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___________________________________________________________ 
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In het kader van een continue productverbetering, kunnen specificaties van het geleverde toestel afwijken 
van de beschrijving in deze brochure, zonder voorafgaande kennisgeving. 
Dans le cadre d’une amélioration constante des produits, les spécifications du produit livré peuvent différer 
du contenu de ce document, sans avis préalable. 
Due to continuous product improvement, specifications of the delivered product may differ from the con-
tent of this booklet, without further notice. 
Jelikož jsou naše výrobky neustále vylepšovány, může se specifikace dodaného zařízení odlišovat od
údajů v této brožuře, a to bez předchozího upozornění. 

CE-conformiteitsverklaring 

Declaration de conformité CE 

EC Declaration of conformity 

Prohlášení o výkonu CE

Notified body: 1625 

Wij, 

Nous, 

We, 

My, 

Dovre nv Nijverheidsstraat 18 B2381 Weelde 

verklaren bij deze dat de kachel 100, 600, 300, 340, 342 conform is volgens 

de  EN 13240. 

déclarons que le poële 100, 600, 300, 340, 342  est conforme au norme EN 

13240. 

declare  that the oefen 100, 600, 300, 340, 342  is in conformity with the EN 

13240. 

tímto prohlašujeme, že kamna 100, 600, 300, 340, 342 odpovídají normě
EN 13240. 

Weelde, 06.12.2005 
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INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZING 

INSTALLATION ET MODE D’EMPLOI

INSTALLATION INSTRUCTIONS AND OPERATING MANUAL 

NÁVOD K INSTALACI A NÁVOD K POUŽITÍ 

HOUTKACHEL  /  POELE  A BOIS 
WOOD STOVE  /  KAMNA NA DŘEVO 

100 / 300 / 342 /600 

100 

600 300+400+200= 342 
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Voorwoord 

1. Inleiding 

2. Veiligheid 
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Bijlage 2 : afmetingen

Annexe 2 : dimensions

Annex 2 : dimensions 

Příloha 2 : Rozměry 

300+400+200 
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Bijlage 1: technische gegevens / Annexe 1: données tech-

niques / Annex 1: technical data sheet / Příloha 1: technické 
údaje  
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3. Installatievoorschrift 

3.1. Vooraf 

3.1.1. De schoorsteen 

Nominální výkon

Doporučené topivo Dřevo

Maximální délka polen

Komínová přípojka
(průměr)

Hmotnostní tok spalin

Teplota spalin

Minimální tah

Účinnost
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3.1.2. Ventilatie van het lokaal 

3.1.3. Vloer, wanden 

 

min 0.5 m 

3 m 

min 1 m 

hoogste punt van het dak 
binnen een afstand van 3 m. 

  3 m 

min 0.5 m 
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5. Údržba
Udržení daného zařízení v dobrém stavu vyžaduje málo úsilí. Kontrolujte pravidelně, 
zda těsnění dvířek těsní dobře. Vnější stranu zařízení čistěte vlhkým hadříkem, avšak 
pouze tehdy, je-li zařízení studené. Nikdy zařízení nečistěte, pokud je ještě horké. 
Drobná poškození barvy můžete opravit s pomocí spreje, odpovídající sprej Vám 
může obstarat Váš dodavatel.
Při prvním použití po aplikaci spreje může zařízení trochu zapáchat. To však brzy 
zmizí.
Sklo čistěte pouze s pomocí dostupných čisticích prostředků (např. produkty pro 
keramické varné desky). Váš technik Vám může obstarat vhodné produkty. Nikdy 
však nepoužívejte pískové, nebo žíravé výrobky. Dávejte pozor, aby smaltované 
části nepřišly do kontaktu s agresivními, kyselými produkty.
Abyste mohli vyčistit přívody vzduchu, můžete případně odstranit vrchní desku. 
Leží volně na zařízení a není připevněna šrouby, ani klínky.
Na konci topné sezóny ucpěte komín s pomocí papírového smotku. Pak můžete 
dobře vyčistit vnitřní kamna. Vyměňte v případě nutnosti těsnicí šňůru a případné 
praskliny utěsnětě tmelem. Odstraňte eventuálně deflektor nahoře v kamnech, abyste 
vše mohli pořádně vyčistit. Nejprve odstraňte ohnivzdorné desky. Před novou top-
nou sezónou nechte komín vyčistit prověřeným odborníkem. Komín je nutné 
kontrolovat i během topné sezóny, zda v něm není usazeno příliš sazí. Kontrolujte 
také dostatečné zásobování spalného vzduchu a vzduchu pro ventilaci a otvory pro 
přívod vzduchu by také neměly být uzavřené. Kontrola a údržba komínu je zákon-
nou povinností. Pokud budete dbát na výše uvedené body, budete moci užívat Váš 
komín k plné spokojenosti.
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4.3. Mírné topení (pro zařízení, která jsou vhodná pro nepřetržitý
provoz)

4.4. Odstranění popela 

4.5. Hašení 

4.6. Počasí 

100-600-300 7 03.27912.100 

3.2. Voorbereidende werkzaamheden 

3.2.1. Montage van de poten 

3.2.2.  Montage van de asvang 

3.2.3. Rookgasuitgang  

Chcete-li zař¨ízení používat nepřetržitě, můžete navolit sekundární a primární přívod vz-
duchu takovým způsobem, abyste vždy dosáhlli správné rychlosti hoření. Starejte 
se vždy o to, abyste měli vespod dostatečnou vrstvu řeřavých uhlíků.

Při topení dřevem vzniká relativně málo popela a není tak nutné popel pokaždé 
vysypávat ze zařízení. Ostatně popel mezi drážkami koše na oheň nemusíte vůbec 
odstraňovat, protože dřevo hoří podstatně lépe na vrstvě popela.

Nepřikládejte již žádné tpivo a nechte kamna jednoduše vyhořet.
Když se oheň udusí tím, že se sníží přívod vzduchu, uvolňuje se spoustu 
škodlivých látek. Oheň proto musí sám vyhořet a můžete ho opustit teprve tehdy, 
když je dobře vyhaslý.

Pozor!
Při mlze je odvod spalných plynů komínem velmi ztížený, spalné plyny se mohou 
srážet a způsobovat obtěžující zápach. Není-li bezpodmínečně nutné topit, je za 
těchto podmínek počasí lepší netopit.

Přikládejte tímto způsobem, chcete-li topit delší dobu.

Topíte-li delší dobu mírně, může se v 
komínu ukládat vrstva sazí a dehtu. 
Dehet se snadno vznítí. Pokud se v 
komínu dané látky ukládají příliš, může 
při náhlých vysokých teplotách dojít 
k požáru v komínu. Proto je důležité 
zařízení pravidelně silně roztopit, aby 
vrstvy sazí a dehtu mizely.

Při mírném topení se dehet ukládá i na skleněné výplni dvířek a na dvířkách. Při 
mírných teplotách je proto lepší v kamnech topit pouze několik hodin denně, ale 
intenzivně.

Volné přikládání    Kompaktní přikládání
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3.2.4. Montage van de bedieningsknoppen 

3.3. Afwerking 

3.4. Verpakkingsmaterialen 
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4. Návod k použití 

4.1 Topivo 

Dřevo 

4.2. Topení dřevem (regulace vzduchem) 

Zařízení je určeno výhradně k topení dřevem, hnědouhelnými briketami. Jakékoli 
jiné topivo je zakázáno. Jeho použití může vést k závažným škodám na Vašem za-
řízení. 
Také netopte ošetřeným dřevem, jako například dřevem s povlakem, barveným 
dřevem, impregnovaným dřevem, konzervovaným dřevem, multiplexem a dřevotřísk-
ou. Topení těmito materiály, stejně jako umělou hmotou, starým papírem a odpad-
ky silně znečišťuje zařízení, komín i žovotní prostředí. Může mít rovněž za následek 
požár v komínu.

Používejte především tvrdé dřevo. Velmi dobrými druhy k topení jsou dub, bříza, 
nebo dřevo z ovocných stromů.
Dřevo musí schnout minimálně 2 roky na zastřešeném a doře větraném místě. Naští-
pané dřevo schne lépe. Maximální obsah vlhkosti u suchého dřeva činí 20%. Mokré 
dřevo není jako topivo vhodné. Nevytváří žádné teplo, jelikož se všechna energie 
ztrácí při odpařování vlhkosti. Uvolňují se zapáchající plyny a na skle dvířek a v 
komínu se usazuje více sazí.

Abyste zajistili dostatečný tah v komínu a zabránili tak tomu, aby se Vám kouř 
dostával do místnosti, musí být komín před zatopením v kamnech nejprve 
dostatečně zahřátý. U studeného komína můžete například zapálit smotek novin 
nad deflektorem.
V zařízení se zatopí s pomocí novinového papíru a/nebo podpalovače a malých 
třísek.
Otevřete dvířka na štěrbinu a vzduchové šoupátko otevřete kompletně.
Je důležité, aby se oheň při zatápění silně rozhořel. Poté můžete přikládat silnější
polena a dvířka zavřít. Když oheň hoří již stabilně a vytvořilo se dostatečné množství 
řeřavých uhlíků, můžete přiložit dřevo, nebo hnědouhelné briktey, v závislosti na 
nastavení zařízení.
Postarejte se o to, aby byl dvířka kamen vždy dobře zavřená. Nikdy netopte s 
otevřenými dvířky. Přikládejte včas. Nikdy nepřikládejte příliš. Nejlepší je přikládat 
maximálně do jedné třetiny zařízení a pravidelně.
Neměli byste přikládat více než 2 polena, která jsou cca 35 cm dlouhá a v průměru 
měří 10 cm.
Otevírejte plnicí dvířka vždy pomalu a na co nejkratší dobu. Před přiložením se 
postarejte o to, aby byly řeřavé uhlíky rozmístěny rovnoměrně po celé ploše.
Přikládáte-li dřevo volně, vyhoří velmi rychle, protože se kyslík dostane ke 
každému polenu velmi snadno. Přikládejte tímto způsobem, chcete-li topit krátce. 
Přikládáte-li kompaktněji, bude dřevo hořet pomaleji, neboť se vzduchu dostává k 
polenům postupně.
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3.2.4. Montáž rukojeti - “studené ruky”. 

3.3. Dokončení 

3.4. Obalové materiály 
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4. Gebruiksaanwijzing 

4.1 Brandstof 

Hout 

4.2. Het stoken van hout 

Stojí-li zařízení na správném místě, je-li hermeticky napojeno na komín, umístěte 
opět všechny volné díly zpět na zařízení. Zařízení je nyní připravené k použití. 
Pozor!!:
NIKDY nenechávejte zařízení hořet bez vnitřních desek nebo ohnivzdorných ka-
menů.

Obalové materiály musíte zneškodnit dle úředních ustanovení.
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4.3. Stoken op laag regime (voor toestellen geschikt voor continu gebruik) 

4.4. Ontassen 

4.5. Doven 

4.6. Weersomstandigheden 
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3.2. Přípravné práce 

3.2.1. Montáž nožek 

3.2.2. Montáž popelníku 

3.2.3. Likvidace spalných plynů  

3.1.3. Podlaha, stěny

Zajistěte dostatečnou vzdálenost mezi zařízením a hořlavými materiály, jako jsou 
například dřevěné stěny nebo nábytek. Uvolně stojících zařízení musí tato vzdálenost 
činit minimálně 40 cm. Umístění kamen je možné pouze s dostatečnou nosností 
povrchu, na něž hodláte kamna instalovat. Při nedostatečné nosnosti musíte učinit 
vhodná opatření (např. deska k rozložení zatížení), abyste dané nosnosti dosáhli. 
Hořlavá podlaha musí být dostatečně chráněna proti sálání tepla žáruvzdornými
deskami. Podlahová krytina se musí nacházet minimálně 80 cm od ohně.

Ihned po dodání zkontrolujte zařízení, zda na něm nejsou vidět nějaká (přepravní)
poškození a jiné případné závady. V případě potřeby informujte dodavatele. Mez-
itím neuvádějte zařízení do provozu.
Abyste zamezili poškození zařízení během instalace a abyste mohli se zařízením 
snadněji manipulovat, doporučujeme Vám nejprve odstranit všechny volné díly ze 
zařízení (ohnivzdorné desky, popelník,...). Dejte při jejich odnímání pozor na jejich 
původní umístění, abyste je později mohli opět správně připevnit.

Nakloňte kamna na zadní stranu a namontujte na 
spodní strnu 4 nožky. Použijte k tomu dodané pod-
ložky a šrouby M8, které jsou již upevněné na spod-
ní straně. 

Popelník se zahákne pod plnicí dvířka pod spodní 
stranu. 

Vaše zařízení DOVRE umožňuje jak 
vrchní, tak i zadní připojení. Přípojku 
přimontujte s pomocí šroubů M8 a 
podložek k určenému otvoru.

K utěsnění přípojky a vrchní desky je 
nezbytná přiložená montážní sada.
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3.1.2. Větrání místnosti

 

min 0.5 m 

3 m 

min 1 m 

nejvyšší bod střechy
ve vzdálenosti 3 m

  3 m 

min 0.5 m 
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5. Onderhoud Úsek kouřovodu musí být především konstantní. Rozšíření a především zúžení
komínu byste se měli vyhnout, je-li to možné. Totéž platí pro krycí desku nebo 
odvodný kryt nahoře na komínu. Dávejte pozor, aby jím nebylo vyústění komína 
zúžené a aby byl umístěný tak, aby při větru nebránil odvodu spalných plynů, 
nýbrž aby odvod podporoval.

Především prochází-li kouřovod nevytápěnými místnostmi, nebo má-li vnější stěny, 
je důležitá dodatečná izolace. Kovové komíny, nebo komínové části, nacháze-
jící se mimo byt, musejí být vyvedeny vždy z dvoustěnně izolovaných trubek. 
Každý díl komínu, který se nachází venku na střeše, musí být vždy izolovaný.

Komín musí být dostatečně vysoký (minimálně 4 metry) a musí ústit do 
prostoru, který neníomezený okolními budovami, blízko stojícími stromy nebo 
jinými překážkami. Pravidlem je: 60 cm nad hřebenem střechy.

Je-li hřeben střechy vzdálený od komína více než 3 metry, prohlédněte si rozměry 
uvedené v následujícím obrázku. V závislosti na případně blízko ležících bu-
dovách a/nebo stromech musí být komín vyšší.

Spalování dřeva,  nebo plynu spotřebovává kyslík. Je tedy velmi důležité, aby byla 
místnost, v níž se zařízení nachází, dostatečně větraná, nebo ventilovaná. Při ne-
dostatečném větrání může být hoření narušováno a již nemůže být zajištěn bezchybný
odvod spalných plynů komínem, což může mít za následek to, že se kouř dostává
do místnosti.
Bude-li to nutné, namontujte ventilační mřížku, která bude zajišťovat přívod čer-
stvého vzduchu. Toto preventivní opatření je jistě nezbytné u dobře izolovaných 
místností, je-li k dispozici mechanické větrání.
Dávejte pozor i na ostatní zařízení spotřebovávající vzduch, nacházející se v téže 
místnosti, nebo tomtéž bytě; jde například o další topné zařízení, digestoř, sušičku 
nebo koupelnový ventilátor. Nepoužívejte daná zařízení, hoří-li kamna, nebo se 
postarejte o dodatečný přívod vzduchu pro daná zařízení.
Pokud bylo Vaše zařízení dodáno s (volitelnými) připojovacími díly pro přívod
vnějšího vzduchu, nemusíte plánovat žádný doplňkový přívod vzduchu. Měli byste
se však postarat o dostatečné větrání místnosti, z níž odebíráte vzduch.



100-600-300 12 03.27912.100 

1. Introduction 

Préface 

2. Sécurité 

100-600-300 29 03.27912.100 

3. Montážní předpis 

3.1. Nejprve 

3.1.1. Komín

Kamna musí být umístěna v místnosti s dostatečným větráním a musí být her-
meticky napojena na dobře fungující komín, musí také být dostatečně izolována od 
hořlavých materiálů (podlaha, stěny).
Informujte se o příslušných národních nebo regionálních normách a předpisech.
Váš obchodník Vám při tom může pomoci. O případných zvláštních podmínkách a
předpisech se informujte u hasičského sboru a/ nebo u Vaší pojišťovny. Seznamte
se také s technickou specifikací nacházející se v příloze daného návodu k použití, a
to před tím, než začnete s montáží.

Komín (kouřovod) má dvojí funkci:
• Sání vzduchu z místnosti, což je potřebné pro hoření topiva v kamnech nebo kr-
bu.
 
• Odvod spalných plynů termickým a přirozeným odtahem. Termický odtah vzniká
díky teplotním rozdílům mezi vzduchem v a vně kouřovodu. Ohřátý vzduch v kouřovodu 
je lehčí než studený vzduch vně kouřovodu, a stoupá proto nahoru, spolu se spal-
nými plyny. Přirozený odtah je zapřičiněný okolními faktory, např. větrem.

Je zakázáno připojovat na jeden a tentýž komín vícero zařízení (například kotel
centrálního topení), leda že by to regionální nebo národní zákony umožňovaly. U 
kamen se samozavíracími dvířky nebo s plnicími dvířky s otvory menšími než 0.05 
m³ je možná přípojka ke komínu, který již odvádí kouř z jiných kamen nebo trouby, 
pokud jsou rozměry komínu v souladu s DIN 4705, část 3.

Vyzkoušejte, jaký komín je potřebný pro zvolené zařízený a zda je stávající komín 
pro zařízení vhodný. Nechte si při tom poradit odborníkem.

Komín musí splňovat následující předpoklady:

• Kouřovod musí být vyrobený z ohnivzdorného materiálu. Doporučujse prvky z
keramiky nebo oceli. 

• Komín musí být vzduchotěsný, dobře vyčištěný a musí zajišťovat dokonalý 
tah(Tah/podtlak 15- 20 Pa během normální zátěže je ideální).

• Komín se musí táhnout od výstupu ze zařízení co nejvíce vertikálně. Změny
směru a horizontální části ruší odvod spalných plynů a vedou třeba i k hromadění 
sazí (ucpání!!).

• Vnitřní rozměry komína nesmí být příliš velké, aby se zabránilo tomu, že se spal-
né plyny ochladí příliš prudce. Pročtěte si technickou specifikaci v příloze, kde je
uvedený také doporučený průměr komínu. Je-li kouřovod dobře izolovaný, může 
být průměr eventuálně o něco větší
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Předmluva 

1. Úvod 

2. Bezpečnost 
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3. Installation 

3.1. Au préalable 

3.1.1. La cheminée 

Spolu s kamny obdržíte návod k instalaci a návod k použití. Kromě informací o
instalaci a provozu zde najdete také tipy související s bezpečností a údržbou. Před
tím, než začnete s instalací a uvedením do provozu si pečlivě vše přečtěte. Pro
případ, že by návod potřeboval případný budoucí uživatel, vše dobře uschovejte.

Zakoupením topného zařízení DOVRE jste si koupili velmi kvalitní produkt. 
Zařízení, které symbolizuje novou generaci ekologických a úsporných topných 
zařízení, přičemž nabízí optimální využití jak konvekčního, tak i sálavého tepla. Díky 
využití revolučního topného konceptu přináší DOVRE úžasné výsledky a odpovídá
přísným bezpečnostním a ekologickým normám. A při tom si můžete i nadále 
užívat krásnou hru plamenů.
Zařízení se vyrábí podle ISO 9002 s pomocí nejmodernějších výrobních prostředků.
Pokud by Vaše zařízení vykazovalo proti všemu očekávání přesto nějakou závadu,
můžete se kdykoli obrátit na servis DOVRE. Zařízení nelze měnit. Používejte pouze
náhradní díly, schválené výrobcem. 
Zařízení je navrženo k umístění v obytné místnosti. Musí být neprodyšně napojeno 
na odvodní kanál spalin (komín).
Odborná instalace, dobře fungující komín a účinné odvětrávání jsou zárukou
dlouhodobého a bezchybného fungování Vašeho zařízení.
Nechte si při instalaci a při napojování poradit nebo pomoct odborníkem.

Zařízení bylo navrženo k topným účelům. To znamená, že všechny povrchy, včetně
skla mohou být velmi horké (> 100°C).
Nepokládejte na nebo blízko zařízení žádné záclony, oblečení, prádlo, ani další
hořlavé materiály.
Po montáži se doporučuje kamna na několik hodin pořádně roztopit a současně
dobře větrat, aby se mohl vytvrdit žáruvzdorný lak. Kamna při tom mohou kouřit, 
to však po nějaké době samo opět odezní.
Pro zajištění dlouhodobého a bezpečného fungování je nezbytné pravidelné 
čištění a údržba zařízení i komínu. K tomuto účelu sledujte svědomitě instrukce 
odpovídající kapitoly.
Při požáru v komínu: uzavřete přívod vzduchu zařízení a zavolejte hasiče.
Pokud se rozbije, nebo praskne sklo zařízení, musí být před dalším provozem
zařízení vyměněno.
Zařízení bylo navrženo speciálně pro použití určitých topiv. V technické specifikaci 
v příloze naleznete potřebné detaily. Je zcela vyloučeno používat jiné topivo než 
ta, která jsou uvedena v této příručce. Vaše zařízení by se takto mohlo rychleji 
poškodit.
Kromě toho to také škodí životnímu prostředí.
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3.1.2. Ventilation du local 

 

min 0.5 m 

3 m 

min 1 m 

point le plus haut du toit 
dans une distance de 3 m. 

  3 m 

min 0.5 m 
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5. Maintenance 
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4.3.  Low heating (for devices suitable for continuous use) 

4.4. Ash removal 

4.5. Extinguishing the fire 

4.6. Weather conditions 
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3.2. Travaux préparatoires 

3.2.1. Montage des pieds 

3.2.2. Montage du bavette 

Voir figure. 

3.2.3. Sortie fumées 

3.1.3. Sol, parois 
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3.2.4. Montage des buttons  

3.3. Finition 

3.4. Emballage 
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4. Instructions for use 

4.1.  Fuel 

  

Wood 

4.2. Burning wood 
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3.2.4.  Assembling the knobs  

3.3.  Finishing 

3.4.  Packaging materials 
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4. Mode d’emploi 

4.1 Combustible 

 

Le bois 

4.2. Fonctionnement au bois  (réglage d’air) 
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4.3. Chauffer à bas régime (pour appareils adaptés à une utilisation en 

continu) 

4.4.  Le décendrage 

4.5. Extinction 

4.6. Conditions atmosphériques 
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3.2.  Preparing the stove 

3.2.1. Assembling the legs 

3.2.3. Smoke outlet  
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3.1.2.  Ventilation 

3.1.3.  Floor, walls 

 

min 0.5 m 

3 m 

min 1 m 

highest point of the roof 
within a distance of 3 m. 

  3 m 

min 0.5 m 
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5. Entretien 
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Foreword 

1. Introduction 

2. Safety 
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3. Installation guideline 

3.1.  Preparatory measures 

3.1.1.  The chimney 


