mocowanie p³yt ogniotrwa³ych
Wspornik ³¹cz¹cy p³yty ogniotrwa³e
Sworznie zawiasów (4 szt.)
Ramiê zawiasu
Zasuwka drzwiczek – regulacja powietrza
Prowadnik zasuwki drzwiczek
Ga³ka suwaka kurtyny powietrznej
Suwak kurtyny powietrznej
Lewe skrzyd³o drzwiczek
Prawe skrzyd³o drzwiczek
Króciec wylotu spalin dla rury spalinowej ¿eliwnej
(opcjonalnie)
Korpus modelu Country 6 MkII
Zaœlepka
R¹czka drzwiczek/popielnika
Ga³ka i wrzeciono prawego skrzydla drzwiczek
Krzywka zaczepu drzwiczek
Ga³ka lewego skrzyd³a drzwiczek

* Tak oznaczone elementy nie sà pokazane na rysunku.
# Tak oznaczone elementy wystêpuj¹ w zestawie z rusztem.

30
31
32
33
34#
35#
36#
37#
38#
39#
39b

010/DY14
002/CH12B
010/NV11
010/AY51
002/DY03
002/DY21
008/DY27
010/DY05L
010/DY05R
010/DY06
010/DY06B

40#
41#
42*
42a
43
44

004/DY17
010/DY13
008/DY23
010/DY20
010/TW50
010/TW50/SS

45

010/TW33

46
47*

012/GV11
010/EW51

Nazwa czêœci
Ustalacz popio³u
Króciec wylotu spalin
Pierœcieñ odleg³oœciowy
P³ytka mocuj¹ca
¯eliwne panele rusztu
DŸwignia rusztu
R¹czka do obrotu rusztem
Lewa p³yta boczna rusztu
Prawa p³ytaboczna rusztu
Tylna p³yta rusztu
Tylna p³yta rusztu (stosowana z
p³aszczem wodnym)
Popielnik
Prowadnik rusztu
Zawleczki sprê¿ynowe (10 szt.)
Ruszt na paliwo sta³e (opcjonalnie)
Stalowy plaszcz wodny (opcjonalnie)
P³aszcz wodny stal nierdzewna
(opcjonalnie)
Pionowy tylny reduktor przewodu
kominowego (opcjonalnie)
Tabliczka znamionowa
Pojemnik na popió³ (opcjonalnie)

Aby zamówiã czæúã zamiennà prosimy o kontakt ze sprzedawca
podajàc: model piecka, numer czæúci oraz jej nazwæ. W razie
watpliwoúci skontaktuj siæ z producentem – adres poniýej.
Powyýsza rycina ma na celu identyfikacjæ czæúci.
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CHARNWOOD COUNTRY 8 MKII LISTA CZÊŒCI
®

Issue F

23

9
13
25
19

33
46

20
32

39

34
38
42

12

31

14

12
35
40

7

8

41

6
7

37
24

47
26

22
30
18

19

Czêœæ

Numer czêœci

3*
4*
5*
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

008/LV35/S
008/FW29
008/GV44S
006/LW30
004/GV23
010/DY08
010/LV31
011/LV28S
004/XV30
004/LV24
008/BW39/S
008/FW27
012/TW14
004/DY26
002/TW13
004/TW48
002/GV01
002/GV02
010/TW55

24
25
26

001/FY10
012/TW09
012/BV20/A

17

16

15

Nazwa czêœci

29

21

28

Czêœæ

Uszczelka drzwiczek + œrodek uszczelniaj¹cy
Œrodek uszczelniaj¹cy
Kana³y ochronne szyby (8 szt.)
Szyba (w zestawie z kana³ami)
Mocowanie szyby
Ozdobny p³otek
P³yta dopalaj¹ca górna
Zestaw p³yt ogniotrwa³ych
Mocowanie p³yt ogniotrwa³ych
Wspornik ³¹cz¹cy p³yty ogniotrwa³e
Sworznie zawiasów (4 szt.)
Ramiê zawiasu
Zasuwka drzwiczek – regulacja powietrza
Prowadnik zasuwki drzwiczek
Ga³ka suwaka kurtyny powietrznej
Suwak kurtyny powietrznej
Lewe skrzyd³o drzwiczek
Prawe skrzyd³o drzwiczek
Króciec wylotu spalin dla rury spalinowej
¿eliwnej (opcjonalnie)
Korpus modelu Country 8 MkII
Zaœlepka
R¹czka drzwiczek/popielnika

* Tak oznaczone elementy nie sà pokazane na rysunku.
# Tak oznaczone elementy wystêpuj¹ w zestawie z rusztem.

27

44 45

Numer czêœci

Nazwa czêœci

27

002/DY18

28
29
30
31
32
33
34#
35#
36*
37#
38#
39#

002/AY14
002/DY19
010/DY14
002/CH12B
010/AY51
010/NV11
002/FY03
002/DY21
010/EW51
010/FY05L
010/FY05R
010/FY06

40#
41#
42#
43*
43a
44
45
46

010/DY13
004/LV17
008/DY27
008/DY23
010/FY20
010/LV25
010/LV25/SS
010/TW33

47

012/LV11

Ga³ka i wrzeciono prawego
skrzyd³a drzwiczek
Krzywka zaczepu drzwiczek
Ga³ka lewego skrzyd³a drzwiczek
Ustalacz opa³u
Króciec wylotu spalin
P³ytka mocuj¹ca
Pierœcieñ odleg³oœciowy
¯eliwne panele rusztu
DŸwignia rusztu
Pojemnik na popió³ (opcjonalnie)
Prawa p³yta boczna rusztu
Tylna p³yta rusztu
Tylna p³yta rusztu
(stosowana z p³aszczem wodnym)
Prowadnik rusztu
Popielnik
R¹czka do obracania rusztem
Zawleczki sprê¿ynowe (10 szt.)
Ruszt na paliwo sta³e (opcjonalnie)
Stalowy p³aszcz wodny (opcjonalnie)
P³aszcz wodny stal nierdzewna (opcjonalnie)
Pionowy tylny reduktor przewodu
kominowego (opcjonalnie)
Tabliczka znamionowa

Aby zamówiã czæúã zamiennà prosimy o kontakt ze sprzedawca
podajàc: model piecka, numer czæúci oraz jej nazwæ. W razie
watpliwoúci skontaktuj siæ z producentem – adres poniýej.
Powyýsza rycina ma na celu identyfikacjæ czæúci.
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CHARNWOOD COUNTRY 12 MKII LISTA CZÊŒCI
®

Issue D

23

20
25

45

9
32

19

33

13
14

12

31

39

43 44
38

34

12

40

36

12
35
37

41
6

24
7
46

8

26

30

18

22

19

27

17
16 15 21 29 28

Czêœæ

Numer czêœci

Nazwa czêœci

3*
4*
5*
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

008/LV35/S
008/FW29
008/GV44S
006/LW30
004/GV23
010/DY08
010/MV31
011/MV28S
004/XV30
004/LV24
008/BW39/S
008/FW27
012/TW14
004/DY26
002/TW13
004/GY14
002/GV01
002/GV02
010/TW55

24
25
26

001/GY10
012/TW09
012/BV20/A

Uszczelka drzwiczek + œrodek uszczelniaj¹cy
Œrodek uszczelniaj¹cy
Kana³y ochronne szyby (8 w zestawie)
Szyba (w zestawie z kana³ami)
Mocowanie szyby
Ozdobny p³otek
P³yta dopalaj¹ca górna
Zestaw p³yt ogniotrwa³ych
Mocowanie p³yt ogniotrwa³ych
Wspornik ³¹cz¹cy p³yty ogniotrwa³e
Sworznie zawiasów (4 szt.)
Ramiê zawiasu
Zasuwka drzwiczek – regulacja powietrza
Prowadnik zasuwki drzwiczek
Ga³ka suwaka kurtyny powietrznej
Suwak kurtyny powietrznej
Lewe skrzyd³o drzwiczek
Prawe skrzyd³o drzwiczek
Króciec wylotu spalin dla rury spalinowej
¿eliwnej (opcjonalnie)
Korpus modelu Country 12 MkII
Zaœlepka
R¹czka drzwiczek/popielnika

Czêœæ

* Tak oznaczone elementy nie sà pokazane na rysunku.
# Tak oznaczone elementy wystêpuj¹ w zestawie z rusztem.

Numer czêœci

27
28
29
30
31
32
33
34#
35#
36#
37#
38#
39#
40#
41#
41a
42*
43
44
45

002/DY18
002/AY14
002/DY19
010/DY14
002/CH12B
010/NV11
010/AY51
002/FY03
002/DY21
008/DY27
010/GY04
010/GY05
010/GY06
004/LV17
010/GY13
010/GY20
008/DY23
010/MV25
010/MV25/SS
010/TW33

46
47*

012/MV11
010/EW51

Nazwa czêœci
Ga³ka i wrzeciono prawego skrzyd³a drzwiczek
Krzywka zaczepu drzwiczek
Ga³ka lewego skrzyd³a drzwiczek
Ustalacz opa³u
Króciec wylotu spalin
Pierœcieñ odleg³oœciowy
P³ytka mocuj¹ca
¯eliwne panele rusztu
DŸwignia rusztu
R¹czka do obrotu rusztem
Lewa p³yta boczna rusztu
Prawa p³yta boczna rusztu.
Tylna p³yta rusztu
Popielnik
Prowadnik rusztu
Ruszt na paliwo sta³e (opcjonalnie)
Zawleczki sprê¿ynowe (10 szt.)
Stalowy plaszcz wodny (opcjonalnie)
P³aszcz wodny stal nierdzewna (opcjonalnie)
Pionowy tylny reduktor przewodu
kominowego (opcjonalnie)
Tabliczka znamionowa
Pojemnik na popió³ (opcjonalnie)

Aby zamówiã czæúã zamiennà prosimy o kontakt ze sprzedawca
podajàc: model piecka, numer czæúci oraz jej nazwæ. W razie
watpliwoúci skontaktuj siæ z producentem – adres poniýej.
Powyýsza rycina ma na celu identyfikacjæ czæúci.
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A.J WELLS & SONS LTD
Bishops Way, Newport, Isle of Wight PO30 5WS, United Kingdom
A Division of A.J.Wells & Sons Limited Registered in England No. 03809371

EN13240:2001

OGRZEWACZE POMIESZCZEÑ NA PALIWA STA£E
Country 6

Country 8

Country 12

Numer certyfikatu zgodnoœci :

DY44-CPD-2006

FY44-CPD-2006

GY44-CPD-2006

Minimalna odleg³oœæ od
materia³ów ³atwopalnych
Bok urz¹dzenia:
Ty³ urz¹dzenia:

550mm
550mm

600mm
600mm

600mm
600mm

Wielkoœæ emisji tlenku wêgla:

0.56%

0.45%

0.45%

Temperatura spalin w
przewodzie kominowym:

269°C

319°C

414°C

Moc grzewcza:

6.2kW

8.2kW

12.0kW

Sprawnoœæ:

80.5%

79.8%

74.1%

Rodzaj paliwa:

Drewno

Drewno

Drewno

16
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