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ESTIMADO CLIENTE,

Obrigado por escolher um produto IKOS. Para obter a melhor performance e as melhores 
prestações, por favor leia atentamente este manual.

Em caso de anomalias por favor contacte o seu revendedor.
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INFORMAÇÃO

O manual é parte integrante do produto e deverá ser fornecido também com a transferência de 
propriedade do equipamento. Deve ler o manual com atenção e mantê-lo para o futuro devido 
às instruções que contém de segurança, montagem, operação e manutenção.

A instalação do equipamento deve ser realizada de acordo com as normas aplicáveis no país 
de destino, de acordo com as instruções do fabricante e por pessoal qualificado. A incorreta 
instalação do equipamento pode causar lesões em pessoas e animais assim como danos à 
propriedade, pelos quais o fabricante não é responsável.

O recuperador de aquecimento central a água pode ser usado apenas para o propósito para o 
qual foi claramente identificado e fornecido. Qualquer outro uso deve ser considerado impróprio 
e, consequentemente, perigoso.

Em caso de erros de instalação, utilização ou manutenção que não cumpram com a legislação, 
regulamentos ou instruções aplicáveis contidas neste manual (ou outras instruções fornecidas 
pelo fabricante), a IKOS não assume qualquer responsabilidade por danos daí resultantes e 
reserva-se no direito de anular a garantia.

A IKOS reserva-se o direito de atualizar o manual sem aviso prévio.

O conteúdo deste manual é propriedade da IKOS. Qualquer duplicação, cópia ou publicação 
deste manual sem o consentimento prévio por escrito da IKOS são proibidas.

Recomendamos que cuide este manual e o guarde em local de fácil e rápido acesso.

Em caso de perda, destruição ou dano deste manual, deve solicitar uma cópia no ponto de 
venda do produto ou diretamente ao fabricante, fornecendo os dados de identificação do 
produto.

Todas as informações importantes contidas no manual do usuário estão destacadas com 
sinais para chamar a atenção do usuário para perigos que podem ocorrer durante a operação 
do recuperador para aquecimento central a lenha. Abaixo estão explicados os símbolos que 
são usados no texto:

VERSÕES DA PUBLICAÇÃO

Perigo!
Símbolo de aviso indicando uma ameaça imediata à saúde ou mesmo à vida! O não 
cumprimento das instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Perigo!
Símbolo de aviso, indica perigo associado a tensão elétrica. Instalação incorreta e 
ligação incorreta à eletricidade pode ser fatal devido ao choque.
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Cuidado!
Símbolo de aviso para leitura atenta das informações fornecidas. Não cumprir com as 
recomendações pode causar sérios danos ao equipamento e expor o usuário a perigo.

Perigo!
Símbolo de aviso indicando um risco para a saúde! O não cumprimento das 
recomendações podem levar a um incêndio ou queimaduras.

Dica!
Símbolo de informações úteis.
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REGRAS BÁSICAS DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIAS PARA SEGURANÇA

As leis nacionais e locais devem ser cumpridas.

O equipamento deve ser instalado de acordo com as normas legais aplicáveis em um 
determinado lugar, região ou país.

O equipamento não deve ser usado por niguém (incluindo crianças) com limitações 
de aptidão física, sensorial, mental e sem experiência ou conhecimentos necessários, 
a menos que sob supervisão ou após ser devidamente instruído por uma pessoa 
responsável pela sua segurança.

Para o uso adequado do equipamento e também para evitar acidentes, siga sempre 
as instruções de operação.

A manutenção e operação devem ser executados por adultos. Erros ou instalação 
incorreta podem causar uma situação perigosa e/ou mau funcionamento.

Antes de iniciar qualquer operação, o usuário deve ler atentamente todo o conteúdo 
deste manual.

O equipamento deve ser apenas usado para o propósito a que se destina. Qualquer 
outro uso é considerado inapropriado e consequentemente perigoso.

O equipamento não deve ser usado como uma escada ou objeto para servir de apoio.

Certifique-se de que o solo ou base destinada à instalação suporta o peso do 
equipamento.

Em caso de mau funcionamento, o equipamento deve ser apagado e só deve ser 
utilizado novamente depois de retificado o problema.

O usuário assume total responsabilidade no caso de uso indevido do equipamento e 
isenta a IKOS de qualquer responsabilidade civil.

Quaisquer modificações ou substituições de partes do equipamento com componentes 
não originais sem prévia autorização pode representar uma ameaça para o utilizador 
e isenta a IKOS de qualquer responsabilidade civil.

A instalação ou manutenção incorreta (inconsistente com o conteúdo deste manual),
pode causar ferimentos a pessoas, animais ou resultar em danos materiais. A IKOS 
fica isenta de qualquer responsabilidade civil.

Várias partes da superfície do equipamento estão muito quentes mesmo depois deste 
estar em funcionamento (porta, puxador, vidro, tubos de fumos, etc.). O contato direto 
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ADVERTÊNCIAS DE UTILZAÇÃO

com estas partes deve ser evitado sem proteção adequada ou apropriada, como por 
exemplo, luvas resistentes ao calor.

Não toque no vidro quando o equipamento está em funcionamento.

Mantenha as crianças longe do equipamento quando este estiver em funcionamento. 
As superfícies quentes podem causar queimaduras graves.

É proibido usar o equipamento no caso do vidro partido ou rachado.

Não use este equipamento para secar roupa – perigo de incêndio.

Se a chaminé entrar em ignição, não abra a porta. Em seguida, notifique os serviços 
competentes.

Recomenda-se manter uma distância de pelo menos 400 mm entre pontos de acesso 
ao equipamento e materiais inflamáveis; caso não seja possível, use materiais isolantes 
não inflamáveis recomendados. Verifique as distâncias mínimas recomendadas na 
página 19 deste manual.

É absolutamente proibido usar líquidos inflamáveis para acender o equipamento.

O chão em que o recuperador de aquecimento central a água está instalado deve estar 
nivelado e feito de materiais não-inflamáveis. No caso do chão em parquet ou carpete, 
coloque uma placa protetora de material não-inflamável (a placa deve projetar-se de 
250 a 300 mm da frente do equipamento).

Em caso de anomalia ou mau funcionamento, desligue o equipamento.

O combustível usado no equipamento deve corresponder ao descrito neste manual.

Não limpe as partes internas do equipamento com água.

Não exponha o seu corpo ao ar quente por longos períodos de tempo. Não sobreaqueça 
a sala em que o equipamento está instalado. Pode originar perigo para a sua saúde. 

O equipamento deve ser instalado em salas com proteção contra incêndio e equipado 
com todos os elementos necessários, como ar de combustão do exterior e chaminé 
devidamente dimensionada.

O equipamento deve estar instalado dentro de casa, num ambiente livre de humidade 
e protegido do exterior.

Não é recomendado colocar o equipamento diretamente no chão e no caso deste ser 
feito de material inflamável, deve ser devidamente isolado.

A fim de facilitar possíveis intervenções de pessoal técnico e operações de manutenção, 
não instale o equipamento num espaço fechado ou de difícil acesso. Certifique-se 
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que a instalação prevê portas de visita que permitam o acesso aos componentes da 
instalação e que permita também a circulação de ar.

Certifique-se sempre de que a porta da câmara de combustão está fechada enquanto 
o equipamento está em funcionamento.

Recomenda-se a ligação do tubo de admissão de ar para a combustão ao exterior, 
situado na parte inferior do equipamento.

Informação adicional

Em caso de anomalias entre em contato com o seu revendedor IKOS e, em caso de 
necessidade de reparação, deve ser efetuada usando apenas peças originais.

Use somente combustível com propriedades recomendadas neste manual.

Verifique e limpe periodicamente a chaminé.

Guarde este manual num sítio facilmente acessível e seguro. Este manual deverá ser 
incluído no equipamento no caso de transmissão para outro usuário.

Em caso de perda deste manual, solicite uma nova cópia ao seu representante IKOS.
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UTILIZAÇÃO

O recuperador de aquecimento central a água IKOS da série LEVITO destina-se ao 
aquecimento de águas quentes sanitárias e aquecimento central com fornecimento manual 
de combustível. Este equipamento deve ser instalado de forma a que mantenha a possibilidade 
de ser desmontado.

O recuperador LEVITO é dedicado à queima de madeira decídua, por exemplo, faia, carvalho, 
acácia, bordo, bétula, etc., com um teor de humidade inferior a 20%. O equipamento é utilizado 
para aquecer a casa e espaço onde está instalada. Também pode ser usada como uma fonte 
adicional de energia térmica.

Este equipamento está equipado com um depósito de água, que é destinado a 
um sistema de aquecimento central (sistema AC). Este equipamento apenas pode 
funcionar depois de conectado ao sistema de aquecimento central e o seu circuito 
devidamente cheio com água e purgado. Só assim é assegurado que há dissipação 
de calor suficiente. O funcionamento deste equipamento sem a ligação a um sistema 
de aquecimento central e sem água no seu circuito anulará a garantia.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSTRUÇÃO

Figura 1 – Construção do recuperador para aquecimento central a água LEVITO

1. Corpo
2. Câmara de combustão
3. Aro da porta
4. Vidro cerâmico
5. Puxador da porta
6. Grelha
7. Caixa de cinzas
8. Ligação de ar para combustão
9. Regulação de ar para combustão
10. Controlo do ar
11. Revestimento cerâmico
12. Sistema de dupla combustão
13. Defletor
14. Porta de limpeza do permutador
15. Saída de fumos
16. Ligações permutador de calor
17. Ligação para o sistema de aquecimento 

central
18. Retorno do sistema de aquecimento central
19. Ligação para termostato
20. Purgador
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O corpo (1, figura 1) do recuperador é feito de aço e no seu interior está localizada a câmara 
de combustão (2). Na base da câmara de combustão está localizada a câmara de admissão 
de ar. A parede traseira e as paredes laterais da câmara de combustão são revestidas com 
painéis de Schamotte.

A parede frontal da câmara de combustão é constituída por uma porta de aço (3) com vidro 
cerâmico resistente ao calor (4) e o puxador (5).

A combustão da lenha ocorre numa grelha (6) montada na base. Sob a grelha há um recipiente 
de cinzas (7). Na parte superior da câmara de combustão está localizado um defletor (13) que 
direciona o fluxo de fumos e aumenta a permuta de calor. 

O ar necessário para o processo de combustão é fornecido através da ligação de entrada de 
ar (8) e regulado por um registo (9) na parte inferior da câmara de combustão. Existem também 
orifícios para o sistema de dupla combustão na parede traseira da câmara de combustão (12). 

O equipamento está equipado com um depósito de água em aço, constituído por duas partes: 
a parte superior, localizada acima da câmara de combustão e a parte lateral, que envolve a  
traseira e as laterais esquerda e direita do equipamento.

Nas laterais do recuperador, existem tomadas de ligação ao sistema AC: duas ligações de 
saída para AC (17) e duas ligações de retorno do AC (18). Na lateral direita está a ligação do 
termostato do permutador de calor (19) e a ligação de segurança do permutador de calor (16), 
e a ligação do termostato do sensor de temperatura na parede esquerda.

Os gases de fumos são descarregados para a chaminé por uma ligação (15) localizada na 
parte superior do equipamento.
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Figura 2 – Esquema com dimensões LEVITO

Tabela 1 – Dimensões de todos os modelos LEVITO
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Tabela 2 – Dados técnicos

EQUIPAMENTO

O equipamento é fornecido numa palete e protegida por filme plástico.

Os elementos que constituem o equipamento padrão estão listados na tabela 3.

Tabela 3 – Recuperador para aquecimento central a água

PARÂMETROS DE COMBUSTÍVEL

O recuperador é projetado para queimar lenha de árvores de folha decídua (carvalho, faia) 
com um teor de humidade inferior a 20% (madeira armazenada em condições adequadas 
por 2 anos). O comprimento máximo dos troncos é dado na tabela 2. O briquete de madeira 
é permitido. 

É proibido queimar madeira molhada (resulta em sujidade intensa, emissões de fuligem e 
diminui a eficiência energética do equipamento).

É proibido usar todos os outros combustíveis, como carvão, madeira de coníferas, madeira de 
árvores tropicais e qualquer combustível líquido.

É proibido queimar qualquer tipo de lixo ou resíduos de madeira. A queima de combustíveis 
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PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Para informações sobre a disponibilidade de peças de reposição para o seu equipamento 
ou perguntas sobre a manutenção do equipamento, entre em contato com o seu revendedor 
autorizado IKOS.

não recomendados pode causar danos ao equipamento e originar perigo para a saúde dos 
usuários (produção de substâncias químicas venenosas).
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TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

O equipamento é fornecido numa palete de madeira. Recomenda-se que o equipamento seja 
transportado na palete o mais próximo possível do local da instalação final, o que minimizará 
a possibilidade de danificar os componentes do equipamento. 

Remova todos os materiais de embalagem, como plásticos e cartão que estão no exterior e 
interior do equipamento antes da sua utilização.

Use equipamento de elevação adequado para levantar e baixar o equipamento.

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO

ZONA DE INSTALAÇÃO

O equipamento deve ser instalado num local adequado que permita a abertura da porta e a 
execução de trabalhos de manutenção periódicos. O ambiente deve ser:

• Adaptado às condições de operação;
• Equipado com fonte de alimentação elétrica de 230 V / 50 Hz;
• Ter um sistema adequado de gases de combustão;
• Ter uma tomada de ar exterior;
• Ter ligação terra.

A instalação correta do recuperador de aquecimento central a água é fundamental para obter 
um nível satisfatório de aquecimento. Antes de iniciar a montagem, selecione o local apropriado 
para a instalação do equipamento. Verifique as distâncias mínimas de segurança de materiais 
inflamáveis, tais como paredes ou elementos de madeira, móveis, etc.

Um desenho exemplar de uma instalação é mostrado na figura 3.

O equipamento deve ser armazenado num espaço coberto, sem aquecimento e ventilado.

As ligações roscadas são protegidas por tampas de plástico durante o transporte e devem ser 
removidas e substituídas por elementos adequados.

Antes da instalação, verifique a integridade do equipamento no ato da entrega.

O equipamento deve ser transportado na vertical.
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Figura 3 – Exemplo de uma instalação

A instalação do equipamento deve respeitar as seguintes regras de segurança:

• Uma distância mínima de 200 mm dos lados e da parte traseira a materiais não combustíveis;
• Uma distância mínima de 400 mm dos lados e atrás a materiais inflamáveis;
• Uma distância mínima de 800 mm da frente;
• Objetos feitos de materiais altamente inflamáveis devem estar a pelo menos 2000 mm do 

equipamento.

Se não for possível manter as distâncias indicadas acima, devem ser usados materiais de 
isolamento e construção adequados para evitar qualquer risco de incêndio. No caso da 
chaminé estar em de contato com uma parede de madeira ou de outro material inflamável, 
isole devidamente este tubo.

Atenção!
Respeite os espaços para dilatação do equipamento sob risco de danos e perda de garantia.

No caso do piso ser feito de material inflamável, prepare-o com uma proteção de acordo 
com os regulamentos aplicáveis no seu país.
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Para garantir o funcionamento adequado do equipamento é necessário garantir a correta 
entrada de ar para a combustão (aproximadamente 40 m³ / h) de acordo com os regulamentos 
e normas de instalação em vigor no seu país. 

O volume da sala não pode ser menor que 30 m³. Deve-se assumir que são necessários cerca 
de 8 m³ de ar para queimar 1 kg de lenha.

A instalação deve ser efetuada num piso com capacidade de carga adequada ao peso do 
equipamento.

O piso do local onde o recuperador será instalado deve ser dimensionado de modo a 
suportar o peso.

Se vários equipamentos forem usados na mesma sala, deve ser cumprido o somatório 
das necessidades de ar de cada equipamento.

O saco da chaminé deve garantir o ar necessário para ventilação e circulação de ar na divisão. 
Deve ser efetuada a entrada de ar de combustão situada na parte inferior do equipamento. 
Para circulação adequada do ar quente, o saco da chaminé deve ter aberturas com grelhas de 
ventilação. Estas grelhas devem estar localizadas de forma a que não possam ser obstruídas.

A área das grelhas deve ser selecionada de acordo com a potência do equipamento. Assume-
se que deve ser de 40 a 60 cm² por cada 1 kW de potência do equipamento. Áreas de grelha 
recomendadas:

• Recuperador com capacidade até 10 kW – área da grelha min. 500 cm²;
• Recuperador com capacidade até 15 kW – área da grelha min. 700 cm²;
• Recuperador com mais de 15 kW – área da grelha min. 800-1200 cm².

O ar pode ser fornecido a partir de divisões adjacentes, desde que contenham ligação para o ar 
do exterior e não sejam quartos ou casas de banho e em que não há perigo de incêndio, como 
por exemplo: garagens ou dispensas. Ao fazê-lo, é essencial cumprir as normas aplicáveis.

Dentro do saco da chaminé, atingem-se temperaturas muito altas. É por isso que deve ser 
isolado no topo a uma distância de cerca de 40 cm do teto.

Evite o aquecimento do teto e do saco da chaminé, instalando as grelhas no próprio saco na 
parte inferior, parte superior e também nas laterais. 
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Figura 4 – Sistema de distribuição de ar quente por convecção natural

Ao usar um sistema de distribuição de ar por convecção natural, use tubo bem isolado e 
curto (não excedendo os 3 m). Com este sistema, não é recomendado fazer a distribuição 
para muitas divisões. Usar troços de tubo muito longos, acima 3 m da chaminé, aumenta a 
resistência e reduz a velocidade do fluxo de ar, o que torna a deslocação do ar por convecção 
ineficaz.

Um recuperador de aquecimento central a água da série LEVITO, aquece o ar do ambiente 
onde está instalado por radiação e por convecção. Para aquecer áreas pequenas, por exemplo, 
a sala onde o equipamento está instalado e divisões adjacentes, selecione um sistema de 
distribuição de ar quente, em que o ar quente subirá para os tubos de aquecimento por 
convecção natural.

Sistema de distribuição de ar quente

1. Sistema de distribuição por convecção 
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O uso de um sistema de distribuição de ar quente forçado requer a instalação de um ventilador 
que aspira o ar quente aquecido pelo equipamento e o distribui para as várias divisões da 
habitação.

A instalação do sistema de distribuição de ar forçado deve ser confiada a uma empresa 
especializada que irá verificar as necessidades de calor para aquecer uma ou várias 
divisões e dimensionará um sistema adequado às suas necessidades.

2. Sistema de distribuição de ar quente forçado

LIGAÇÃO DE AR EXTERNO

INSTALAÇÃO DA CHAMINÉ

A divisão onde o equipamento está instalado deve ter uma ligação de ar para fornecer pelo 
menos a quantidade mínima necessária para o processo de combustão correto e para 
ventilação da divisão. Isto pode ser feito fazendo aberturas de ventilação permanentes na 
parede exterior da divisão ou através de condutas de ventilação separadas ou coletivas.

Para este propósito, um orifício de passagem deve ser feito na parede externa perto do 
equipamento, com grade no interior e no exterior. Além disso, a entrada de ar deve ser:

• Conectada diretamente à sala onde o equipamento será instalado;
• Deve ter uma grelha, malha de metal ou uma cobertura adequada que não limite o diâmetro 

do tubo;
• Colocada de modo que seja impossível bloqueá-lo;
• Colocada a distâncias apropriadas para evitar turbilhões de ar (por exemplo, em relação 

às janelas).

O recuperador deve ser conectado a uma chaminé individual. A tiragem recomendada da 
chaminé deve ser de 12 Pa. Ao fazer a instalação do tubo de extração de fumos deve ter-se 
em conta a presença de materiais inflamáveis nas proximidades. Se o tubo passar através 
de uma parede de madeira ou feita de material inflamável deve-se obrigatoriamente manter a 
distância mínima do material combustível (o valor dado na etiqueta de certificação do tubo), 
com possível isolamento adicional utilizando materiais adequados de 1,3 a 5 cm espessura 
com condutividade térmica min.  0,07 W / m° K). É recomendada a utilização de tubo isolado 
para evitar formação de condensação.

Para o funcionamento adequado do equipamento, a construção da chaminé deve respeitar 
as seguintes recomendações:

• As secções horizontais devem ter uma inclinação mínima de 3%;
• O comprimento da secção horizontal deve ser mínimo e não exceder os 2-3 metros; 
• O número total de mudanças de direção da chaminé, incluindo o uso de um elemento em 

forma de "T", não pode exceder 4.
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Uma chaminé deve atender aos seguintes requisitos:

• Ser resistente a produtos de combustão, impermeável e adequadamente isolada, de 
acordo com as condições de uso;

• Ser feita de materiais que resistam a tensões mecânicas comuns e calor;
• Ter um curso vertical com uma mudança na direção do eixo que não exceda os 45°;
• Ser adequadamente separados por um espaço vazio ou isolamento adequado da 

incineração ou materiais inflamáveis;
• Deve ser de seção interna redonda: uma seção transversal quadrada ou retangular deve 

ter cantos arredondados com um raio não inferior a 20 mm;
• A secção transversal interna deve ser constante, livre e independente;
• Ter uma secção transversal retangular com a relação máxima entre dois lados iguais de 1.5.

Figura 5 – Ligação tomada de ar exterior 
para combustão

Figura 6 – Ligação do recuperador para 
aquecimento central a água à chaminé

O uso de ventilação mecânica na exaustão é proibido. Se a altura da chaminé for 
insuficiente, o equipamento não pode ser usado.
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INSTALAÇÃO NUM SISTEMA DE AQUECIMENTO CENTRAL

A LEVITO está equipada com um depósito de água que permite ligar um sistema de 
aquecimento central (AC). O depósito de água está equipado com um permutador de calor 
de segurança (serpentina), e é possível instalar num sistema aberto ou fechado.

A ligação ao sistema de aquecimento central deve ser realizada de acordo com as normas e 
regulamentos aplicáveis no seu país.

Antes de fechar o saco da chaminé, deve-se ligar o equipamento ao sistema de aquecimento 
central (AC) e colocá-lo à pressão de serviço para verificar a existência de fugas.

As figuras 7 e 8 mostram os esquemas de ligação do sistema de aquecimento central.

Figura 7 – Exemplo de um esquema de ligação com vaso de expansão aberto

1. Saída de água quente para AC
2. Retorno de água AC
3. Bomba de circulação
4. Válvula para mistura termostática de 

três vias
5. Válvula de retenção
6. Ligações permutador de calor de 

segurança
7. Vaso de expansão aberto

8. Tubo de transbordo 
9. Esgotos
10. Proteção térmica do depósito
11. Sensor da válvula termostática
12. Válvula de segurança de pressão
13. Filtro
14. Circuito de expansão
15. Circuito de segurança
16. Abastecimento de água
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Figura 8 – Exemplo de um esquema de ligação com vaso de expansão fechado

1. Saída de água quente para AC
2. Retorno de água AC
3. Bomba de circulação
4. Válvula para mistura termostática de 

três vias
5. Válvula de retenção
6. Ligações do permutador de calor de 

segurança

7. Vaso de expansão fechado
8. Acessórios de enchimento e drenagem
9. Esgotos
10. Proteção térmica do depósito
11. Sensor da válvula termostática
12. Válvula de segurança de pressão
13. Filtro

O recuperador para aquecimento central a água LEVITO está equipado com duas saídas e 
dois retornos, sendo possível escolher os pontos de ligação para o sistema de AC. A escolha 
do lado da ligação para o AC e o respetivo retorno deve ser oposto, ou seja, se a saída for 
ligada do lado direito do equipamento, o retorno deve ser ligado do lado esquerdo e vice-versa.

A proteção térmica (10) é uma válvula que é aberta por um sinal de temperatura através de um 
sensor (11) quando a temperatura de operação de segurança é excedida no circuito de água 
do AC. Nesta situação, é injetada água fria no permutador de calor de segurança, baixando a 
temperatura no depósito e que de seguida é descarregada num esgoto (9).

O permutador de calor de segurança (bobina de segurança) deve ser ligado diretamente 
à rede de abastecimento de água, o que garante o abastecimento ininterrupto de água 
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A fim de garantir o funcionamento correto da unidade de água, é necessário que a temperatura 
da água do retorno da instalação de aquecimento central não seja inferior a 50 °C devido 
à possibilidade de formação de condensação. A condensação reduz a eficiência do 
aquecimento. Pode prevenir este fenómeno de várias formas como fixar maior temperatura 
da água no circuito de AC ou regulação de temperatura nas salas aquecidas com válvulas 
termostáticas ou sistemas de mistura. Nos exemplos 7 e 8 a proteção térmica contra o retorno 
da temperatura da água abaixo do ponto de orvalho é uma válvula termostática de três vias (4).

É necessária a instalação de uma proteção térmica que impeça a formação de 
condensação (temperatura do retorno do AC abaixo dos 50 °C). A falta deste dispositivo 
de segurança causa uma redução drástica na eficiência do aquecimento e danos no 
equipamento. A falta deste dispositivo na instalação pode anular a garantia.

Num sistema fechado, é necessária a instalação de uma válvula de segurança (12) para 
proteger a unidade de água e a instalação do excesso de pressão. A válvula deve ter uma 
configuração de fábrica de 2,0 bar. A localização da válvula de segurança deve ser o mais 
próxima possível da fonte de calor: pode ser instalada diretamente numa ligação do depósito 
que esteja livre ou num tubo que seja facilmente acessível.

Se a pressão recomendada for excedida, a válvula de segurança abre e drena o excesso de 
água para um tubo de drenagem, reduzindo assim a pressão na instalação. A água proveniente 
da descarga da válvula de segurança estará muito quente ou sob a forma de vapor, por este 
motivo é necessário garantir a sua drenagem segura.

Recomenda-se o uso de acessórios de segurança, como grupos de segurança, que 
incluem uma válvula de segurança e um manómetro.

As ligações do sistema de água para o sistema de aquecimento central devem ser roscadas 
ou flangeadas.

As ligações efetuadas com qualquer método de soldadura irá anular a garantia!

A instalação do equipamento deve ser confiada a uma pessoa ou empresa com 
qualificações e direitos adequados.

É do interesse do usuário garantir que a instalação seja realizada de acordo com todos 
os regulamentos nacionais e locais aplicáveis.

A garantia deve ser devidamente preenchida e carimbada pelo seu revendedor.

em caso de sobreaquecimento mas também no caso de falha de energia elétrica.

O permutador de calor de segurança é utilizado apenas no caso de emergência de 
sobreaquecimento e não pode ser usado como uma fonte adicional de aquecimento 
de água!



PT

PT // 27

MANUAL DO UTILIZADOR

OPERAÇÃO

Antes de utilizar o equipamento, o sistema deve ser cheio com água. O enchimento com 
água deve ocorrer através do retorno à unidade de água ou dos acessórios instalados para  
enchimento (8, figura 8).

Qualquer reabastecimento de água na instalação deve ocorrer quando o equipamento não 
estiver a ser usado e frio.

ENCHIMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA

Antes de começar, certifique-se de que a água da instalação de aquecimento central está 
devidamente limpa, incolor e não adulterada. A qualidade da água tem um grande impacto na 
vida útil do sistema e em toda a instalação de AC.

Antes de ligar o equipamento a uma antiga instalação de AC existente, é necessário 
substituir toda a água do circuito para remover sujidade e resíduos e eventual calor 
residual da instalação.

É proibido encher a instalação durante o funcionamento do recuperador ou quando 
este está muito quente devido ao risco de dano.

O abastecimento de água pode ser uma consequência de perdas por evaporação. 
Outros defeitos, como por exemplo fugas no sistema, podem danificar a unidade de 
água.

A água deve ter os seguintes parâmetros:

• Valor de pH:
 – por 8,0 ÷ 9,5 – em instalações de aço e ferro fundido
 – por 8,0 ÷ 9,0 – em cobre e sistemas mistos de aço/cobre
 – por 8,0 ÷ 8,5 – em instalações com radiadores de alumínio
• Dureza total < 20° f
• Teor de oxigénio livre < 0,1 mg/l, recomendado < 0,05 mg/l
• Teor de cloretos < 60 mg/l

OBSERVAÇÕES PRELIMINARES

Antes de fechar o sítio da instalação, deve efetuar vários testes para verificar o funcionamento 
correto do equipamento e outros sistemas mecânicos.

No período inicial após a instalação, o equipamento deve ser utilizado com a potência de cerca 
de 30% da potência nominal, aumentando depois gradualmente a temperatura. Isso impedirá 
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É aconselhado assegurar uma boa ventilação da sala durante a primeira utilização, 
porque o equipamento libertará alguns fumos e cheiros devido aos materiais usados 
na sua construção.

Não use este equipamento sem estar devidamente instalado.

Antes de iniciar a combustão, ajuste o controlo do fluxo de ar deslizando-o para o máximo, 
ou seja para a direita (marca na alça, mostrada na figura 10). Abra a porta e insira lenha fina 
sobre a grelha e, em seguida, coloque cerca de 1 kg de lenha seca, incendeie e feche a porta 
do recuperador.

É proibido usar materiais para ignição além dos descritos neste manual, em especial 
produtos químicos inflamáveis, tais como: óleo, gasolina, solventes e outros.

Depois de aceso o fogo, a câmara de combustão deve ser completada com mais madeira, 
colocando o combustível de forma racional. A carga única recomendada de combustível é 
dada na tabela 2. O método de colocação de combustível é mostrado na figura 9.

A intensidade do processo de combustão deve ser regulada com o ajuste adequado do controlo 
para a regulação do ar de combustão. A porta do recuperador deve estar fechada durante o 
funcionamento.

Durante as primeiras utilizações poderá sentir um odor a tinta. Isto é completamente normal. 
Durante este período, a sala deve ser bem ventilada. Depois de queimar o combustível 
completamente e o equipamento arrefecer novamente, deve verificar as ligações e procurar 
por fugas.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

choques térmicos e tensões e aumenta a vida útil do equipamento.

Durante as fases de aquecimento e arrefecimento, o recuperador expande e retrai, fazendo 
uns pequenos estalidos. Este fenómeno é absolutamente normal, porque a estrutura do 
equipamento é feita de aço laminado, não podendo ser considerado um defeito.

Nas primeiras utilizações, não fique perto do equipamento e ventile a divisão. Fumos, cheiros 
provenientes de verniz, silicone e outros materiais utilizados desaparecerão depois das 
primeiras utilizações. Lembramos, no entanto, que eles não são prejudiciais à sua saúde.

Durante a utilização, os componentes do equipamento estão muito quentes. Tenha 
cuidado especial.
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O nível do reservatório de cinzas deve ser controlado. Se o reservatório estiver demasiado 
cheio pode reduzir o fluxo de ar para a combustão. Para vazar o recipiente de cinzas, espere 
que o equipamento arrefeça, abra a porta, remova a grelha e depois remova o reservatório e 
despeje-o. Recomenda-se esvaziar o recipiente de cinzas antes de cada utilização. 

Não encha completamente a câmara de combustão do equipamento com madeira. O 
carregamento de lenha não deve exceder 1/3 do volume da câmara de combustão. Use apenas 
madeira de folha caduca com baixa humidade (menos de 20%).

Para reabastecer de lenha, abra a porta muito lentamente para evitar que entre fumo para 
a sala. As cargas de lenha devem ter em consideração o tempo expectável de utilização do 
equipamento. A intensidade do processo de combustão deve ser ajustada com o controlo de 
ar para combustão.

Figura 9 – Colocação de combustível 
durante o acendimento

Figura 10 – Controlo do fluxo de ar

 

Tenha atenção ao abrir a porta, não fique demasiado perto da frente do equipamento 
devido ao perigo de queimaduras.

EXTINÇÃO DO FOGO

A extinção do fogo ocorre pelo fecho de fornecimento de ar primário, através do comando de 
ar para a combustão. No caso de necessidade de extinguir rapidamente a chama, a câmara 
de combustão deve ser cheia com areia seca ou cinzas. É proibido extinguir o fogo usando 
água, podendo causar danos ao equipamento.
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CORROSÃO POR CONDENSAÇÃO

Os recuperadores para aquecimento central a água a lenha devem ser operados com uma 
diferença de temperatura entre a saída para o sistema de aquecimento central e o retorno de 
10 a 20 °C e a temperatura do retorno não deve ser inferior a 50 °C. Além disso a temperatura 
de saída para o sistema de AC não deve ser inferior a 60 °C devido à possibilidade de formação 
de condensação.

O uso prolongado de temperaturas baixas pode causar condensação e consequentemente 
corrosão, encurtando a vida útil do equipamento. 
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA

LIMPEZA BÁSICA PELO USUÁRIO

Todas as operações de limpeza e manutenção devem ser realizadas sempre com o 
equipamento completamente frio. Poderá ser necessário o uso de luvas de proteção. 
Deve-se garantir uma ventilação adequada da divisão ao efetuar estas operações.

Todas as atividades devem ser realizadas com especial atenção e cautela e só podem 
ser realizadas por adultos que estejam familiarizados com o equipamento. Mantenha 
as crianças afastadas do equipamento durante este processo.

Use luvas, óculos de proteção e arnês se necessário para manuseio.

LIMPEZA ANTES DE CADA UTILIZAÇÂO

Limpeza do vidro

Antes de cada utilização, o recipiente de cinzas deve estar limpo e vazio. Tenha em atenção 
que as cinzas poderão estar quentes. Para esta operação, primeiro remova a grelha da base 
da câmara de combustão e depois o recipiente de cinzas. Só poderá efetuar esta limpeza com 
um aspirador de cinzas se estas estiverem completamente frias.

Após a limpeza, coloque o recipiente de cinzas novamente no seu sítio e depois a grelha, 
certificando-se que ficam posicionados corretamente.

Para a limpeza do vidro cerâmico recomenda-se a utilização de um esfregão/esponja própria 
ou, no caso de maior sujidade, um produto de limpeza de pulverização adequado.

Não use produtos abrasivos ou pulverize o produto de limpeza de vidro em partes 
pintadas ou no cordão de vedação da porta.

Não abra a porta para limpar o vidro durante a utilização do equipamento.

A limpeza do vidro da porta só é possível quando o equipamento estiver completamente 
frio.

Porta

As dobradiças da porta e o mecanismo de fecho devem ser ocasionalmente lubrificados com 
graxa de grafite. Deve rever estes componentes antes do início da época de aquecimento. 
Preste especial atenção ao estado do cordão e substitua-o se necessário.
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Após uma pausa mais longa na utilização do equipamento, verifique a tiragem da 
chaminé.

Unidade de água

Pelo menos duas vezes por ano, deve ser realizada uma inspeção e manutenção de todos 
os componentes para garantir a operação segura da unidade de água e do sistema de 
aquecimento central, incluindo a válvula de segurança e válvula de proteção térmica. Se 
previsto um período longo sem a utilização do equipamento e existir a possibilidade de queda 
de temperatura abaixo de 0 °C, deve ser efetuada uma inspeção completa ao sistema, uma 
vez que a água no circuito pode ter congelado e danificado as ligações e componentes. Antes 
da utilização do equipamento após um período longo sem utilização, verifique o estado de 
enchimento de água do sistema AC.

Verifique e execute manutenção pelo menos duas vezes por ano à válvula de 
segurança, válvula de proteção térmica e outros elementos garantindo a segurança 
do sistema de aquecimento central.

Após cada período longo sem utilização do equipamento, deve verificar o nível da água 
na instalação de aquecimento central.

Câmara de combustão

Limpeza da chaminé

Periodicamente, e dependendo da humidade e das espécies de madeira utilizadas, deve ser 
realizada uma limpeza geral da câmara de combustão do equipamento.

De acordo com os regulamentos aplicáveis no seu país ou região, é necessário realizar a 
limpeza da chaminé até duas vezes por ano. A chaminé deve ser limpa por uma empresa 
qualificada para esse serviço e este deve ser devidamente documentado. 

Os gases de combustão são potencialmente perigosos. Devido ao bloqueio da 
chaminé, estes gases podem sair para a divisão. A chaminé deve estar sempre limpa. 
A chaminé deve ser limpa antes do início das estações de aquecimento.

REVISÃO PERIÓDICA POR UM PROFISSIONAL AUTORIZADO

No final da estação de aquecimento, é necessário limpar toda a câmara de combustão assim 
como o permutador através da qual fluem os gases da combustão. Esta é uma limpeza 
obrigatória e destina-se a remover todos os resíduos da combustão.



PT

PT // 33

MANUAL DO UTILIZADOR

A inspeção periódica do equipamento só deve ser realizada por um profissional 
representante oficial IKOS.

DESMONTAGEM DA PORTA

1. Deslize o anel de retenção o máximo 
possível para baixo.

3. Levante a porta o máximo possível e 
desencaixe o pino da dobradiça no canto 
inferior esquerdo da porta.

4. Incline e puxe a porta para fora. Baixe a 
porta para desencaixar o pino superior da 
dobradiça e remova a porta.

2. Abra a porta.
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DESMONTAGEM DO VIDRO

A desmontagem do vidro é possível após a desmontagem da porta. Recomenda-se que efetue 
esta operação quando a porta está na posição horizontal (por exemplo, quando a porta está 
sobre uma mesa).

 

REMOÇÃO DO DEFLETOR

A localização do defletor na lareira é mostrada na figura 1.

1. Mova o defletor (3) com a sua tampa (1) e 
calha de suporte (2) para a frente.

2. Gire todo o conjunto a 90º.
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DESMONTAGEM DAS PLACAS CERÂMICAS

1. Retire a grelha na base da câmara de 
combustão.

2. Retire as placas da base da câmara de 
combustão.

3. Desaparafuse os parafusos que fixam 
o suporte do defletor e as fixações das 
placas cerâmicas laterais.

4. Remova primeiro as placas laterais.

3. Continue a mover para a frente segurando 
o conjunto do deflector.

4. Puxe para baixo para soltar e remover o 
deflector.
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FIM DE UTILIZAÇÃO

No final de cada estação de aquecimento, recomenda-se uma limpeza completa do 
equipamento.

5. Por último remova as placas dos cantos.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Algumas anomalias podem ocorrer durante a utilização do equipamento. Isto pode dever-se à 
instalação incorreta ou não cumprimento com os regulamentos de construção, ou por razões 
externas, por exemplo, ambiente natural.

As causas mais frequentes de funcionamento anormal do equipamento são apresentadas 
abaixo, assim como suas soluções.

Retorno de fumos com a porta aberta:

• Abrir a porta muito rápido e violentamente (abra a porta devagar);
• Se for instalado um registo na chaminé, abra-o antes de abrir a porta;
• Certifique-se que há ar suficiente na divisão onde o equipamento está instalado (garantir 

ventilação adequada de acordo com este manual);
• Condições atmosféricas: baixa pressão, vento, nevoeiro e precipitação, mudanças rápidas 

de temperatura;
• Tiragem da chaminé insuficiente (verificar o estado e limpeza da chaminé).

Combustão insuficiente ou mesmo extinção:

• Pouca quantidade de combustível na câmara de combustão (abastecer de lenha de acordo 
com as instruções);

• Humidade elevada na lenha usada para combustão (use madeira com humidade até 
20%) – uma grande parte da energia obtida é perdida no processo de evaporação da água;

• Tiragem da chaminé insuficiente (verificar o estado e limpeza da chaminé).

Aquecimento insuficiente apesar de boa combustão:

• Madeira "macia" de baixa caloria (use madeira de acordo com as recomendações do  
manual);

• Humidade muito alta na madeira utilizada (use madeira com teor de humidade até 20%);
• Madeira muito triturada, troços muito pequenos – use troncos maiores e/ou mais grossos.

Excesso de sujidade no vidro:

• Combustão de baixa intensidade, chama pequena, escura e lenta (use madeira seca);
• Uso de madeiras coníferas como combustível (use apenas madeira de árvores de folha 

caduca);
• Siga o manual de instruções.

Temperatura muito alta no depósito de água ou uma grande diferença de temperatura 
entre a água no depósito do recuperador e a água no circuito AC:

• Nenhuma bomba de circulação na instalação de aquecimento central (bomba desligada, 
danificada ou subdimensionada);

• Ventilação insuficiente na área da instalação do equipamento;
• Válvulas dos elementos de aquecimento fechadas.
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O bom funcionamento do equipamento pode ser perturbado por condições atmosféricas 
(humidade, neblina, vento, pressão atmosférica).

No caso de problemas recorrentes, contacte o seu revendedor para apurar a razão ou 
razões destes problemas e para que lhe seja indicada a melhor solução.
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PROCEDIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO

Para evitar que a fuligem queime na chaminé, limpe-a sistematicamente.

A ignição de fuligem na chaminé é a ignição de partículas acumuladas dentro da chaminé, 
nas suas paredes, que se acumulam durante a utilização de equipamentos de aquecimento 
a lenha. Em caso de incêndio na chaminé:

• Ligue para o número de emergência 112 ou para os Bombeiros;
• Feche completamente o ar para a combustão através do controlo frontal;
• Feche, caso exista, o registo da chaminé;
• Monitorize o saco da chaminé procurando alguma fenda que ameace a propagação do 

fogo a outras divisões;
• Procure extintores se disponíveis, para possível uso, assim como mantas de incêndio, 

acessórios, mangueira, etc.;
• Forneça acesso e informações necessárias aos bombeiros.

É estritamente proibido inundar a chaminé com água, interrompendo a sua extração.

Lembre-se que podem sair faíscas ou gases muito quentes, assim como gases 
perigosos indetetáveis, tais como monóxido de carbono.

Após a ocorrência de fogo na chaminé, contacte um profissional para limpá-la e verificar 
a sua condição técnica.
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O equipamento foi construído com materiais ambientalmente neutros. Depois do fim da sua 
vida útil, é necessário desmontar todas as peças e acessórios conectados com parafusos 
(desapertando-os) ou soldados (por corte). Os elementos do equipamento podem ser 
reciclados principalmente como sucata de aço. Tome precauções de segurança ao desmontar 
a unidade de água usando ferramentas manuais e mecânicas apropriadas, bem como 
equipamentos de proteção individual (luvas, roupa de trabalho, óculos, etc.).

DESMANTELAMENTO APÓS VIDA ÚTIL



PT

PT // 41

MANUAL DO UTILIZADOR

COMENTÁRIOS SOBRE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

É absolutamente necessário ler e cumprir as seguintes regras de segurança sempre 
que utilizar este equipamento:

1. O equipamento só pode ser usado por adultos que tenham lido este manual e que 
estejam familiarizados com ele.

2. As crianças devem manter-se sempre afastadas da lareira.
3. Não use líquidos inflamáveis para iniciar a combustão, use combustível sólido 

(como papel ou acendalhas próprias).
4. Não coloque materiais inflamáveis perto do vidro ou nas proximidades.
5. Durante a utilização, a temperatura da água de aquecimento não deve exceder 

os 90 °C.
6. É proibido extinguir o fogo com água.
7. É proibido usar o equipamento com o vidro rachado ou partido.
8. Deve ser sempre usado combustível recomendado pelo fabricante.
9. Não esteja demasiado perto da porta quando a abrir. Isso pode causar queimaduras.
10. As cinzas devem ser transferidas para recipientes resistentes ao calor e com uma 

tampa.
11. Depois de completar a estação de aquecimento, a câmara de combustão e saída 

da chaminé devem ser completamente limpas.
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CONDIÇÕES DE GARANTIA

A IKOS – Heating Technologies, Lda. garante que este equipamento respeita todas as normas 
e requisitos construtivos.

A IKOS dá garantia de 5 anos para a estrutura e corpo soldado, 2 anos para todos os outros 
componentes.

Ficam excluídos da garantia os componentes de desgaste rápido e em contacto com chama 
direta, como vidro, pintura, vedantes, elementos de ignição, forras da câmara de combustão 
e deflectores de chama.

A IKOS não será responsável em nenhum caso onde se verifique que houve má utilização 
do equipamento, onde se verifique que a instalação não cumpre com o que é indicado no 
manual de instruções do equipamento, quando se verifique que o combustível utilizado não 
tem a qualidade indicada no manual de instruções do equipamento ou se verifique que o 
equipamento foi manipulado por pessoas não autorizadas pela IKOS.

A instalação do equipamento deve ser executada por pessoal autorizado, que assumirá a 
responsabilidade pela instalação e o bom funcionamento do equipamento. Caso não se 
verifique, não será imputada qualquer responsabilidade à IKOS.

A IKOS assegura que todos os seus equipamentos são fabricados com materiais de ótima 
qualidade e com técnicas de fabrico que garantem a sua máxima eficiência.

A garantia é exclusiva do equipamento, pelo que não cobrirá em nenhum caso o transporte, 
desmontagem e nova montagem do mesmo e objetos na nova localização. 

É fundamental efetuar um ensaio de funcionamento do equipamento antes de completar 
a instalação, com os correspondentes acabamentos de alvenaria, elementos decorativos, 
pinturas, ligações várias, etc.

Quaisquer custos suportados pela IKOS relativamente a reclamações em garantia não 
justificadas, serão imputadas para o reclamante. 

O equipamento foi instalado por pessoal qualificado, em conformidade com as normas 
aplicáveis, normas vigentes da região ou do país e com as indicações do manual de instruções 
que acompanha o equipamento.

Possuir o comprovativo de compra do equipamento onde conste o número de série. 

O equipamento é utilizado em conformidade com as instruções fornecidas juntas com o mesmo.

Estar preenchido e assinado o certificado de garantia onde deve constar o nome do vendedor 
autorizado, nome do comprador, número de série e data da instalação.

CONDIÇÕES EM QUE A GARANTIA É VÁLIDA
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Todas as peças sujeitas a desgaste, tais como: vidros cerâmicos, peças em contacto direto 
com a chama no interior da câmara de combustão, resistência de acendimento, vedantes das 
portas, juntas e o extrator de fumos.

A substituição de peças não prolonga a garantia.

Trabalhos de manutenção da instalação, chaminé e equipamento.

FICAM EXCLUÍDAS DA GARANTIA

O não cumprimento das condições descritas anteriormente.

Ter expirado os tempos de garantia descritos atrás a partir do momento da compra do 
equipamento.

Erros na instalação ou se a mesma não foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis 
e indicações presentes no manual de instruções do equipamento.

Não cumprir os requisitos relativamente às manutenções/revisões programadas do 
equipamento, mencionadas no manual de instruções fornecido com o equipamento.

Alterações desadequadas ao equipamento ou danos provocados no mesmo por alteração 
de componentes que não sejam originais, ou atuações realizadas por pessoal não autorizado 
pela IKOS.

Presença de instalações elétricas que não estejam de conformidade com as normas em vigor.

Danos resultantes de agentes atmosféricos, químicos, ineficiência ou ausência de conduta de 
fumos, uso impróprio do equipamento, falta de manutenção, modificações ou manipulações 
indevidas ao equipamento bem como outras causas que não dependam do fabrico do 
equipamento.

Todos os danos derivados do transporte, recomendamos a verificação minuciosa do 
equipamento no momento da receção. Devem ser comunicados de imediato ao vendedor/
distribuidor e mencionadas no documento de transporte incluído na cópia do transportador. 

CONDIÇÕES EM QUE A GARANTIA NÃO É VÁLIDA

Caso surja algum defeito nos prazos acima indicados a partir da data da fatura de compra 
do cliente, a data será comprovada com a apresentação da própria fatura e do certificado de 
garantia devidamente preenchidos e onde constará o nome do vendedor autorizado, nome do 
comprador, descrição do modelo, número de série e montante pago. Os referidos documentos 
devem estar em perfeitas condições de conservação para serem mostrados aos técnicos, 
caso seja necessária uma intervenção.

O defeito deverá ser reconhecido pelo técnico. O cliente não pagará custos derivados das 
atuações do técnico para a resolução do defeito que estejam cobertos pela garantia.
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Em caso de funcionamento incorreto do equipamento, o consumidor deverá seguir os seguintes 
passos:

• Consultar a tabela de resolução de problemas no manual de instruções.
• Verificar se o problema está coberto pela garantia.
• Contactar o estabelecimento onde adquiriu o equipamento, tendo presente a fatura da 

compra, os dados do local onde se encontra o equipamento instalado, o número de série 
do equipamento, data da instalação e arranque do equipamento e caso se verifique as 
revisões anuais e manutenções feitas pelo distribuidor.

A IKOS reserva o direito de alterar os seus manuais, garantias e tabelas sem necessidade de 
notificação.

INDICAÇÕES EM CASO DE FUNCIONAMENTO INCORRETO 

Excluem-se também da garantia as intervenções a instalações elétricas e componentes 
externos ao equipamento, onde o cliente pode intervir diretamente durante o uso.

A IKOS não assumirá nenhuma indeminização por danos diretos ou indiretos causados pelo 
equipamento ou derivados do mesmo.

Modificações no equipamento não autorizadas pela IKOS em componentes, na estrutura ou 
ligações elétricas.

Mau funcionamento ou problemas causados pelo uso de componentes não originais ou não 
fornecidos pela IKOS ou da sua rede de distribuidores.

A garantia não responderá pelos encargos resultantes da desinstalação e posterior instalação 
do equipamento nem pelo valor dos objetos e outros equipamentos no local de instalação. 
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Nome representante:

Modelo:
 
Nº série: 

Nome cliente:

Morada:

Data:

Telefone:

E-mail:

Assinatura cliente:

Carimbo representante:

Atenção: Ao ser entregue o equipamento, verificar o seu estado. A garantia só cobre danos 
causados durante o transporte se a notificação for dada e referenciada no documento 
reconhecendo a receção do equipamento e comunicada dentro de um período de 48 Horas.

CERTIFICADO GARANTIA

Registo serviços





EN

ENGLISH
USER’S MANUAL



EN // 48

USER’S MANUAL

EN

DEAR CUSTOMER,

Thank you for choosing an IKOS product. To get the best performance and highest output, 
please read this user's manual. 

In case of anomalies please contact the retailer from which you obtained it. 
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INFORMATION

The user's manual is an integral and essential part of the product and must be forwarded to 
the user also in the case when the property is transmitted. The user should carefully read the 
manual and save it for the future because all remarks included there are important guidelines 
concerning safety during installation, usage and maintenance.

The installation of the fireplace must be carried out in accordance with the mandatory standards 
in the country of destination, according to guidelines of the manufacturer and by qualified 
personnel. Improper installation of the device can be a reason for personal injuries and damage 
to property for which the manufacturer is not liable.

A fireplace can be used only for the purpose it was explicitly intended. Any other use should be 
treated as inappropriate and in consequence as dangerous.

In case of error during installation, usage or maintenance works caused by non-observance of 
the legislation, regulations in force or instructions contained in this manual (or others, delivered 
by the manufacturer) the manufacturer rejects any contractual or non-contractual liability for 
resulting damages and the warranty for the device becomes void.

IKOS reserves the right to update this publication without prior notice.

The content of this manual is a property of IKOS. Any copying, duplicating, publishing of content 
of this manual without the prior written consent of IKOS is forbidden.

We recommend to take care of this manual and store it in an easily and quickly available location.

If this manual has been lost, damaged or destroyed you should request a copy in the retailer or 
directly from the manufacturer providing identification data of the product.

All the most important information included in the operating manual are marked with symbols 
pointing out user’s attention to hazards which can be present during operation of the water 
heating insert. Symbols used in the text are explained below:

VERSIONS OF PUBLICATIONS

Danger!
A direct threat to life and health! Non-compliance with the recommendations marked 
in this way and misuse may result in death or major injuries.

Danger!
Danger from electrical voltage! Incorrect installation and incorrect electrical connections 
may cause danger to life by electric shock.
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Note!
Warning symbol indicating that you should read carefully and understand the given 
information. Non-compliance with these recommendations may result in major damage 
to the equipment and create a hazard for the user or the environment.

Danger!
A direct threat to health! Non-compliance with the recommendations may cause a fire 
or burns.

Hint!
Symbol for useful information.
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BASIC SAFETY RULES

SAFETY WARNINGS

The national and local provisions should be met.

The equipment should be installed in compliance with the legal standards applicable 
in the given location, region or country.

The equipment should not be used by a person (including children) of impaired physical, 
sensory, mental capabilities and by persons without experience and required knowledge 
provided that such operation is not carried out under their supervision or after proper 
instruction by a person responsible for their safety.

You should always observe the guidelines given in the user's manual to ensure the 
correct use of the equipment and to prevent accidents.

Operation and adjustment should be carried out by adults. Errors and incorrect setting 
can cause hazardous situations and/or incorrect operation.

Prior to any operations the user (or any person operating the equipment) should read 
and understand the entire content of this manual.

Equipment should be used only as intended. Each other use is considered as misuse 
and hazardous as a consequence.

The equipment should not be used as a ladder or object to lean against.

Prior to installation you should make sure that the substrate will resist the force of the 
equipment considering its weight.

In case of disturbances in operation the equipment can be restarted only when the 
occurred problem has been removed and the equipment is brought back to its original 
condition.

The user is fully responsible for misuse of the product and relieves IKOS from any civil 
and criminal liability.

All types of modifications or replacement of equipment parts with non-original 
components or without authorization may present a risk for the operator and relieve 
IKOS from any civil and criminal liability.

Incorrect installation or maintenance (incompatible with the content of this manual), 
can cause injuries to people, animals or property damage. IKOS shall be relieved of 
any civil or criminal liability.
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Many parts of the equipment's surface are very hot (doors, handle, window panel, flue 
gas discharge pipe, etc.). You should avoid direct contact with such components without 
suitable protective clothing or protective equipment such as heat resistant gloves.

Do not touch the window panel when of the equipment is operating.

Keep children away from the equipment when it is operating because hot surfaces can 
cause burns.

It is forbidden to use a fireplace insert when the glass is cracked.

Do not use the equipment to dry clothing – fire hazard.

It is recommended to keep a distance of at least 400 mm between hot parts of the 
equipment and inflammable materials; if that is not possible, use commercially available 
insulation materials. Minimum distances are given in page 63 of this manual.

It is absolutely forbidden to use flammable liquids to light the equipment.

If the substrate, on which the equipment is located, is made of inflammable materials, 
such as parquet or floor lining then you should place a protective plate under it (the 
plate should protrude 250-300 mm from the front of the equipment).

WARNINGS RELATED TO OPERATION

The equipment should be shutdown in case of failure or incorrect operation.

The fuel used in the equipment should be in accordance with the recommendations 
described in this manual.

Internal parts of the equipment should not be washed with water.

Do not expose the body to hot air for a long period of time. Do not heat excessively 
the room where you are staying and where the equipment is installed. It may have an 
adverse impact on physical condition and be a reason for health problems.

The equipment should be installed in rooms with fire protection and equipped with all 
required components such as air supply from the outside and flue gas discharge.

The equipment must be installed indoors in a humidity-free environment and protected 
from the adverse effects of the weather.

It is not recommended to place the equipment directly on the floor and if such floor is 
made of inflammable materials it should be properly insulated.

To facilitate possible interventions by the technical personnel you should not install the 
equipment in a space that is enclosed or difficult to reach. Make sure that the installation 
provides doors that allow access to the components of the installation without disturbing  
air intake.
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Always make sure and check whether doors of the combustion chamber are tightly 
closed when the equipment is operating.

It is recommended to connect the combustion air intake pipe to the outside, located on 
the bottom of the equipment.

Additional information

In the event of anomalies contact your IKOS retailer and, if repair is required, it must be 
done using only original parts.

Only use fuel with properties compatible with the recommendations in this manual.

Check and clean flue gas discharge ducts periodically.

Keep this manual in a safe and easily accessible place. It should be included with the 
equipment if it is transmitted to another user.

In the event of loss of this manual, request a new copy from your IKOS representative.
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INTENDED USE

IKOS water heating insert from the LEVITO series is intended for domestic hot water heating 
and central heating with manual fuel supply. This equipment must be installed in such a way 
that it can be disassembled.

The LEVITO insert is intended for combustion of hardwood such as beech, hornbeam, oak, 
acacia, maple, birch etc. with a moisture content below 20%. It is intended for heating of houses 
and spaces where it is installed. It can be also used as an additional source of thermal power.

This equipment is equipped with a water tank, which is intended for a central heating 
system (AC system). This equipment can only be operated after being connected to the 
central heating system and its circuit is properly filled with water and purged. This is the 
only way to ensure that there is sufficient heat dissipation. Operation of this equipment 
without connection to a central heating system and without water in the circuit will void 
the warranty.
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TECHNICAL SPECIFICATION

DESIGN

Picture 1 – Design of LEVITO water heating insert

1. Body
2. Furnace chamber
3. Door frame
4. Ceramic glass
5. Door handle
6. Grate
7. Ash-pan container
8. Air intake socket
9. Adjustment of air inflow
10. Slider for adjustment of air inflow
11. Ceramic coating
12. Openings from flue gas afterburning system
13. Deflector
14. Heat exchanger cleaning port
15. Flue
16. Heat exchanger sockets
17. Supply sockets for central heating system
18. Return sockets of central heating system
19. Assembly connection of thermal sensor
20. Vent socket
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The body (1, picture 1) of the insert is a steel jacket, with a combustion chamber located inside 
(2). At the base of the combustion chamber is located the air intake chamber. The rear wall and 
side walls of the combustion chamber are lined with Schamotte panels. 

The front wall of the combustion chamber is restricted by a steel door (3) with heat-resistant 
ceramic glass (4) and handle (5).

The fuel is combusted on the grate (6) installed on the base. The ash-pan container (7) is located 
under the grate. The deflector (13) is located over the combustion chamber. It directs flue gas 
flow and improves the degree of heat exchange. 

The air necessary for the combustion process is supplied through an air intake socket (8) 
equipped with an adjustment mechanism (9). The air intake is located on the floor of the fireplace 
insert. Openings for flue gas afterburning system (12) are additionally located in the rear wall 
of the furnace chamber.

The insert is equipped with a water system made of steel, consisting of two parts: the top, 
located above the combustion chamber and the side, that surrounds the rear and the left and 
right sides of the equipment.

Side walls of the insert are equipped with connecting sockets for the central heating system: 
two supplying the central heating system (17) and two for return from the central heating system 
(18). The right side is equipped with a socket of thermal sensor of the heat exchanger (19) and 
protective sockets for the heat exchanger (16), while the left wall is equipped with installation 
socket for the temperature sensor.

Flue gases are removed to the chimney through a flue (15) located in the upper wall of the 
water system.
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Picture 2 – Projections with LEVITO dimensions

Table 1 – Dimensions of all LEVITO models
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Table 2 – Technical data

EQUIPMENT

The equipment is delivered on a pallet and foil-wrapped.

Components which are standard equipment are specified in table 4.

Table 3 – Water heating insert

FUEL PARAMETERS

The insert is intended for combustion of wood from deciduous trees (oak, beech) with a moisture 
content below 20% (wood seasoned in proper conditions for at least 2 years). The maximum 
length of chunks is given in table 2. It is allowed to use wood briquet.

It is not allowed to use wet wood (resulting in extensive contamination, soot emissions and a 
decrease of energy efficiency).

It is forbidden to use all other fuels, such as coal, softwood from coniferous trees, wood from 
tropical trees and any liquid fuels.

It is forbidden to combust all types of litter and wood wastes. The combustion of non-
recommended fuels may result in damage to the equipment and health hazard for the users 
(toxic flue gas from chemicals).
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SPARE PARTS

For information on the availability of spare parts or questions about servicing the equipment, 
contact your IKOS authorized dealer.
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TRANSPORT AND STORAGE

TRANSPORT AND INSTALLATION

The equipment is supplied on a wooden pallet. It is recommended that the equipment is 
transported on the pallet as close as possible to the final installation site, minimizing the 
possibility of damage to the equipment's components.

Remove all packaging materials, such as plastic and cardboard that are outside and inside the 
equipment before use.

Appropriate lifts are to be used for lifting and lowering the equipment.

WORKING ENVIRONMENT

The equipment should be installed in a suitable place that allows opening the door and 
performing periodic maintenance work. The environment should be:

• Adapted to operating conditions;
• Equipped with power supply 230V/50Hz;
• Equipped with a suitable flue gas exhaust system;
• Equipped with an external ventilation system;
• Equipped with an earthing system.

Correct setting of the insert is necessary to obtain the satisfactory heating level of the residential 
unit. Prior to assembly it is necessary to select a suitable position for stove installation. Check 
minimum safe distances from materials susceptible to heat or inflammable materials such as 
load-bearing walls and other walls or wooden components, furniture etc.

An exemplary installation is shown in picture 3.

The equipment is to be stored in a non-heated room, under a roof and with efficient ventilation.

Threaded sockets are protected with plastic plugs during transport. They should be removed
during installation and replaced with proper consumables.

Prior to installation it is to be determined if all parts have been delivered and if they are in good 
technical condition.

The equipment is to be transported in a vertical position.
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Picture 3 – Exemplary installation

Warning!
Respect the spaces for expansion of the equipment under risk of damage and loss of warranty.

Installation of the equipment should observe the following safety rules:

• A minimum distance of 200 mm from the sides and back to non-combustible materials;
• A minimum distance of 400 mm from the sides and back to flammable materials;
• A minimum distance of 800 mm from the front;
• Objects made of highly flammable materials should be at least 2000 mm from the equipment.

If it is not possible to maintain the distances indicated above, suitable insulation and construction 
materials must be used to avoid any risk of fire. If the chimney is in contact with a wooden wall 
or other flammable material, properly isolate this pipe.

In case the floor is made of flammable material, prepare it with a protection according 
to the regulations applicable in your country.
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Installation must be carried out on a floor with load capacity appropriate to the weight of the 
equipment.

In order to guarantee the proper functioning of the equipment, it is necessary to ensure the 
correct air intake for combustion (approximately 40 m³ / h) in accordance with the installation 
standards and standards applicable in the given country. 

The volume of the surrounding environment should not be less than 30 m³. You should assume 
that combustion of 1 kg of wood requires about 8 m³ of air.

Flooring in the room, where the equipment is to be installed, should be properly 
dimensioned to maintain the load.

If several equipments are to be used in one room the air demand should be met for 
each equipment.

The  equipment's housing should ensure the air necessary for ventilation and air circulation in 
the room. Under the equipment it is appropriate to ensure air supply openings for combustion. To 
ensure correct discharge of hot air from the hood you should install exhaust openings ended with 
ventilation grilles. These openings should be made in such a way that they cannot be plugged. 

The grid area must be selected according to the power of the equipment. It is assumed that 
it should be 40 to 60 cm² per 1 kW of power of the equipment. Recommended surface areas:

• Insert with capacity up to 10 kW – grille cross-section min. 500 cm²;
• Insert with capacity up to 15 kW – grille cross-section min. 700 cm²,
• Insert with capacity over 15 kW – grille cross-section min. 800-1200 cm².

Air can be supplied from adjacent rooms, provided that they are equipped with external air supply 
and they are not intended for a bedroom or bathroom, and where fire hazard is not present, for 
example: garages, woodsheds, inflammable materials storage. You should absolutely observe 
recommendations of the applicable standards.

Temperature over the insert, inside the hood, is very high. Therefore, it is necessary to install a 
decompression relief plate inside the hood at about 40 cm distance from the ceiling.

Avoid heating of the ceiling in the room by installing the exhaust grilles below, above or on both 
sides of the housing.
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ENA LEVITO series water heating insert replaces the ambient air where it is installed by radiation 
and convection. To heat small areas, for example, the room and adjacent rooms where the 
equipment is installed, select a hot air distribution system where hot air will rise to the heating 
tubes by natural convection.

Hot air distribution system

1. Gravity system for hot air distribution

Picture 4 – Gravity system for hot air distribution by natural convection

Using of the gravity system you should use properly insulated and short (not exceeding 3 m)
distributing ducts. For this system it is not recommended to distribute hot air to too many rooms. 
In addition, the use of pipes that are too long (over 3 m from the flue) increases resistance and 
decreases air flow velocity causing gravity flow to be ineffective.
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The use of a forced hot air distribution system requires the installation of a fan that sucks the 
hot air heated by the equipment and distributes it to the various rooms of the house.

2. Forced system for hot air distribution

Installation of the forced hot air distribution system should be entrusted to a specialized 
company, which will check the heat demands for the given area and will design a system 
adapted to your needs.

CONNECTION TO EXTERNAL AIR INTAKE

The room where the fireplace insert is installed should be equipped with an inflow of air in the 
minimum amount required for correct combustion process and room ventilation. This can be 
done by executing fixed vents in the wall or through independent or common ventilation ducts.

For this purpose he external wall near the stove should have an opening protected with a grille 
on the internal and external side. Furthermore, the air intake should be:

• Directly connected to the room where the fireplace insert is to be installed;
• Protected with grille, metal net or suitable cover not restricting minimum cross-section;
• Placed in a way that prevents it from being blocked;
• Placed at proper distances to prevent swirling of air (for example, with respect to the 

windows).

INSTALLATION TO FLUE

The insert should be connected to the individual flue. The recommended draft of the chimney 
should be 12 Pa. During execution of the opening for flue gas discharge pipe you should take 
into account the presence of flammable materials. If the pipe passes through a wooden wall or 
is made of flammable material, the minimum distance from the combustible material (the value 
given on the pipe certification label) must be maintained, with possible additional insulation 
using suitable materials from 1,3 to 5 cm thickness with minimal thermal conductivity of 0.07 
W / m ° K). The use of an insulated tube is recommended to avoid condensation.

For correct operation of the equipment the flue or smoke duct should be executed according 
to the following recommendations:

• The horizontal sections should have a minimum slope of 3%;
• The length of the horizontal section should be minimum and should not exceed 2-3 meters; 
• The number of changes in direction, including the use of the “T” component, should not 

exceed 4.
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Chimney or individual smoke duct should meet the following requirements:

• Be resistant to combustion products, water-proof and suitably insulated, in compliance 
with conditions of use;

• Be made of materials resistant to normal mechanical stresses and heat;
• Have a vertical course with a change in the direction of the axis that does not exceed 45°;
• Be adequately separated by an empty space or suitable insulation from combusted and 

flammable materials;
• Have preferably circular internal cross-section: square or rectangular cross-section should 

have rounded corners with a radius not smaller than 20 mm;
• Internal cross-section should be constant, free and independent;
• Have a rectangular cross-section with the maximum ratio between two sides equal to 1.5.

Picture 5 – Connection of water heating 
insert to flue

Picture 6 – Connection of water heating 
insert to the chimney

The use of mechanical exhaust ventilation is prohibited. The equipment should not be 
used if the chimney draught is too low.
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INSTALLATION IN CENTRAL HEATING SYSTEM

A LEVITO is equipped with water system allowing the connection of a central heating system 
(AC). The water system is equipped with a protecting heat exchanger (cooling coil) so it is 
possible to install it both in an open and in a closed system.

The connection of chimney’s water system should be made in compliance with the applicable
standards and regulations in your country.

Before installation of the equipment you should make a test connection of the water system to 
the central heating system and then enter working pressure in the system to check for leaks.

Pictures 7 and 8 show the connection diagrams for the water system.

Picture 7 – Example of a connection diagram in the open system

1. Hot water outflow socket
2. Cold water inlet socket
3. Circulating pump
4. Mixing three-way thermostatic valve
5. Non-return flap valve
6. Sockets of protecting heat exchanger
7. Expansion vessel with float
8. Sweep pipe 
9. Sewage system

10. Thermal protection of outflow
11. Thermostatic valve sensor
12. Pressure safety valve
13. Filter
14. Expansion tube
15. Safety pipe
16. Power supply from water pipe
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Picture 8 – Example of a connection diagram in the closed system.

1. Hot water outflow socket 
2. Cold water inlet socket 
3. Circulating pump
4. Mixing three-way thermostatic valve
5. Non-return flap valve 
6. Sockets of protecting heat exchanger
7. Diaphragm expansion vessel 

8. Filling and emptying fixtures 
9. Sewage system 
10. Thermal protection of outflow 
11. Thermostatic valve sensor 
12. Pressure safety valve 
13. Filter 

The water system in the LEVITO water heating insert is equipped with two supply and two return 
sockets so it is possible to select hook up points to the central heating system. The choice of 
the connection side for the central heating system and its return must be opposite, that is if the 
output is connected to the right side of the equipment, the return must be connected on the left 
side and vice versa.

Thermal protection of the outflow (10) is a valve which based on the temperature signal from the 
sensor (11) will be opened if the safe operating temperature of the water system is exceeded. 
Water from water system flowing through the heat exchanger cools the water system down 
decreasing water temperature from the central heating system and then it is discharged to the 
sewage system (9).
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Protecting heat exchanger (protecting coil pipe) should be connected to the water 
supply system ensuring the uninterrupted supply of water in the event of overheating 
but also in case of power failure.

Protecting heat exchanger  is only used in case of overheating emergency and can not 
be used as an additional source of water heating!

To ensure correct operation of the water system it is necessary to ensure that the return water 
temperature of the central heating installation is not less than 50 °C due to the possibility of 
condensation forming. Condensation reduces heating efficiency. This phenomenon can be 
prevented in various ways such as setting higher water temperature in the water system or 
temperature regulation in heated rooms with thermostatic valves or mixing systems. In pictures 
7 and 8 the thermal protection against return of the water temperature below the dew point is 
a three-way thermostatic valve (4).

Installation of thermal protection in the system is required to prevent the return of 
water with a temperature below the dew point (50 °C). Lack of such protection leads 
to a dramatic decrease in heating efficiency and damage to the equipment. Failure to 
observe this recommendation may cause loss of the warranty.

The installation of a safety valve is required (12) in the closed system. Its task it to protect the 
water system and installation against exceeding of maximum allowable working pressure. 
The valve should be factory set to 2.0 bars. The valve should be installed as close to the heat 
source as possible: it can be installed directly in a free supply socket or on a pipe supplying the 
installation that is easily accessible.

If the allowable pressure is exceeded the safety valve discharges an excess of water and steam 
through the discharge pipe decreasing pressure in the system. Therefore, you should ensure 
safe water and steam outflow from a safety valve.

It is recommended to use safety fittings, so-called safety unit, which consists of a safety 
valve, manometer and vent.

Connections of the water system with the central heating system should be made using
threaded or flanged joints.

Installation of the equipment's water system by welding results in loss of warranty!

The equipment's installation should be carried out by a person or company with suitable 
qualifications and authorizations.

It is in the user's interest to ensure that the installation is carried out in accordance with 
all applicable national and local regulations.

The warranty must be properly completed and stamped by your dealer.
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USAGE AND OPERATION

FILLING THE WATER SYSTEM

Before you begin, make sure that the water in the central heating system is properly clean, 
colorless and unadulterated. Water quality has a major impact on system life and on the entire 
installation.

Before connecting fireplace with the water system to the old central heating system the 
user should carry out flushing to remove sludge remaining in the radiators and pipes.

Before use, the system must be filled with water. Filling with water must be carried out by 
returning it to the water unit or to the fittings installed for filling (8, figure 8).

Any water replenishment in the installation should occur when the equipment is not being used 
and is cold.

It is unacceptable and strictly forbidden to refill water during fireplace insert's operation, 
especially when its temperature is high as it may lead to its damage or crack.

Water can be refilled only due to loses by evaporation. Other decrements such as system 
leakage are inadmissible as they may lead to the creation of boiler scale resulting in 
permanent damage to the water system.

The water should have the following parameters:

• pH reaction:
 – 8,0 ÷ 9,5 – in steel and cast iron systems
 – 8.0 ÷ 9.0 – made of copper and mixed materials steel/copper
 – 8,0 ÷ 8,5 – for systems with aluminium radiators
• Total hardness < 20 °f
• Free oxygen content < 0.1 mg/l, recommended < 0.05mg/l
• Chlorides content < 60mg/l

INTRODUCTORY REMARKS

Prior to installation of the fireplace insert you should make several test fire ups. During test firing 
up you should check the operation of the chimney damper and the other mechanical systems 
of the equipment.

During the initial period after installation the fireplace insert should be operated with power equal 
to about 30% of rated power and increase temperature gradually. It allows gradual removal of 
internal stresses preventing the occurrence of thermal shocks.



EN // 70

USER’S MANUAL

EN

It is advisable to ensure good ventilation of the room during first use, because the 
equipment will release small amounts of smoke and odours due to the materials used 
in its construction.

Do not use this equipment without proper installation.

Prior to firing up you should adjust the air inflow control by sliding it to the maximum, that is to 
the right (mark on the handle, shown in picture 10).Then, open the door and place fire starter 
and fragmented wood, then charge about 1 kg of dry hardwood, set the fire and close the door.

FIRST START-UP AND OPERATION

Ignition materials other than those described in this manual, especially flammable 
chemicals, such as oil, gasoline, solvents and others, are prohibited.

After firing up refill the combustion chamber with wood, placing fuel in a way that reasonably 
fills the combustion chamber. Recommended single fuel charge is given in table 2. The method 
of fuel placement is shown in picture 9.

The intensity of the fuel combustion process should be regulated with the appropriate adjustment 
setting of the air supply adjustment slider. The doors should be closed during operation.

The odour of paint from the body will be released during the first several hours of combustion.
This is completely normal. You should strongly vent the room. Check the connections for leaks. 
once again when the fuel is completely burned out and the equipment has cooled down.

During the heating and cooling phases, the stove expands and retracts, causing slight squeaks. 
This is an absolutely normal phenomenon because a structure of the equipmet is made of rolled 
steel and this phenomenon shall not be considered as a defect.

Do not stay near the equipment during the first use. It is also required to vent the room.Smoke, 
the odour of paint, silicone and other materials used will disappear after the first use. Remember, 
however, that they are not harmful to your health.

Housing components will be very hot during operation. You must exercise caution.
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You should control the level of filling of the container with ash. Overfilling the container results 
in lack of cooling of the grate and limits air supply for combustion. To empty the ash container, 
wait for the equipment to cool, open the door, remove the grate, and then remove the container 
and empty it. It is recommended to empty the ash container before each use.

Do not fill the furnace completely with wood. The charge should not exceed 1/3 of the volume
of the combustion chamber. You should use only hardwood with low moisture content (below 
20%).

During combustion the door should be opened only when the fuel is being added. Prior to adding 
the wood you should wait until flames fall down and charge is completely burnt out leaving an 
igniting layer of glow. After firing up refill the combustion chamber with wood, placing fuel in a 
way that reasonably fills the combustion chamber for the combustion period expected by the 
user based on personal experience. The intensity of the fuel combustion process should be 
adjusted by proper setting of the air supply adjustment slider.

Picture 9 – Method of fuel arrangement 
during firing up

Picture 10 – Setting of slider for air 
inflow adjustment

 

Be careful when opening the door, do not stand too close to the front of the equipment 
due to the danger of burns.

DAMPING

Damping is executed by the closing inflow of primary air. In such case you should wait until the 
fuel completely burns out in a natural way. If it is necessary to quickly damp a flame you should 
charge furnace chamber with dry sand or ash. It is not allowed to damp a flame by pouring it 
with water because it may damage components of the equipment.
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LOW TEMPERATURE CORROSION

Water heating inserts should be operated with differences between supply and return 
temperatures within the range of 10-20 °C and return water temperature not smaller than 50 
°C. In addition the outlet temperature for the water system should not be less than 60 °C due 
to the possibility of condensation forming.

Prolonged use of low temperatures can cause condensation and consequent corrosion, 
shortening the life of the equipment.
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CLEANING AND MAINTENANCE

BASIC OPERATIONS AND CLEANING BY THE USER

All operations related to cleaning of all components should be carried out when the 
equipment is completely cold. It is required to use protective gloves. It is a good practice 
to ensure good ventilation of the room during cleaning.

Any service and maintenance works are to be carried out with meticulous care and only 
by adults familiarized with the equipment. The fireplace insert should not be cleaned 
in the presence of children.

Protective gloves, glasses and headgear are to be worn to operate the equipment.

CLEANING BEFORE EACH STARTING

Prior to every start-up of the equipment the ash container should be cleaned and emptied, 
handling the ash with due care. Remove the grate, then the ash container and remove the 
remaining dust. Dust can be removed using a vacuum cleaner only if it is completely cold.

Re-install the ash container below the grate after the cleaning, making sure that its position is
correct.

Window panel cleaning

For the cleaning of the ceramic glass, it is recommended to use a suitable dry brush/sponge 
or, in case of increased dirt, a suitable spray cleaner.

Do not use abrasive products and do not spray the product for window panel cleaning 
on painted parts and gaskets of fireproof doors (cord made of ceramic fiber).

Do not open doors to clean the window panel during operation of the equipment.

Cleaning of window panel is possible only when the equipment is cold.

Door

Abrasive surfaces of the door and closing mechanism should be occasionally lubricated with 
graphite grease. Carry out inspection and cleaning of the whole stove prior to each heating 
season. Pay special attention to the condition of gaskets, replace them if necessary.
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Furnace chamber

Flue

Clean the furnace chamber of the equipment periodically, depending on moisture content and 
type of wood used.

In accordance with the regulations applicable in your country or region, it is necessary to clean 
the flue up to twice a year. The flue should be cleaned by a qualified company for this service 
and this must be properly documented.

Flue gases are potentially dangerous. Due to the blocking of the chimney, these gases 
can exit into the room. Chimney and connector should be kept clean. They should be 
cleaned before each heating season.

After a longer break in equipment’s operation you should check flow capacity of the flue.

Water system

At least twice a year you should carry out the inspection and maintenance of all components 
ensuring safe operation of the water unit and central heating system, including safety valve 
and thermal safety valve. If a longer break in operation of fireplace insert is planned and if it is 
possible that temperature will fall below 0°C then you should discharge water from the central 
heating system to prevent freezing of water in the system and its damage. Prior to each start 
up after a long break in operation check the system's  water level.

At least twice a year you should carry out inspection and maintenance of the safety 
valve, thermal safety valve and other components ensuring safe operation of the water 
system and whole central heating system.

Check the water level in the central heating system after long breaks in operation.

Periodic inspection of the equipment should only be carried out by an IKOS official 
representative.

PERIODIC INSPECTION BY AUTHORIZED SERVICE

At the end of the heating season it is necessary to clean the entire combustion chamber as 
well as the heat exchanger through which the flue gases flow.This cleaning is obligatory and is 
intended to remove all combustion residues.
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DISASSEMBLING THE DOOR

1. Slide the retaining ring as far down as 
possible.

3. Lift the door as far as it will go and remove 
the hinge pin from the lower left corner of 
the door.

4. Tilt and pull the door out. Lower the door to 
disengage the top hinge pin and remove 
the door.

2. Open the door.
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DISASSEMBLING THE WINDOW PANEL

It is possible to disassemble the window panel after the doors have been disassembled. The
best way is to disassemble the window panel when the doors are in horizontal position (for 
example, when the door is on a table).

 

DISASSEMBLING THE DEFLECTOR

The location of the deflector in the fireplace is shown in picture 1.

1. Move deflector (3) with its cover (1) and 
supporting beam (2) to the front.

2. Rotate the whole deflector set by 90°.
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3. Remove and then slide the supporting 
beam to the front while holding the 
deflector with its cover.

4. Lower the deflector with cover and remove 
the unit.

DISASSEMBLING THE CERAMIC TILES

1. Remove grate. 2. Remove plates laying on the floor of the 
insert.

3. Remove the screws fixing the deflector tag 
and vertical ceramic plates.

4. Remove side plates first.



EN // 78

USER’S MANUAL

EN

SHUTTING THE STOVE DOWN

At the end of each heating season it is recommended to thoroughly clean the equipment.

5. Remove corner plates at the end.
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TROUBLESHOOTING

Some anomalies indicating irregularities in operation can occur during operation of the 
equipment. It can be caused by incorrect installation without observation of the applicable 
building regulations or provisions of this manual or by external causes, for example, natural 
environment.

Below you will find the most frequent causes of incorrect use of the equipment and their 
solutions.

Smoke draw back when the doors are opened:

• The rapid opening of the doors (open the doors slowly);
• If chimney damper has been installed as a chimney draught regulator open the chimney 

damper before opening the door;
• Insufficient air inflow to the room, where the equipment is installed (ensure proper ventilation 

in the room or supply air to the combustion chamber in compliance with guidelines in the 
manual);

• Atmospheric conditions: low pressure, mist and precipitation, sharp changes in temperature;
• Insufficient chimney draught (carry out chimneysweep inspection of the flue).

Insufficient heating or damping:

• Low amount of fuel in the furnace (charge furnace in compliance with the instructions);
• High moisture content in the wood used for combustion (use wood with moisture content 

up to 20%) – a large part of the energy obtained is lost in the water evaporation process;
• Low chimney draught (carry out chimneysweep inspection of the flue).

Insufficient heating despite good combustion:

• Low calorific “soft” wood (use wood as recommended in the manual);
• High moisture content in the wood used for combustion (use wood with moisture content 

up to 20%);
• Wood is too fragmented, chunks of wood are too thick – use larger and/or thicker trunks.

Excessive contamination of window panel:

• Low intensity combustion, small, dark and slow flame (use only dry wood as a fuel);
• Using resinous softwood as a fuel (use dry hardwood as a fuel);
• Follow the user's manual.

High temperature in the water system or too high difference of temperatures between 
water system and water in the central heating system:

• Circulating pump in the central heating system does not operate (pump switched off, 
damaged or power failure);

• Air lock of the central heating system;
• Closed cut-off valves.
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Correct operation can be disturbed by atmospheric conditions (air moisture content, 
fog, wind, atmospheric pressure).

In case of recurring problems, contact your dealer to determine the reason and best 
solution for these problems.
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MEASURES IN CASE OF FIRE

Systematic cleaning of smoke ducts should be performed to prevent soot ignition in 
the chimney.

Soot ignition in the chimney is the burning of particles deposited inside chimney (flue) channels; 
the deposits are formed in the course of the heating equipment's operation and were not cleaned 
by chimney sweeps. In the case of soot fire in the chimney the following recommendations 
should be observed:

• Call the emergency number or the Fire Department;
• Damp a fire in the chimney by the closing inflow of cold air to the furnace chamber;
• Close the door and cleaning holes tightly to cut off air supply,
• Check the whole chimney channel for any cracks which might result in fire spread to the 

rooms;
• Prepare fire quenching means such as a fire extinguisher, a fire blanket, a hose connected 

to the water system, water in a container, etc;
• Provide the necessary access and information to firefighters.

It is strictly forbidden to pour water into the chimney – risk of a blowout.

Leaking chimney channels can be a source of burning sparks or very hot flue gas, 
including insensible carbon monoxide.

Contact a professional after soot fire in the chimney to perform cleaning of ducts and 
to inspect their technical condition.
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The equipment is built with environmentally neutral materials. After worn out the parts connected 
with screws should be disassembled by unscrewing and welded parts must by the cut. Elements 
of the equipment are subject to standard waste disposal, mostly as steel scrap. Take safety 
precautions during disassembly of the insert by using appropriate hand-held and mechanical 
devices as well as personal protective equipment (gloves, clothes, apron, glasses, etc.).

REMOVAL DUE TO WEAR-OUT
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REMARKS ON FIREPLACE INSERT USAGE

It is absolutely necessary to read and observe the following safety rules when using 
this equipment:

1. The fireplace insert can only be used by adults, who have familiarised themselves 
with this manual and have been trained in the scope of usage.

2. It is forbidden for children to be in the neighborhood of the fireplace insert without 
adults.

3. Flammable liquids must not be used for torching the fuel; only solid fuel (paper , etc).
4. Flammable materials must not be placed on the fireplace insert and in its vicinity.
5. During the fireplace insert's operation the heating water temperature should not 

exceed 90 °C.
6. It is forbidden to damp a fire in a furnace with water.
7. It is forbidden to use a fireplace insert with a cracked window panel.
8. You should always use fuel recommended by the manufacturer.
9. Never stand in front of the door while opening. Burn risk.
10. The ashes should be transferred to heat resistant containers and with a lid.
11. After the heating season has finished, the fireplace insert and smoke duct are to 

be completely cleaned.
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PRODUCT WARRANTY TERMS AND CONDITIONS

IKOS – Heating Technologies, Lda. warrants that this equipment complies with all the norms 
and constructive requirements.

IKOS gives a 5-year warranty on the structure and welded body, 2 years for all other components.

Quick wear components such as glass, paint, sealing materials, igniter components, interior 
cast iron burner and plate and flame deflectors are excluded from the warranty.

IKOS shall not be liable in any case where it is found that there has been misuse of the 
equipment, where it is verified that the installation does not comply with what is described in 
the user's manual, when it is verified that the fuel used does not have the recommended quality 
or if the equipment has been tampered with by persons not authorized by IKOS.

Installation of the equipment must be carried out by authorized personnel, who will assume 
responsibility for the installation and proper functioning of the equipment. Failure to do so will 
result in no liability to IKOS.

IKOS ensures that all of its equipment is manufactured with the highest quality materials and 
manufacturing techniques that guarantee its maximum efficiency.

The warranty is exclusive of the equipment, not covering its displacement, disassemble and 
new assemblage in other place. 

It is essential to carry out a functional test of the equipment before completing the installation, 
with the corresponding masonry finishes, decorative elements, paintings, various connections, 
etc.

Any costs incurred by IKOS in connection with unwarranted claims will be imputed to the 
claimant.

The equipment was installed by specialized technicians, in accordance with national and 
european laws and rules, as well as regulations, and local building rules and instructions of 
this manual.

Have proof of purchase of the equipment containing the serial number.

The equipment is used according with the manual supplied with it.

The warranty certificate should be filled and signed. It must have the name of the authorized 
seller, model, name of the buyer, serial number and installation date.

In case any failure occurs in the specified time frame indicated above after de date of purchase, 
the date will be verified with the invoice and the warranty certificate properly filled with the 

CONDITIONS UNDER WHICH THE GUARANTEE IS VALID
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buyer's name, model, serial number and amount payed. The required documents should be in 
good conditions to be showed to the technicians if needed.

The failure should be recognized by the technician. The costumer shall not pay any costs for 
the technician to repair a failure/malfunction covered by the warranty.

All parts subject to wear such as: ceramic glass and parts under direct contact with the fire 
in the burning chamber, igniter, sealing materials, sealing cord and exhaust gases extractor.
 
Replacing parts does not extend the warranty.

Chimney and equipment maintenance works.

Are also excluded from warranty the interventions to electrical installations and components 
external to the equipment in which the user can intervene during operation.

IKOS will not assume any responsibility for direct or indirect damages caused by the equipment.
  
Modifications to the equipment's in components, in the structure or electrical connections not 
authorized by IKOS.

ARE EXCLUDED FROM THE WARRANTY

The claim does not comply with the previous conditions.

The warranty periods previously described after the purchase of the equipment.
  
Flaws in the installation or if the installation was not made in conformity with national and 
european laws and rules, as well as regulations, local building rules and instructions on this 
manual. 

Cases in which the maintenance and cleaning programs where not executed according to the 
instructions on this manual.

Changes made or damage caused by non-original components or interventions by personnel 
not authorized by IKOS.

Presence of electrical installations that do not comply with current standards.

Damages caused by atmospheric agents, chemicals, inefficiency or absence of exhaust vents, 
improper use of the equipmet, lack of maintenance, modifications or manipulations of the 
equipment as well as other causes that do not depend of the manufacturing of the equipment.

For transportation damage purposes, the equipment should be verified in the moment of 
reception. The damages should be reported immediately to the seller/distributor and mentioned 
in the transportation document.

CONDITIONS UNDER WHICH THE GUARANTEE IS NOT VALID
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Malfunctions or problems caused by the use of non-original components or components not 
supplied by IKOS or its sellers network.

IKOS is not responsible by the charges resultant of its displacement, disassemble and new 
assemblage in other place. 

In case of anomaly/malfunction of the Stove, the user should proceed as follows:

• Refer to the troubleshooting chart in the user's manual.
• Check if the anomaly/malfunction is covered by the warranty.
• Contact the seller were the equipement was bought and have the invoice and the warranty 

certificate properly filled with the buyer's name, model, serial number and amount payed as 
well as the date of the installation and first lighting. If existing, the maintenance interventions 
of the dealer.

IKOS reserves the right to change the manuals, warranties and charts without the need of 
notification.

HOW TO PROCEED CASE OF ANOMALY/MALFUNCTION
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Retailer’s name:

Model: 
 
Serial No:

Costumer name:

Address: 

Date: 

Phone:  

E-mail:

Signature costumer:

Stamp retailer:

Warning: When the equipment is delivered, check its overall status. The warranty only covers 
damage caused by transportation if the reception notice is given and marked on the document 
of the unit’s reception within the 48 hour period. 

Certificate of warranty

Service registration 
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