
Wytyczne montażu wkładów biokominkowych i biopalenisk RubyFires® 

Podstawowe zasady montażu:

•  produkty RubyFires wyposażone w biopalenisko z wkładem ceramicznym i są urządzeniami o przeznaczeniu
    dekoracyjnym a nie urządzeniami grzewczymi, 
•  przeznaczone są do użytku tylko wewnątrz pomieszczeń,
•  nie należy ich używać w miejscach, gdzie występują duże przeciągi/wiatr,
•  upewnij się, że pomieszczenie ma odpowiednią wentylację,
•  bioetanol RubyFires LEF jest wysoce łatwopalną cieczą i należy zawsze zachować ostrożność,
•  materiały wokół biopaleniska RubyFires są narażone na nagrzewanie (ryzyko przebarwień),
•  produkty RubyFires mogą używać tylko osoby dorosłe w wieku powyżej 18 lat,
•  trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości od ognia,
•  upewnij się, że wszystkie rury/przewody gazowe w okolicy biopaleniska RubyFires są wyłączone,
•  używaj bioetanolu RubyFires LEF 98% (lub bioetanolu o takim samym składzie) oraz oryginalnych akcesoriów
    RubyFires.
 
Minimalna wielkość pomieszczenia:

Typ biopaleniska:      Minimalna powierzchnia pomieszczenia:      Wentylacja pomieszczenia:

4114                                75 m3                                                                              Upewnij się że w pomieszczeniu jest
4120                               75 m3                                                                               zapewniona wentylacja poprzez
5820                              105 m3                                                                            standardowe otwory wentylacyjne lub
8014                               120 m3                                                                            okna.

Wytyczne montażu wkładów biokominkowych RubyFires

Model wkładu:                                     Wymiary otworu montażowego:

Wkład biokominka mały                 660 mm x 420 mm x 230 mm (wys. x dług. x szer.)
Wkład biokominka duży                 660 mm x 600 mm x 230 mm (wys. x dług. x szer.)
Wkład biokominka Ambiance     490 mm x 890 mm x 230 mm (wys. x dług. x szer.)
                                                                szerokość dolnego mocowania: 910 mm  
Wkład biokominka Elegance      490 mm x 1210 mm x 230 mm (wys. x dług. x szer.)
                                                          szerokość dolnego mocowania: 1240 mm

Wytyczne montażu wkładów biokominkowych:

•  wykonując otwór montażowy na wkład biokominowy, upewnij się, że każdy materiał, który znajduje się w
    bezpośrednim kontakcie z częścią wkładu jest ogniotrwały (zobacz “przykłady proponowanych do 
    zastosowania materiałów izolacyjnych”),
•  wykonując otwór nzostaw 50mm otwartej przestrzeni po obu stronach wkładu, zostawioną przestrzeń
    wypełnij materiałem izoalcyjnym (zobacz “przykłady proponowanych do zastosowania materiałów 
    izolacyjnych”),
•  umieść wkład biokominka w otworze montażowym i upewnij się, że jest prawidłowo wypoziomowany,
•  dokręć śrubami wkład do ściany przez otwory w kołnierzu,
•  upewnij się, że śruby są prawidłowo dokręcone do ściany,
•  zamaskuj kołnierz materiałem niepalnym (zobacz “przykłady proponowanych do zastosowania materiałów
    izolacyjnych”),
•  umieść biopalenisko RubyFires w zamontowanym wkładzie biokominka,



•   zainstaluj mocowania szyb i szyby do biopaleniska (zgodnie z “Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa
     użytkowania unikalnego opatentowanego biopaleniska z wkładem ceramicznym RubyFires produkcji
     RubyDecor BV”),
•   umieść materiał dekoracyjny (zestaw kamieni, zestaw Polan, itp.) na powierzchni biopaleniska
     pamiętając aby nie przykrywać palnika (biały element ceramiczny) i aby materiał dekoracyjny nie znajdował
     się bezpośrednio w ogniu,
•   zachowaj łatwopalne przedmioty i materiały (zasłony, dekoracje, meble) w minimalnej odległości 1 metra od
     wkładu biokominka RubyFires.

Wytyczne montażu biopalenisk RubyFires

Typ biopaleniska:             Wymiary otworu montażowego:

4114                                      412 mm x 142 mm x 78 mm (dług. x szer. x wys.)         
4120                                     410 mm x 204 mm x 78 mm (dług. x szer. x wys.)
5820                                    580 mm x 204 mm x 78 mm (dług. x szer. x wys.)
8014                                     803 mm x 142 mm x 78 mm (dług. x szer. x wys.)

Wytyczne montażu biopalenisk:

•  wykonując otwór na zamontowanie biopaleniska RubyFires upewnij się, że każdy materiał, który
    będzie w bezpośrednim kontakcie z biopaleniskiem jest ogniotrwały (zobacz “przykłady proponowanych do 
    zastosowania materiałów izolacyjnych”),
•  minimalna wolna przestrzeń znajdująca się nad biopaleniskiem to 400mm,
•  w przypadku gdy biopaleniska są umieszczone obok siebie zachować odległość 10 cm pomiędzy 
    biopaleniskami oraz bokami biopalenisk,
•  umieść biopalenisko RubyFires w otworze,
•  upewnij sie że biopalenisko jest prawidłowo wypoziomowane,
•  zainstaluj mocowania szyb i szyby do biopaleniska (zgodnie z “Instrukcja obsługi i zasady bezpieczeństwa
    użytkowania unikalnego opatentowanego biopaleniska z wkładem ceramicznym RubyFires produkcji
    RubyDecor BV”),
•  umieść materiał dekoracyjny (zestaw kamieni, zestaw Polan, itp.) na powierzchni biopaleniska
    pamiętając aby nie przykrywać palnika (biały element ceramiczny) i aby materiał dekoracyjny nie znajdował
    się bezpośrednio w ogniu,
•  zachowaj łatwopalne przedmioty i materiały (zasłony, dekoracje, meble) w minimalnej odległości 1 metra od
    biopaleniska RubyFires,
•  używaj bioetanolu RubyFires LEF 98% (lub bioetanolu o takim samym składzie) oraz oryginalnych akcesoriów
    RubyFires.

Przykłady proponowanych do zastosowania materiałów izolacyjnych

Podane poniżej materiały budowlane są niepalne i posiadają funkcję izolacyjną. Oczywiście inne materiały o 
podobnych parametrach również są dozwolone.

- PROMAFOUR®   płyta 
- PROMATECT®   płyta 
- Super-Isol   plyta
- PROMAGLAF®   mata izolacyjna
- Insulfrax   mata izolacyjna

Przed korzystaniem z produktu RubyFires upewnij się, że zapoznałeś się i prawidłowo zrozumiałeś instrukcje 
obsługi i zasady bezpieczeństwa użytkowania unikalnego opatentowanego biopaleniska z wkładem ceramic-
znym RubyFires produkcji RubyDecor BV.


