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 Съветваме ви да следвате внимателно и изцяло 
предоставената информация, за да получите най-добри 

резултати - и най-голямо удовлетворение - от вашето изделие 
DEVILLE. 

 
Неспазването на инструкциите за сглобяване, монтаж и 
експлоатация поставя цялата отговорност на лицето (и). 

 
 

 
 

УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИНСТАЛИРА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ДЕЙСТВАЩИТЕ DTU СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 
ПРЕПОРЪЧВА СЕ ИНСТАЛАЦИЯ ОТ СПЕЦИАЛИСТ. 

 
 
 

1 - ОПИСАНИЕ 
 

 Корпусът от ламарина защитава както климатична система за 

охлаждане около горивната камера и камина, така и стените от 
топлинна радиация, като се гарантира безопасността  и високата 
ефективност. 
 
Вратата също е стомана, снабдена с уплътнения, които 
осигуряват херметичност и по този начин дълъг експлоатационен 
живот. 
 
Жилузът разположен в долната част на вратата се използва за 
регулиране на достъпът на кислород, а по този начин и скоростта 
на изгаряне на дървото. 
 
Уредът трябва да е снабден с димна клапа, която в случай на 
силни течения, позволява потокът на въздух в горивната камера 
да се намали и да се получи по-бавно и продължително горене, 
както и надеждна работа при нормални условия. 
 
Достъпът на вторичен въздух е включен в горната част на 
стъклото, за да го поддържа чисто, а също така, за да изгаря по-
ефективно дървеният материал.

 

 Камерата е в съответствие с френския стандарт NF D 35-376,   
Класификация CGB-SF-Em 15 кВт. 

 
Камерата е с непрекъснат режим на горене, уред зца отопление 
на твърдо гориво, като полу-затворена горивна камера и е 
предназначена за вграждане в камина. 

 

 
 
 

2 – ТОПЛООТДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ 
 

• Топлоотдаването на изделието е в съответствие с френския 
стандарт NF D 35-376 - по време на тестването средна 
(нормална) мощност: 12 кВт. 

 
- Получената мощност е при условията на коминна тяга от 10 

Pa, зареждане с 15 кг от дървен материал, състоящ се от 
кръгли цепениц. Описаната по-горе мощност е средната 
стойност, получена по време на  3-часовия тест. 

 
- Бавното горене, например 4 кг дървесина на час, намалява 

вредните емисии. Така се постига този "екосъобразен" 
режим на работа. 

 

• Автономно горене - повече от 10 часа, при намалена 
мощност, което се получава при пълно натоварване на 
камерата и при напълно затворена клапа на входа на 
въздуха и димната клапа (Фиг. 3 и 5). 

 

 
 
 

3 – ОПИСАНИЕ И РАЗМЕРИ 
 

3.1 - Описание 

 
Основните компоненти на изделието са посочени по-долу и 
могат да бъдат намерени на фиг 1. 

 
Горивната камера е от 4 милиметра стомана, и на дъното и на 
страниците на огнищевата част  има чугунена плоча. 

 

 
нетно тегло на изделието 

 
150 kg 

 
Нетно тегло на корпуса (без врата, 
скара, страници и гърбове) 

 
100 kg 

 

 
3.2 – Външни размери  (Фиг. 2) 
 
 
 

4 – ОБЛИЦОВАНЕ И АКСЕСОАРИ 
 

 
4.1 - Облицоване 

 
Вашата камера DEVILLE може да бъде изграден в 
съществуваща камина или нова DEVILLE камина. 
 
4.2 – Опции (екстри) 
 
Устройството може да се оборудвано с различни опции: 
 

• Вентилатор V07011.0 (Фиг. 4). 

 
- той ускорява конвекцията; състои се от циркулираща  

нагнетателна турбина и 4 ∅ 125 точки на дистрибуция. Тя  
позволява на горещия въздух да бъде насочен в четири различни 

посоки на съседни помещения. 
 

 
- Дължината на топлоотвода е ограничен до 4 метра. 

 
- Инструкциите в глава 7.1 (наръчник за инсталация) са 

приложими. 

 
- Когато на устройството са вързани четири 1m 

разклонения, дебита на изхода на въздуха е 180 m
3
/h. 

 

• A барбекю C07022 (Фиг. 9) прави за приятни събиранията. 
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4.3 – Инсталиране на опциите (екстрите) 
 

• Допълненията, доставяни отделно, могат да бъдат 
монтирани след като вече камерата е инсталирана 

 
• За инсталирането, вижте Инструкциите за тези 

незадължителните елементи. 
 

 
 
 

5 - ИЗИСКВАНИЯ 
 

Вашата „затворен тип” камина е изключително ефективен 
отоплителен уред : 

 

• Висока мощност 

• Може да работи дълго време на тлеещ режим 

на работа 

 
ИЗДЕЛИЕТО Е ОБОРУДВАНО С ЖИЛУЗ 

 
Внимание : Плъзгача за регулиране на въздуха се използва за 

получаване на по-голям обем входящ въздух за 
целите на запалването: "Запалване", виж фиг. 6. 
Тази позиция "Запалване" е предназначено 
единствено за запалване или пре-зареждане и не 
трябва да се поддържа в продължение на повече от 
30 минути. В противен случай са възможни сериозни 
щети могат по уреда и неговите околности. Ако е 
нужно ползвайте часовник, когато се използва уреда 
в "Запалване". 

 

 
 

5.1 – Първо запалване 
 

• Когато инсталацията на камината е завършен и уреда е на 
мястото си е необходимо да се даде на различните 
строителни материали време да изсъхнат (от 2 до 3 
седмици). 

 

• След като се запали камерата за първи път (виж § 5.4.1), да 
се поддържа умерен огън за първите няколко часа, 
използвайки само един дънер с диаметър от около 15 см, с 
жилуз полуотворено (фиг. 5б и 6). Това ще гарантира, че 
температурата на всички части на камината се увеличават 
постепенно и че уредът ще се разшири нормално. 

 

• Може да откриете, че първоначално печката изпуска 
миризма на боя, в този случай просто проветрете стаята. 
Това е от обгаряне на смазката и боята. 

 

 
5.2 - Гориво 

 
5.2.1 – Пропръчителни горива 

 
Твърда дървесине : габър, дъб, ясен, бук и др. 

 
Препоръчително е да се използват само добре изсъхлали дърва 
с максимално съдържание на влага до 20%. Уверете се, че 
дървата са били съхранявани под навес в продължение на 2 
години, след като са отрязане. Това е с цел да се предотврати 
натрупването на сажди нагоре по димоотвода и стъклото. 

Не използвайте смолисти дървесини (бор, ела, смърч, и 
т.н.), които предполагат по-често почистване на камерата и 
комина. 

5.2.2 – Алтернативни горива 
 
Може да се използват кафяви въглища и брикети, но само при 
затворена врата, за да се запази в печката за дълги период на 
ниска скорост на горене. 
 
Ограничаване на товара до 5 кг, с жилуз на полуотворено (Фиг. 5b 
или 6) 
 

 
5.2.3 – Забранени горива 

 
Всички видове горива, различни от дърво и кафяви въглища, 
брикети са забранени, а именно въглищата и въглищните 
деривати, различни видове отпадъци и пр. 
 
Изблиците от малки парчета дърво, лозови издънки или подобни, 
бита на дъска, слама и картон са опасни и те не трябва да се 
използват. 
 

 
5.3 – Използване на аксесоарите 
 

• Жилуз : 
 

За да преместите жилуза, използвайте ръжена. 
 

 
ИЗДЕЛИЕТО Е ОБОРУДВАНО С ЖИЛУЗ (Фиг. 6) 

 

Позиционирането на  "Запалване"  се прави ръчно. Тази 
позиция трябва да се използва само когато уредът е 
"студен" и чрез извършване на следните операции: 

 
 

No. 1 : 
 

Плъзнете жилуза до крайната точка, съответстваща на 
позицията "нормална скорост на горене". 

 

 
No. 2 : 

 
Повдигнете жилузаотключването, който се намира отляво на 
жилуза за регулиране. 

 

 
No. 3: 

 
Задръжте жилуза във висока позиция с лявата ръка и 
прокарайте копчето наляво с дясната ръка: сега сте в 
позиция "Запалване". 

 
След запалването върнете към нормално положение, средна 
позиция за по-бавна скорост на горене. Използвайте ръжена да 
плъзгате копчето за регулиране на въздуха, тъй като камерата 
може да е гореща. 
 

 
• Лост за задвижване на коминна клапа  
 

- Използвайте лоста за регулиране (Фиг. 16, поз. 1). 

- Това е задължително затваряне, за да се получи 
продължително горене. 
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- Той обикновено се експлоатира при затворена врата, за 
да компенсира наличието на силен тяга на комина 
(повече от 10 Pa). 

- Тя винаги трябва да бъде отворена по време на работа с 
вдигната врата или пре-зареждане. 

 

• Дръжка : 
Използвайте ръжена за отваряне (Фиг. 7). 

 

 
5.4 – Експлоатация на изделието 

 
5.4.1 - Запалване 

• Отворетежилуза и димоотводната клапа. 

• Смачкайте малко хартия и я поставете върху решетката, 
заедно с някои сухи разпалки и съчки (с диаметър около 3 
до 5 сантиметра). 

 

• Запалете хартията и затворете вратата (или да я оставете 
леко открехната, така че огънят да се захване по-бързо, но 
да се избягва всяко изпускане на дим от уреда). 

 

• Когато огънят е разпален, отворете вратата и се сложете от 
препоръчаните по горе дърва. 

 

 
5.4.2 – Работни изисквания 

 

5.4.2.1 - Затваряне 

• Използвайте жилуза за регулиране на камерата до 
скоростта, с която искате да горят дървата (виж § 5.3). От 
размерът на дървата ще зависи темпото на нагряване, 
следователно се нуждаете: 

 
- За максимално топлоотдаване, поставете 3 цепеници с 

диаметър от около 14-20 cm. 
- За средно топлоотдаване, просто сложете една или две 
цепеници. 

- За по-дълъг период на нагряване на тлеещо горене, 
поставете една или две цели цепеници с диаметър по-
голям от 15 см. 

 

• За едино продължително горене при намалена топлина или 
тлеене, сложете цепениците върху жаравата, което ще дава 
много малко количество светлина. 

• За да запалите камерата бързо, поставете  няколко разпалки 

Ако е необходимо, оставете вратата открехната за няколко 

минути, но дръжте под око печката, и след това затворете 

вратата. Това ще ускори изгарянето и е особено полезно, ако 

дървото е мокро. 

• Докато жаравата е жива, преди да пре-зареждате променете 
контрола на клапата (напр. нормално към ниска), така че 
камерата и комина да може постепенно да се коригира. 

 

• За да се избегне попадане на дим или пепел в стаята, при 
презареждане на камерата, трябва да се вземат следните 
предпазни мерки при отваряне на вратата: 

- Проверете клапата на дима дали е отворена (Фиг. 3). 

- Изключете вентилатора, за да се избегне засмукването 
на пепел, която може  да падне от предната страна на 
уреда. 

- Отвори вратата леко, изчакайте 30-тина секунди, за да 
се установи в режим на отворена врата, а след това 
бавно отвори вратата. 

 

• При меко време и при използване мокро дърво, бавното 
изгаряне при ниска скорост може да доведе до непълно 
изгаряне, което причинява отлагания на сажди и катран. За 
да се избегне това, отворете жилуза към нормална скорост. 

 

• Когато печката работи при ниска скорост, стъклото може да 
се одими леко. Всички сажди обикновено ще бъдат обгорени 
и отлепени, когато камерата премине в режим на работи при 
по-висока скорост. 

 
 
5.4.2.2 -  Работа при отворена врата 
 

• Отваряне вертикално на вратата е възможно само след като 

камерата е запалена при режим на "затворена врата". 

• При нормални условия на работа с много сухи дърва, 

направете голямо легло от жар и ограничете натоварването 

(зареждането) 

• Димната клапа трябва да е отворена. 
 

 
5.4.2.3 -  Почистване на пепелта 
 

• Въздухът се използва за изгаряне на дървесината и влиза 
под скарата, когато клапата е отворена. Входящият въздух 
също така охлажда скарата. Така че, за да се гарантира най-
добро представяне от камерата и да се предотврати 
повреда на скарата чрез прегряване, то е здължително да 
изпразвате тавата с пепелта, така че да се запази чиста 
скарата. 

 

- Използвайте стъргалката за отстраняване на пепел (фиг. 8) 
- тавата за пепел, която се намира под скарата, лесно се 

отстранява с помощта на ръжена. 
 

• Нивото на пепел никога не трябва да бъде толкова 
високо, че да достигна  скарата. 

 

 
5.4.2.4 – Правила за безопасност 

• Никога не се опитвайте да загасите огъня с вода. 

• Бъдете внимателни със стъклото, което става много горещо. 
Дръжте децата далеч от него. 

 

• Камерата отдава много топлина през стъклото, така че за да 
запазите всички чувствителни към топлината обекти, то те 
трябва да стоят най-малко 1.50 м далеч. 

• Изпразнете тавата в специален метален съд, използван 
само за тази цел. Пепелта може да изглежда студена но все 
още да има горещи въгленчета в нея, дори и ако мислите, 
че те са имали достатъчно време, за да изстинат. 

 

• Не поставяйте лесно запалими материали в близост до 
уреда или в тавата за пепел. 

 

• Не поставяйте лесно запалими материали в близост до 
уреда. Да не се съхраняват дърва под уреда. 
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• По време на работа с отворена врата, дръжте камината под 

око. Не я оставяйте отворена без надзор. 
 

 
 
 

6 – ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЧИСТВАНЕТО И 
ПОДДРЪЖКАТА НА КАМЕРАТА И 
ДИМООТВОДА 

 
Механичното почистване на димоотвода е задължително. Това 
трябва да става по няколко пъти на година и най-малко веднъж 
по време на отоплителния период. Съответната фирма 
изпълнител трябва да осигури необходимите удостоверения. 

 

За почистването : 
 

• Отворете клапата на димоотвода чрез натискане на лоста 
за регулиране в най-горна позиция. 

 

• Внимателно проверете състоянието на уреда, и по-
специално: уплътнения, крепежни елементи, както и вратата 

 

• Проверете състоянието на комина и свързващата тръба; 
всички инсталации трябва да са в добро техническо 
състояние и да бъдат димозащитени. 

 

• Почистете вентилатора във вътрешността, за да се 
отървете от праха и, ако е необходимо, почистете системата 
за дистрибуция на горещ въздуха. 

 
В случай на повреда, трябва камерата или инсталацията да се 
ремонтира от квалифициран търговец. 

 
 
 
 

ОБИЧАЙНА ПОДДРЪЖКА  
 

• Почиствайте стъклото с влажна кърпа. Ако е необходимо, 
да се използва препарат от домакинството при условие, че 
то е в съответствие с инструкциите за потребителя. 
Изчакайте, докато камерата е напълно изстинала, преди да 
почистите. 

 

• Периодично почиствайте достъпа на вторичен въздух в 

горната част на стъклото : (Фиг 1 Поз. 9). 
 

• Почиствайте решетките за изходящ въздух на хотата на 
редовни интервали от време. Колко често правите това 
зависи от решетките: колкото по-малки дупки, толкова по-
бързо те се запушват. 

7 - ГАРАНЦИИ 
 

 
 
Нашите уреди са гарантирани за една година, считано от 
датата на издаване на фактурата срещу всеки производствен 
дефект или съществен порок, при условие, че инструкциите в 
наръчника за инсталация и в наръчника за експлоатация са 
спазени. 
 
Горещо се препоръчва да се четат тези наръчници 
внимателно, както и условията на гаранция тук по-долу. 
 
Нашите уреди трябва да бъдат инсталирани от 
компетентен професионален търговец в съответствие с 
подходящите професионални практики, стандарти и 
нормативна уредба. 
 
По време на гаранционния период, DEVILLE се задължава само 
да се замени, безплатно части признати за  дефектни, след 
проверка от неговите агенти. 

 
Разходите, възникнали по замяната (труд и пътни разходи) 
не се заплащат от DEVILLE при никакви обстоятелства. 
 
Тази гаранция не покрива последиците от нормалното 
износване или повреди в резултат на неправилно използване на 
уреда, Неправилната инсталация или експлоатация, 
Освобождава производителя от отговорност.  
 
Тези разпоредби не засягат правото на купувача да се 
възползват от законовата гаранция срещу скрити дефекти и 
повреди, които е приложима във всички случаи, в 
съответствие с разпоредбите на член 1641 и следващите 
членове от кода на гражданското право. 
 
В случай на спор, съдилищата на CHARLEVILLE-MEZIERES 
имат изключителна юрисдикция. 

 
СПЕЦАЛНИ УСЛОВИЯ 

 
Гаранционният срок е 5 години за КОРПУСА на изделието. 
Стъклените и износващите се части не са с гаранция. 
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 F GB D I E P NL 
01 Buse Flue collar Anschlussmuffe Comando tiraggio Boquilla Saída Rookgasafvoermond 
02 Cadre relevable Tip-up frame Hochschiebbarer 

Rahmen 
Telaio sollevabile Cuadro levantable Quadro de levantar Losse lijst 

03 Plaque de côté Side plate Seitenplatte Piastra laterale Placa lateral Placa lateral Zijplaat 
04 Poignée de porte 

pour ouverture 
latérale 

Door handle for 
side opening 

Türgriff für 
seitliche Öffnung 

Maniglia della 
portina per 
apertura laterale 

Asa de puerta 
para apertura 
lateral 

Pega de porta para 
abertura lateral 

Deurklink voor zijwaarts 
openen 

05 Gille fonte  Cast-iron grille Gusseisernes 
Gitter  

Griglia in ghisa Parrilla fundición  Grelha ferro 
fundido  

Gietijzeren rooster 

06 Manette de 
réglage d'air  

Air adjustment 
lever 

Luftzufuhr-
Schieber  

Comando registro 
aria  

Manija de reglaje 
de aire  

Manípulo de 
regulação de ar  

Luchtklep 

07 Cendrier  Ash pan Aschenkasten Cassetto cenere Cenicero  Cinzeiro  Aslade 
08 Poignée de cadre 

relevable 
Tip-up frame 
handle 

Griff des 
anhebbaren 
Rahmens 

Maniglia telaio 
sollevabile 

Asa de cuadro 
levantable 

Pega de quadro de 
levantar 

Klink losse lijst 

09 Réglette 
d'admission d'air 
secondaire 

Secondary air 
intake lever 

Eintrittregelung 
der Zusatzluft 

Asta immissione 
aria secondaria 

Regleta de 
admisión de aire 
secundario 

Régua de 
admissão de ar 
secundário 

Secundaire luchtschuif 

10 Porte 
panoramique 

Panoramic door Panoramatür Portina 
panoramica 

Puerta 
panorámica 

Porta panorâmica Deur met panoramische 
ruit 

11 Plaque d'âtre Fireback Herdplatte Piastra focolare Placa de fondo Placa de lar Stralingsplaat 
12 Déflecteur Deflector Ablenkblech Deflettore Deflector Deflector Rookgasafvoerschot 
13 Ressort de cadre Frame spring Rahmenfeder Molla telaioando Muelle de cuadro Mola de quadro Lijstveer 
14 Chenêt décoratif Decorative 

andiron 
Dekorativer 
Feuerbock 

Alare 
arredamentale 

Morillo decorativo Cão de lareira 
decorativo 

Decoratief haardijzer 

15 Raclette Scraper Schaber Raschietto Rasqueta Rodo Sintelschraper 
16 Tisonnier Poker Schürhaken Attizzatoio Atizador Atiçador Pook 
17  Tirette de 

manœuvre de la 
clé de buse 

Flue flap 
operating lever 

Bedienung der 
Klappe in der 
Anschlussmuffe 

Comando di 
manovra della 
manopola 
comando tiraggio 

Tiro de maniobra 
de la llave de 
boquilla 

Puxador de 
manobra de registo 
de saída 

Trekonderbrekerhandle 

Fig. 1 
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Fig. 4 

Fig. 3 

Fig. 2 

*  
F Position haute 

GB High position 
D Obere Position 
I Posizione alta 
E Posición superior 
P Posição alta 

NL Hoogste stand 

(1)  
F Clé de buse ouverte 

GB Flue flap open 
D Klappe in 

Anschlussmuffe 
geöffnet  

I Manopola comando 
tiraggio in positizione 
aperto  

E Llave de boquilla 
abierta 

P Registo de saída aberto 
NL Trekonderbreker open 

(2)  
F Clé de buse fermée 

GB Flue flap closed 
D Klappe in 

Anschlussmuffe 
geschlossen  

I Manopola comando 
tiraggio in posizione 
chiuso 

E Llave de boquilla 
cerrada 

P Registo de saída 
fechado 

NL Trekonderbrker 
gesloten 
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Fig. 5 

Fig. 6 

a c b 
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Fig. 7 

Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10 
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Les descriptions et caractéristiques figurant sur ce document sont données à titre d'information et non d'engagement. 

En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit, d'effectuer, sans préavis, toute 
modification ou amélioration. 

* * * 
The descriptions and features described here are given for information only and constitute no liability. In addition, and in 

line with our policy of quality enhancement, we reserve the right to modify or improve any of our products without 
notice. 

* * * 
Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Beschreibungen und Eigenschaften sind nur zu Informationszwecken 

gegeben und verpflichten den Hersteller in Keiner Weise. Bei unseren fortgesetzten Bemühungen um die Verbesserung 
der Qualität unserer Produkte behalten wir uns das Recht vor, diese jederzeit abzuändern oder zu verbessem. 

* * * 
Le descrizioni e le caratteristiche comprese nel presente documento sono a titolo informativo e non impegnativo. Infatti, 

interessati sempre alla qualità dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o miglioramenti senza 
preavviso. 

* * * 
Las descripciones y caracteristicas que figuran en este documento son meramente informativas y sin compromiso. El 

fabricante, en su afán por el continuo incremento de la calidad, se reserva el derecho de efectuar sin aviso previo 
cualquier modificación o mejora. 

* * * 
As descrições e características presentes neste documento são dadas a título informativo e não de compromisso. Com 
efeito, atentos à qualidade dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de efectuar, sem pré-aviso, qualquer alteração 

ou melhoramento. 
 
 

* * * 
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