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Szanowny Kliencie 
Dziękujemy za wybranie piecyka naszej produkcji.  
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją , co 
pozwoli na bezpieczne i w pełni satysfakcjonujące wykorzystanie jego możliwości. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Państwu autoryzowany personel techniczny producenta. 
Nieprawidłowa instalacja, brak wymaganej konserwacji oraz niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie 
piecyka powodują przepadek gwarancji oraz zwalniają producenta z wszelkiej odpowiedzialności za 
powstałe w następstwie szkody. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
Numer kuponu kontrolnego, konieczny do identyfikacji piecyka, jest podany w dołączonej do 
niego dokumentacji i na tabliczce umieszczonej z tyłu produktu. 
Dokumentację urządzenia należy starannie przechowywać w celu identyfikacji piecyka. 
 
W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
W sprawie jakichkolwiek wątpliwości, złożenia zamówienia na części zamienne lub reklamacji, 
prosimy zwracać się do sprzedawcy u którego nabyli Państwo nasz piecyk, z podaniem numeru 
kuponu kontrolnego oraz typu urządzenia. 
 
NORMY i DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
Edilkamin deklaruje, że piecyk KALDA spełnia następujące dyrektywy i normy unijne CE 
CEE 73/23 i jej rozszerzenia 93/68 CEE 
CEE 89/336 z jej uaktualnieniami 93/68 CEE; 92/31 CEE; 93/97 CEE CEE 89/106 
Ponadto: 
Piecyk został poddany testom według normy UNI EN 13240:2006. 
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OPIS URZĄDZENIA I JEGO DZIAŁANIA: 
KALDA to piecyk opalany drewnem do wytwarzania 
gorącej wody zasilającej instalację grzewczą, cwu do 
łazienki i kuchni. 
KALDA ogrzewa również pomieszczenie w którym jest 
zainstalowany poprzez konwekcje i promieniowanie 
cieplne z paleniska. 
Cechą charakterystyczną piecyka KALDA, jest 
możliwość automatycznego sterowania procesem 
spalania, które odbywa się poprzez zastosowanie 
zaworu termostatycznego (1) i sondy (2) do kontroli 
temperatury wody w wymienniku (3). 
 
Schemat działania automatycznego sterowania 
procesem spalania: 
 

a) Za pomocą pokrętła (7) (z boku piecyka) 
ustawia się żądaną temperaturę wody w 
wymienniku (3) (przekręcić gałkę w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
zmniejszyć temperaturę, i kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara, aby ją 
zmniejszyć). 

b) Jeśli w celu osiągnięcia wprowadzonej 
temperatury wody, temperatura występująca 
w wymienniku musi zostać podniesiona, 
system otworzy zasuwę zaworu 
termostatycznego (1) tak, że: 
- zwiększy ilość powietrza spalania 
- zwiększy płomień 
- zwiększy temperaturę wody 

c) Jeśli natomiast temperatura musi zostać 
obniżona, system zamknie zawór (1) tak, że: 
- zmniejszy ilość powietrza spalania 
- zmniejszy płomień 
- zmniejszy temperaturę wody 
 

Termometr do mierzenia temperatury wody w 
wymienniku 
Z boku piecyka przewidziano wstępnie nacięty otwór 
(6), który może być użyty do zamontowania tarczy 
termometru. 

Zalecane zużycie drewna  3 kg/godz 

Moc całkowita  12,5 KW 
Moc użytkowa 9 KW 
Moc oddawana do wody 6,5 KW 
ø przewodu spalinowego   15cm 
Min. wysokość przewodu 2,5m 
Zalecany ciąg kominowy* 12 Pa 
Max. ogrzewana kubatura**  200m3 
Min ogrzewana kubatura  50m3 
Ciężar 156kg 
* przy większym ciągu założyć szyber 
** zależy od izolacji termicznej budynku i jakości drewna 
opałowego 

 
        

                       
 

 Legenda: 
 

1) Zawór termostatyczny 
 

2) Sonda zaworu 
termostatycznego 

 
3) Wymiennik do wytwarzania 

ciepłej wody użytkowej 
 

4) Odprowadzenie ciepłej 
wody do instalacji,  
średnica 1”1/4 

 
5) Powrót zimnej wody  o 

średnicy 1”1/4 
 

6) Wstępnie nacięty otwór do 
tarczy termometru do 
ciepłej wody w wymienniku

 
7) Gałka do regulacji 

temperatury 
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MONTAŻ PŁYTEK CERAMICZNYCH   
 
Piecyk KALDA posiada metalowo-żeliwny korpus i jest 
wyposażony w 4 lakierowane słupki (profile) z 
wpustami, umożliwiającymi montaż kafli ceramicznych.  
 
Potrzebne kafle: 
- kafel boczny   420x276,5 mm: 6 szt. 
- kafel przedni 435x110 mm: 1 szt.   
 
Piec jest dostarczany z kaflami zapakowanymi 
oddzielnie, tak aby uniknąć ich uszkodzenia podczas 
transportu i ustawiania. 
Może się zdarzyć, że na spodniej stronie niektórych 
kafli wystąpią niewielkie rysy, nie wpływają one jednak 
na ich jakość. 
Kafle należy wyjąć z opakować dopiero po dostarczeniu 
ich na miejsce montażu. 
 
Ceramiczna obudowa jest montowana na piecu w fazie 
jego produkcji i próbnego uruchomienia, w celu 
sprawdzenia luzów i wyregulowania słupków co 
ułatwia ich późniejsze dopasowanie i montaż. 
Kafle są następnie demontowane i osobno 
zapakowane. 
 
Procedura montażu kafli: 
 
- zdjąć górną płytę pieca przez odkręcenie 4 śrub, jak 
pokazano na rys.1 
 
- wyjąć profil przedni, podnosząc go do góry jak 
pokazano na rys.2 
 
- wsunąć kafle w specjalne boczne prowadnice, od 
góry do dołu, jak pokazano na rys.4 
 
- umieścić górną płytę pieca na swoim miejscu i 
wkręcić 4 śruby, jak pokazano na rys.5 
 
- Na rys. 6 przedstawiono piecyk po zakończeniu 
montażu kafli    
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INSTALACJA PIECYKA 
Jeżeli w instrukcji nie jest określone inaczej, należy 
postępować wg lokalnych przepisów budowlanych i 
instalacyjnych obowiązujących w kraju instalacji.  
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

- Zalecamy uważnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami 
i ogólnymi zasadami zachowania, które pozwolą na 
optymalne wykorzystanie piecyka  

- Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, 
uszkodzenia lub nieprawidłowe funkcjonowanie 
spowodowane brakiem zachowania poniższych instrukcji 
użytkowania. 
 
USTAWIENIE 

Piecyk jest dostarczany na palecie w kartonowym pudle, 
w pierwszej kolejności należy usunąć opakowanie, 
sprawdzić, czy dostarczony piecyk jest taki sam, jak ten 
zakupiony, i czy nie posiada uszkodzeń powstałych 
podczas transportu; ewentualne reklamacje muszą być 
przedstawione sprzedawcy (z dokumentem 
transportowym). 

Przed ustawieniem piecyka, należy sprawdzić, czy 
przewód kominowy jest przygotowany do odprowadzania 
spalin.  

Aby piec działał prawidłowo, powinien zostać 
wypoziomowany. 

BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI  ZAPOBIEGAJĄCE 
WYSTĄPIENIU POŻARU 

Piecyk musi być zainstalowany z zachowaniem niniejszych 
warunków bezpieczeństwa: 

- - minimalna odległość od materiałów palnych po bokach 
piecyka musi wynosić 80 cm 

- - minimalna odległość pomiędzy tylną ścianką a 
materiałami palnymi musi wynosić 20 cm 

- - łatwopalne materiały nie mogą znajdować się przed 
piecykiem w odległości mniejszej niż 80 cm 

- - jeśli piecyk instalowany jest na podłodze z palnego 
materiału, musi być umieszczona pod nim płyta z 
materiału izolującego od ciepła, która będzie wystawała 
na przynajmniej 20 cm z boków i 40 cm z przodu. 
- W przypadku gdy piecyk podłączany przy ścianie z 
drewna lub innego palnego materiału, konieczne jest 
zaizolowanie rury odprowadzającej dymy ceramicznym 
włóknem lub innym materiałem o podobnych 
właściwościach. 

Fronte – przód,  Fianco – bok, Retro – tył, Pianta – widok z góry 

Mandata – wyjście do instalacji    ritorno – powrót z instalacji 
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POBÓR POWIETRZA 

W pomieszczeniu, w którym ulokowany jest piecyk, musi znajdować się otwór poboru powietrza o 
minimalnym przekroju 200 cm2, który zagwarantuje uzupełnienie powietrza zużytego podczas procesu 
spalania. 

 

KANAŁ SPALINOWY 

Za kanał spalinowy uważa się przewód, który łączy otwór odprowadzania dymów piecyka z otworem 
przewodu kominowego. Kanał dymowy musi być wykonany ze sztywnych rur stalowych lub ceramicznych, 
niedopuszczalne są giętkie rury metalowe lub z eternitu. Należy unikać odcinków poziomych lub 
opadających. 

Ewentualne zmiany w przekroju są dopuszczalne tylko na wyjściu z piecyka a nie na przykład na wejściu 
do przewodu kominowego. Niedopuszczalne są załamania o kącie większym niż 45° (patrz rys.1,2,3,4). W 
punkcie złączenia przewodu stalowego z otworem odprowadzania dymów na piecyku, należy wykonać 
uszczelnienie z użyciem kitu odpornego na wysokie temperatury. 

 

PRZEPUSTNICA/SZYBER 

Zaleca się zainstalowanie przepustnicy (szybra) na kanale spalinowym. Zasuwa musi być łatwo dostępna a 
jej położenie musi być widoczne na zewnątrz, na podstawie położenia gałki do regulacji. Zasuwa musi 
pozostawać nieruchomo w zadanej pozycji i nie może się automatycznie zamykać, umożliwiając nawet w 
pozycji zamkniętej minimalny odbiór spalin z piecyka. 

PRZEWÓD KOMINOWY 

System odprowadzający musi służyć wyłącznie do odprowadzania spalin z piecyka (przewód kominowy nie 
może być wspólny dla innych urządzeń) (patrz przykłady na rys.1-2-3-4) 

Przed ustawieniem piecyka, należy sprawdzić czy przewód kominowy nadaje się do odprowadzania 
dymów. 

Prawidłowe działanie ewentualnego starego piecyka lub kuchenki podłączonych do tego samego 
przewodu kominowego, nie znaczy, że nowy będzie działał prawidłowo. 

Podczas instalowania piecyka opalanego drewnem, należy wziąć pod uwagę gdzie znajduje się przewód 
kominowy; wymiary przewodu kominowego musza być zgodne z danymi zamieszczonymi w tabeli danych 
technicznych w niniejszej karcie technicznej. 

Zaleca się używanie przewodów kominowych zaizolowanych materiałem ognioodpornym lub ze stali inox o 
przekroju okrągłym, o gładkich ściankach wewnętrznych. Przekrój przewodu kominowego musi być równy 
na całej długości (minimalna zalecana wysokość to 4 m). 

Należy przewidzieć, u podstawy komina, komorę zbiorczą na materiały stałe i ewentualne kondensaty. 

Przewody kominowe będące w złym stanie technicznym, zbudowane z nieodpowiednich materiałów 
(azbest, stal ocynkowana, zardzewiała stal, itd... o powierzchni wewnętrznej szorstkiej i porowatej) są 
niedopuszczone przez prawo i zaburzają prawidłowe funkcjonowanie piecyka. 

 

Podstawowe cechy przewodu kominowego: 

- odporność na temperatury spalin sięgające 450°C 
- odpowiednia izolacja pozwalająca uniknąć zbierania się kondensatu 
- stały przekrój, nieomal pionowy przebieg i brak załamań większych niż 45° 
- przekroje wewnętrzne okrągłe ; w przypadku przekroju prostokątnego maksymalny stosunek boków 

musi wynosić 1,5 
- wewnętrzny przekrój o powierzchni równej  tej podanej w karcie technicznej produktu 
- podłączony do tylko jednego paleniska (piecyka lub kominka) 
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W przypadku starych lub zbyt dużych przewodów kominowych, zaleca się umieszczenie w nich rur ze 
stali inox o odpowiedniej średnicy i izolacji. 

Przed zainstalowaniem piecyka należy koniecznie sprawdzić, czy przewód kominowy jest w dobrym 
stanie i wolny od ewentualnych osadów. 

 

Podstawowe cechy komina: 

- wewnętrzny przekrój komina u podstawy musi być taki sam jak przekrój przewodu kominowego 
- przekrój wyjściowy nie może być mniejszy niż dwukrotność przekroju przewodu kominowego 
- musi być położony ponad poziomem dachu i poza strefą odpływu. 

 
KONTROLA ZGODNOŚCI PIECYKA Z INNYMI URZĄDZENIAMI 
 
Piecyk NIE może znajdować się w pomieszczeniu, w którym znajdują się wyciągi, urządzenia gazowe typu 
B i inne urządzenia które mogą wytwarzają podciśnienie w pomieszczeniu. 

Uwaga: ewentualne wentylatory odciągowe (C) działające w tym samym pomieszczeniu, w którym 
zainstalowany jest piecyk, mogą powodować problemy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8

www.tapis.pl



PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI HYDRAULICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ 
UWAGA: PIEC NIE MOŻE DZIAŁAĆ BEZ WODY W INSTALACJI. 
EWENTUALNE ROZPALENIE „NA SUCHO” SPOWODUJE USZKODZENIE PIECA. 
 
PIECYK MUSI BYĆ PODŁĄCZONY DO INSTALACJI Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM. 
 
Podłączenie do instalacji wodnej musi być wykonane przez wykwalifikowanego instalatora z 
uprawnieniami. 
 
Zbiornik wyrównawczy należy umieścić na wysokości powyżej 3 metrów od najwyższego punktu 
grzejników (A) lub 2-3 metry powyżej piecyka (B), jeśli w instalacji zastosowany został wymiennik 
płytkowy.  
 
-  Wysokość ta powinna wytwarzać większe ciśnienie od tego, jakie uzyskiwane jest na pompie 

cyrkulacyjnej. 
- rura przelewowa zbiornika do kanalizy musi być swobodnie otwarta, bez zaworów czy kranów 
- rura doprowadzająca wodę ze zbiornika musi być prosta, bez zaworów i kolanek i posiadać średnicę 

nie mniejszą niż 18 mm  
- maksymalne ciśnienie robocze nie może przekraczać 1,5 bar 

 
Napełnianie piecyka i instalacji musi odbywać się poprzez otwarty zbiornik wyrównawczy wykorzystując 
naturalną siłę ciężkości wody, poprzez rurę doprowadzającą. 

 
Podczas napełniania należy 
otworzyć wszystkie zawory 
odpowietrzające grzejników, aby 
uniknąć powstawania bąbli 
powietrza w instalacji, które 
utrudniałyby cyrkulację wody. 
 
Podłączyć zawory spustowe 
termiczny i bezpieczeństwa (patrz 
schematy instalacji na następnej 
stronie). 
 
-  Przed urządzeniem i przed 
obwodem elektrycznym piecyka 
konieczne jest zamontowanie 
wyłącznika dyferencyjnego, 
ponadto należy podłączyć do 
uziemienia pompę, zawór i 
metalowe części piecyka. 
 
Zachowanie norm dotyczących 
podłączenia do uziemienia jest 
podstawowym czynnikiem 
zapewniającym bezpieczeństwo 
osób. 
 
Scambiatore – wymiennik  
diametro non inferiore a 28mm –
średnica co najmniej 28mm 
NO – nie! 
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PRZYKŁADOWA INSTALACJA ZASILANA PIECYKIEM 
 
Collettore  = kolektor 
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SCHEMATY INSTALACYJNE 
 

Na kolejnych stronach przedstawiono trzy najczęściej stosowane rozwiązania instalacji wyposażonych we 
wszystkie elementy i zgodnych ze sztuką. 
  
Piecyk z płaszczem wodnym jako jedyne źródło ciepła, także do wytwarzania ciepłej wody 
użytkowej 
 
KIT 1 – ZESTAW 1  
LEGENDA 
ACS: Ciepła woda użytkowa 
AF: zimna woda 
EV: Elektrozawór trójdrogowy 
F: czujnik przepływu 
MI: zasilanie instalacji 
NA: Normalnie otwarty  
NC: Normalnie zamknięty 
P: Pompa cyrkulacyjna 
RA: kaloryfery 
RE: Regulator Elektroniczny 
RI: Powrót z instalacji  
S: spust do kanalizy  
Sc 20: wymiennik 20 płytkowy 
ST: Sonda Temperatury 
TC:  piecyk z płaszczem wodnym  
V: zawór 
VE: otwarte naczynie wzbiorcze 
VSP: zawór bezpieczeństwa 
ciśnieniowego 1,5 bar 
VST:  zawór bezpieczeństwa 
termicznego 
Ja: automatyczne odpowietrzenie  
 

 
Piecyk we współpracy z kotłem naściennym bez wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
 
KIT 2 – ZESTAW 2  
 
LEGENDA 
AF: zimna woda 
CA: kocioł naścienny 
MI: zasilanie instalacji  
P: Pompa cyrkulacyjna 
RA: kaloryfery 
RI: Powrót z instalacji  
S: spust do kanalizy  
Sc 30: wymiennik 30płytkowy 
ST: Sonda Temperatury 
TC:  piecyk z płaszczem wodnym  
V: zawór 
VE: otwarte naczynie wzbiorcze 
VR: zawór zwrotny 
VSP: zawór bezpieczeństwa 
ciśnieniowego 1,5 bar 
VST:  zawór bezpieczeństwa 
termicznego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 12

www.tapis.pl



 
Piecyk z płaszczem wodnym we współpracy z kotłem naściennym i produkcją ciepłej wody 
użytkowej 
 

KIT 3 – ZESTAW 3  
LEGENDA 
ACS: Ciepła woda użytkowa 
AF: zimna woda 
CA: kocioł naścienny 
EV: Elektrozawór trójdrogowy 
F: czujnik przepływu 
MI: zasilanie instalacji 
NA: Normalnie otwarty  
NC: Normalnie zamknięty 
P: Pompa cyrkulacyjna 
RA: kaloryfery 
RE: Regulator Elektroniczny 
RI: Powrót z instalacji  
S: spust do kanalizy  
Sc 20: wymiennik 20 płytkowy 
Sc 30: wymiennik 30 płytkowy 
TC:  piecyk z płaszczem 
wodnym  
V: zawór 
VE: otwarte naczynie wzbiorcze 
VR: zawór zwrotny 
VSP: zawór bezpieczeństwa 
ciśnieniowego 1,5 bar 
VST:  zawór bezpieczeństwa 
termicznego 
Ja: automatyczny zawór 
odpowietrzający 
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INSTALACJA Z OTWARTYM NACZYNIEM WZBIORCZYM  
 
Zestawy przedstawione poniżej zostały skonstruowane w celu ułatwienia instalatorom 
montażu piecyka i zawierają komponenty niezbędne do prawidłowej instalacji produktu. 
Uwaga: oprzyrządowanie zawarte w zestawie musi być chronione przed promieniowaniem termicznym 
piecyka, za pomocą płyt izolacyjnych. 

 
1. kolektor mosiężny 1” M-Ż  8.  Wymiennik 20 płytowy do produkcji  A  tłoczenie do instalacji ¾”  
2. zawór kulowy 1”        ciepłej wody użytkowej (205270)  B   powrót z instalacji ¾” 
3. cyrkulator ze złączkami 1” ½ (219660) 9.   Zawór termiczny ¾” (72940)    C   powrót z piecyka ¾” 
4. zawór zwrotny 1” (261910)  10. Zawór bezpieczeństwa 1,5 bara ¾” (143260) D  wyjście do piecyka 1” 
5. elektrozawór 3-drożny 1” (143330) 11. Czujnik przepływu (220830)   E  zimna woda użytkowa ½” 
6. rurki miedziane   12. Studzienka na termometr ½” + sondę  F  ciepła woda użytkowa ½” 
7. Wymiennik 30płytowy do wymiany ciepła       (175960) 

z obwodem kotła gazowego (216620)    13. Regulator elektroniczny (220780) 
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UŻYTKOWANIE I KOSERWACJA                
PIERWSZE ROZPALENIE 
Ewentualne nieprzyjemne zapachy lub dymy spowodowane są parowaniem i schnięciem pewnych 
materiałów użytych podczas produkcji. To zjawisko trwa najwyżej przez kilka dni i z czasem zanika. 
 
Kalda jest zaprojektowana do pracy przy zamkniętych drzwiczkach. 
- Otworzyć zasuwę powietrza spalania, otworzyć ewentualny szyber umieszczony w rurze łączącej piec 

z przewodem kominowym 
- Podpalić papier i kiedy płomień się rozwinie dodać mniej więcej połowę zalecanej ilości drewna (patrz 

tabela). Kiedy płomień zacznie przygasać należy dołożyć do paleniska normalną ilość drewna. 
- Przy zbyt intensywnym płomieniu zaleca się częściowe zamknięcie zaworu powietrza do spalania i 

lekkie przymknięcie szybra znajdującego się w rurze odprowadzającej spaliny. 
- Upewnić się, że drzwiczki paleniska są dokładnie zamknięte podczas działania pieca. Jeśli drzwiczki są 

otwarte zbyt długo, może dojść do wydostawania się dymu do pomieszczenia. 
N.B.: do rozpalania płomienia nie wolno używać alkoholu, benzyny, nafty lub innych paliw płynnych. 
Należy też trzymać je zawsze z dala od ognia. Nie należy używać rozpałek będących pochodnymi benzyny 
lub pochodzenia chemicznego: mogą poważnie uszkodzić ścianki paleniska. Do rozpalania można używać 
wyłącznie ekologicznych rozpałek w kostkach. Zbyt duża ilość załadowanego drewna (ponad ilość 
wyszczególnioną w tabeli) lub zbyt duży płomień mogą uszkodzić przedział paleniska. 
 

Paliwa i moc grzewcza 
Proces spalania został zoptymalizowany z technicznego punktu widzenia, zarówno jeśli chodzi o koncepcje 
paleniska i odpowiednią ilość dostarczanego powietrza, jak i w zakresie emisji spalin. Jako paliwo należy 
używać wyłącznie naturalnego sezonowanego drewna lub brykietu drewnianego. Drewno wilgotne, świeżo 
ścięte lub nieprawidłowo przechowywane posiada dużą zawartość wody, przez co źle się pali, silnie dymi 
się i wytwarza mało ciepła. Należy używać wyłącznie drewna opałowego sezonowanego przez minimum 2 
lata w miejscu przewiewnym i suchym. Wówczas procent wody w drewnie nie przekracza 20%  jego wagi. 
Dzięki temu można zaoszczędzić na ilości zużywanego opału, ponieważ dobrze wysuszone drewno ma 
zdecydowanie wyższą kaloryczność. Jeden kilogram wilgotnego drewna (w zależności od rodzaju) 
wytwarza od 2000 do 2500 kcal/kg podczas gdy jeden kilogram wysuszonego drewna (tego samego typu) 
po 2 latach sezonowania wytwarza przy spalaniu 3500 do 4000 kcal/kg. 
 
Dokładanie drewna 
W celu dołożenia drewna należy posłużyć się rękawicą ochronną, aby uniknąć przypadkowego kontaktu z 
gorącymi elementami. Drzwiczki należy otwierać powoli aby uniknąć zawirowań powietrza które mogłyby 
spowodować wydostawanie się dymów. 
Kiedy należy dołożyć drewna? 
Kiedy paliwo jest zużyte prawie do poziomu rusztu. 
 

Rady praktyczne 
- niekompletne spalanie powoduje nadmierne odkładanie się osadów w wymienniku. Aby tego uniknąć, 

należy: 
- spalać suche drewno 
- upewnić się, że w palenisku znajduje się odpowiednia ilość żaru, przed dodaniem drewna 
- do grubszych szczap drewna należy dodawać cieńsze 
- upewnić się, że przynajmniej jeden grzejnik jest zawsze otwarty 
- aktywować włącznik pompy 
- załadować do pieca odpowiedni ładunek suchego drewna w średnich i cienkich kawałkach i rozpalić 

płomień 
- odczekać kilka minut aż do osiągnięcia odpowiedniego spalania 
- wyregulować płomień za pomocą termoregulatora i termostatu 
- zawór  trójdrożny kieruje przepływ wody bezpośrednio do termopiecyka; po przekroczeniu ustawionej 

temperatury, zawór trójdrożny zmienia kierunek przepływu wody do tłoczenia do instalacji 
- w przypadku gdy temperatura wody przekroczy 90°C z powodu nadmiernej ilości drewna palącego się 

w palenisku, dochodzi do zadziałania termicznego zaworu spustowego.  
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Uzdatnianie wody 
Należy dodać substancji zapobiegających zamarzaniu, gromadzeniu się osadów i przeciwrdzewnych. W 
przypadku gdy twardość dostarczanej do instalacji wody jest wyższa niż 35°F, zastosować zmiękczacz. 
Patrz obowiązujące przepisy. 
 
Usuwanie popiołów 
Popielnik znajdujący się pod drzwiczkami paleniska musi być koniecznie opróżniany, zanim poziom popiołu 
osiągnie krawędź, ponieważ mógłby spowodować przegrzanie się żeliwnego rusztu paleniska i 
przeszkodzić w swobodnym dopływie powietrza do paleniska. Zaleca się częste opróżnianie popielnika, 
aby ułatwić dopływ powietrza do paleniska. Skrzynkę należy opróżniać na zimnym piecyku, na przykład 
każdego ranka, przed jego rozpaleniem. 
Aby wyjąć skrzynkę na popiół, należy popchnąć ją lekko do środka i podnieść nieco do góry.  
 
Czyszczenie szyby 
Szybę należy czyścić na zimno przy użyciu szmatki i kilku kropel odpowiedniego detergentu. Szyby nie 
wolno czyścić podczas funkcjonowania pieca. 
 
Czyszczenie przewodu kominowego 
W zależności od obowiązujących w danym kraju norm, należy zlecić czyszczenie przewodu kominowego 
wykwalifikowanemu specjaliście. 
Należy je wykonać przed rozpoczęciem okresu użytkowania pieca i za każdym razem, kiedy w przewodzie 
utworzy się warstwa sadzy i smoły; substancji łatwopalnych. Osady, kiedy osiągną grubość 5-6 mm, przy 
wysokiej temperaturze iskier, mogą ulec zapaleniu, czego konsekwencje łatwo sobie wyobrazić. Zaleca się 
więc wykonywać czyszczenie przynajmniej raz w roku lub za każdym razem kiedy jest to konieczne. 
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WYKAZ 
KOMPONENTÓW

  
na rys. Opis Kod Ilość Nr rys. Opis Kod Ilość  
1 Korpus metalowy 617700 1 25 Szyba 617200 1 
2 Panel chroniący kafle 290040 2 26 Uszczelka średn. 8 drzwiczek 213530 1,61m 
3 Skrzynka popielnika 617230 1 27 Uszczelka 20x2  popielnika 238790 1,00m 
4 Wymiennik ciepła 618420 1 28 Uszczelki samoprzylepne 8x1 188140 0,85m 
5 Dolna listwa przyszybowa 290000 1 29 Rączka drzwiczek 617210 1 
6 Górna listwa przyszybowa 290010 1 30 Tulejka zamka 262810 1 
7 Płyta tylna 617720 1 31 Bolec zamka  262800 3 
8 Drążek rusztu 617730 1 32 Nit  5x30 287840 1 
9 Drzwiczki komory paleniska 615590 1 33 Stelaż płytki przedniej 290500 1 
10 Płyta przednia komory paleniska 615600 1 34 Elastyczna podkładka 86800 1 
11 Płyta przednia popielnika 617730 1 35 Śruba TVS/CAVA M6 x16  169180 1 
12 Drzwiczki komory popielnika 615720 1 36 Sprężyna blokująca 131130 1 
13 Klamra blokowania popielnika 378190 1 37 Tulejka zamka drzwiczek doln. 226630 1 
14 Płyta dolna korpusu 260430 1 38 Sprężyna zamykania drzwiczek 252290 1 
15 Nóżki 615730 4 39  Gałka wytrząsacza rusztu 110420 1 
16 Płyta górna korpusu 260420 1 40 Rękawica ochronna 6630 1 
17 Pierścień żeliwny 260480 1 41 Pogrzebacz 253970 1 
18 Pokrywka  260170 1 42 mocowanie rusztu 119230 1 
19 Kratka popielnika 274870 1 43 Gałka do regulacji dopł. powietrza 278320 1 
20 Nakrętka kapturkowa oksyd.M5 30940 1 45 Profil zamykający termoregulator 285510 1 
21 Boczna płytka ceramiczna bordo 603620 6 46 Uszczelka zaworu powietrza 20x2 237790 0,65 m 
21 Boczna płytka ceramiczna śmiet. 603610 6 47 Wspornik termoregulatora 281120 1 
22 Przednia płytka cer. Bordo 603640 1 48  Termoregulator powietrza spalania 429690 1 
22 Przednia płytka ceramiczna śmiet 603630 1 49 Śruby TS/Trc 4,8x32 35510 4 
23 Profil mocowania płytek lewy 263050 2 50 przedni/tylny el. dna paleniska skam 290640 2 
24 Profil mocowania płytek prawy 263060 2 51 Boczny el. dna paleniska skamolex 290650 2 
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Nr na 
rys. 

Opis Kod Ilość Nr na 
rys. 

Opis Kod Ilość  

52 Przedni element pionowy dna 
paleniska ze skamolexu 

290660 1 61 Kompletne drzwiczki dolne  618450 1 

53 Przednia boczna pionowa płytka 
ze skamolexu 

290670 2  Kompletne palenisko ze skamolexu  290630 1 

54 Tylna boczna pionowa ścianka 
ze skamolexu 

290680 2  Komplet płytek bordo 435620 1 

60 Kompletne drzwiczki paleniska 618450 1  Komplet płytek śmietankowych 435630 1 
 
 
CHECK LIST 
Należy uzupełnić lekturą całej karty technicznej 
 
Ustawienie i montaż 
- instalacja wykonana przez wykwalifikowany autoryzowany personel techniczny, który wystawia 

gwarancję  i książkę konserwacji 
- odpowiednia wentylacja w pomieszczeniu 
- kanał spalinowy/przewód kominowy odbierający spaliny tylko z piecyka 
- kanał spalinowy nie posiada: 

- kolan pod kątem 90° 
- odcinków poziomych 

- rury odprowadzające są wykonane z odpowiedniego materiału (zalecana stal inox) 
- na styku z materiałami palnymi (np. drewnem) zostały powzięte wszelkie środki ostrożności 

pozwalające zapobiec pożarom  
- instalacja wodna jest wykonana zgodnie z normami 
- moc grzewcza została odpowiednio oceniona z uwzględnieniem sprawności urządzeń końcowych na 

instalacji  
 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 
Odpowiedzi podane poniżej posiadają skróconą formę, ale można je odnaleźć również w treści tej karty. 
 

1) Co musze przygotować do zainstalowania piecyka KALDA? 
- rurę do odprowadzania spalin o średnicy minimum 150 mm 

(odprowadzenie powinno pobierać spaliny TYLKO z Kalda) 
- pobór powietrza do lokalu o przekroju minimum 200 cm2 
- chwyt wyjściowy i powrotny do kolektora 
- odprowadzenie do kanalizacji do zaworów bezpieczeństwa ciśnieniowego i termicznego   

 

2) Czy mogę uruchomić termopiecyk nie podłączony do instalacji wodnej? 
- NIE. Użycie pieca bez wody uszkodzi piec. 

 
3) Czy końcówki instalacji (grzejnika) mogę podłączyć bezpośrednio do króćca wyjściowego i 

powrotnego? 
-  NIE, jak w przypadku każdego innego kotła, konieczne jest podłączenie się do kolektora, z 

którego następnie woda jest rozprowadzana do końcowych odbiorników instalacji.  
 

4) Piecyk KALDA może również służyć do produkcji ciepłej wody użytkowej ? 
- Możliwe jest wytwarzanie jej przepływowo, z użyciem zestawów instalacyjnych Edilkamin kit 1, kit 

2 (do instalacji z otwartym zbiornikiem wyrównawczym) lub kit 6 (di instalacji z zamkniętym 
zbiornikiem wyrównawczym), bądź też przez jej zgromadzenie w zasobniku CWU (patrz schematy 
hydrauliczne).  

5) Czy konieczny jest dodatkowy pobór powietrza do pomieszczenia? 
- Tak, w celu wyrównania ilości powietrza zużytego w procesie spalania w pomieszczeniu należy 

wykonać otwór poboru powietrza o przekroju co najmniej 200cm2. 
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