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SPLOŠNI PODATKI 
 
Potrebno držati vseh gradbeniških pravil in predpisov o kuriščih, ki so aktualni v vaši 
deželi, kakor tudi  vseh potrebnih lokalnih, nacionalnih in evropskih standardov. 
 
Pomembno pred uporabo: 

- Za pravilno delovanje vaše peči je pomembno, da pazljivo preberete ta 
navodila ter, da se strogo držite navodil, ki so tukaj navedena. 

 
- Uporabljajte izključno priporočene vrste goriva - to so drva in briketi črnega 

oglja. 
 
- Potisni tlak pri normalni delovni obremenitvi mora biti ca.  12 Pa. Pri potisnem 

tlaku nad 15 Pa pa je potrebno uporabiti vgrajeno zaporo odvodne cevi. 
 
- V prostoru, kjer se nahaja peč, je potrebno poskrbeti za zadosten dovod 

svežega zraka v kurišče. Če so okna in vrata hermetično zaprta, oziroma, če 
druge naprave, kot je aspirator pare, sušilec za perilo, ventilator in podobno, 
odvajajo zrak iz prostora v katerem se nahaja peč, potem je potrebno (sveži) 
zrak za zgorevanje dovajati od zunaj. V zvezi z navedenim se je potrebno 
pred postavljanjem peči vsakič posvetovati s pristojno dimnikarsko 
organizacijo. 

 
- V predalu za pepel nikakor ne smete hraniti gorljivih snovi. Višina polnjenja 

ne sme preseči višine stranic predala za pepel. 
 
- Vrata peči in prostora za pepel je potrebno vedno imeti zaprta (razen pri 

vžigu, nalaganju goriva ter čiščenju pepela), da preprečite izhod toplega 
zraka. 

 
- Peči se ne sme spreminjati, razen kadar gre za našo ponudbo preverjenih  
            originalnih dodatnih delov, ter, v kolikor dela izvrši naš tovarniški servis.  
 
- V primeru ognja v dimniku je potrebno držati vrata peči zaprta, regulator 

zraka pa prav tako zapreti!. Nikoli ne poskušajte pogasiti ognja v dimniku s 
polivanjem vode. Zaradi vodne pare, ki bi pri tem nastala, lahko pride do 
eksplozije v dimniku. Po potrebi pokličite gasilsko službo na njihovo številko 
za nujne primere! 

 
- V primeru oviranja zaprite vse regulatorje zraka, ter do odprave vzroka 

oviranja ne mečite novega goriva v peč! 
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                                                                       SL.1                
              Peč na trdo gorivo 

                           1.   Dimovodni priključek 
2.   Plošča peči 

                                     3.   Vhod sekundarnega zraka 
4. Vrata peči 
5. Potezna rešetka 
6.   Regulator primarnega zraka 

1. Tehnični podatki 
                                                                                                 
      - širina…………………………………………………………………………………455 mm 
      - globina………………………………………………………………………………442 mm 
      - višina………………………………………………………………………………...865 mm 
      - nazivna moč gretja………………………………………………………………….6,0 kW 
      - prečnik priključka na dimniško cev………. …………………………………...Ø120 mm 
      - Vleka …………………………………………………………………………………..12 Pa 
      - teža peči ……………………………………………………………………………..  67 kg 
      - nameščanje dimnika……………………………………………………………….navzgor 
      - tok izhodnega plina-cepana drva:…………………………………………………3,5  g/s 
                                        - briketi črnega oglja: ……………………………………….4,1  g/s 
      - temperatura izhodnega plina- cepana drva:………………………………….....260 º C 
                                                      - briketi črnega oglja:  ……………………………225 º C 
      -  nujni potisni tlak-  cepana drva:…………………………………………………..12   Pa 
                                   - briketi črnega oglja:……………………………………………12   Pa 
      -  vsebnost CO2 -cepana drva: ……………………………………………………..9,61 % 
                                 -briketi črnega oglja:……………………………………………...9,03 % 
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2. Opis peči 
 
       Peč je sestavljena iz delov aluminija z litoželezno rešetko in ploščo, teraluminijastimi  
       vrati. Kurišče je obloženo z zamenljivimi ploščami iz šamota. 
       Zunanja obloga je emajlirana ali pobarvana. 
       Odprtina za dovajanje zraka, ki je potreben za zgorevanje, se nahaja na   
       vratih peči. 

3. Regulacija zraka 
Regulacija zraka se izvaja na vratih peči. 
Regulator zraka na vratih peči omogoča vžig in zgorevanje goriva. 
Pazite, da se predal za pepel ne napolni prekomerno. Redno odstranjevanje pepela 
omogoči neoviran pretok zraka. 
Dovod sekundarnega zraka se nahaja na vratih peči. Sekundarni zrak dovaja v ogenj 
kisik, ki je potreben za čisto zgorevanje (dogorevanje predhodnih nepopolnih 
produktov zgorevanja).  Pri slabem dovodu kisika nastaja visoka emisija škodljivih 
materialov, ki lahko privedejo do zamašenja dimnika. 
 

3.1 Primarni zrak 
 

      
              Varno zgorevanje goriva je odvisno  
              od primarnega zraka za zgorevanje. 
              Ta zrak je  dovajan s pomočjo regulacije 
              primarnega zraka na vratih peči v predelu 
              pepelnika (slika 2, točka 7). Regulacija zraka 
              na vratih peči v predelu prostora za pepel  
              (slika 2, točka 7) kaže smer zapiranja in  
              odpiranja regulatorja.  Za  vžig lesa je potrebno  
              da je regulator maksimalno odprt. 
 OPOMBA: Da se izognemo pregrevanju peči, 

                          količina goriva ne sme preseči 2,0 kg suhih cepanih  
      SL.2                      drv ali briketov črnega oglja na uro, kadar je pravilno                                      
                                    dovajan zrak za zgorevanje. 
     Uporaba ročice na vratih kurišča 

                                                                      Ker se ročica na vratih kurišča v času  
                   delovanja peči močno segreje,  
                   je zapiranje in odpiranje kurišča  
                   možno izključno s posebno kljuko  
                    ki je priložena v priboru za peč (gl. slika 3). 
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4. Nameščanje peči 

Pri postavljanju peči se je potrebno držati vseh predpisov o gradbenih in protipožarnih 
zahtevah. Mesto postavljanja naj bo horizontalno in mora imeti zadostno nosilnost, sicer 
je potrebno izvesti potrebne ukrepe, da zagotovite enakomerno porazdelitev 
obremenitve. Kadar gre za vnetljiva tla (les, plastika, tekstil...) je potrebno na tla pod 
pečjo položiti aluminij, baker ali kak drug vnetljivi material. Ta podlaga mora presegati 
profil peči najmanj za 30 cm, na strani, kjer upravljamo s pečjo, pa mora biti za 50 cm 
večja od peči. Razmak od lesenih delov pohištva ali plasitke in drugih vnetljivih delov in 
predmetov, katere je potrebno zaščititi, mora biti najmanj 30 cm ob straneh, ter 30 cm na 
hrbtni strani peči. Vnetljivi predmeti morajo imeti razmak najmanj 80 cm od odprtine za 
polnjenje peči. 
                                                                   4 

 



Okrog peči je potrebno pustiti zadosten razmak od vnetljivih predmetov (predmetov z 
lesenim ohišjem, pohištva, zaves in podobnega). 
Pri litoželezni plošči peči vgrajenavnje predmetov nad pečjo ni dovoljeno.  
Pri postavljanju cevi za odvod izhodnega zraka je potrebno pustiti razmak najmanj 40 cm 
od vnetljivih materialov. 
Pred priključitvijo peči na dimnik se je nujno potrebno posvetovati s pristojno lokalno 
dimnikarsko ustanovo. Priključitev peči na dimnik poteka preko veznih elementov po 
SRPS.M.R4.031 ( DIN 1298 ali DIN EN 1856-2). Potrebno je paziti, da priključni deli 
dimnika ne ovirajo odvoda izhodnih plinov, ter jih na primeren način zatesniti. 
Da dosežemo najboljšo moč peči je potrebno namestitev izvesti pravilno, ter zagotoviti 
brezhibno delovanje dimnika. V vsakem primeru je potrebno preveriti obstoječi tlak 
dimnika pred spuščanjem peči v pogon tako, da pod dimniško odprtino prižgete svečo. 
Vleka dimnika je zadostna, če se plamen sveče dviguje naravnost proti odprtini dimnika. 
Slabo dviganje plamena sveče kaže na nezadostno vleko dimnika. 
V kolikor sta na istem nadstropju hiše nameščeni dve peči na en dimnik (večkratno 
nameščanje), razmak med priključki ne sme presegati 50 cm.  
                    

5. Zagon peči 
Pred prvim kurjenjem peči je potrebno emajlirane površine obrisati z vlažno krpo, s čimer 
preprečimo nastajanje madežev. Barvanih površin se ne dotikajte, niti ne postaljajte 
predmetov na peč, saj bi s tem poškodovali barvo. Barva se strdi šele po nekaj urah 
gretja.  
Po branju Navodil za uporabo sledi prvi zagon peči. Pri prvem kurjenju odprite okna, saj 
antikorozna zaščita ustvarja neprijeten vonj in nekaj dima. Ta pojav je normalen in 
preneha po kratkem času. Po potrebi vključite tudi ventilator, da omogočite hitrejše 
kroženje zraka. Kuriti do maksimalne temperaturne obremenitve najmanj eno uro. V 
kolikor pri prvem postopku kurjenja ne dosežete maksimalne temperature, lahko tudi 
kasneje pride do problema neprijetnih vonjav. 
Osebe, kakor so noseče ženske in majhni otroci, se v tej fazi kurjenja peči ne smejo 
zadrževati v prostoru. 
 Ne pozabite, da nekateri vgrajeni deli peči (odvodna cev, vrata za polnjenje, vrata peči) 
in podobno v času delovanja peči postanejo zelo vroči in obstaja pri tem nevarnost 
opeklin. Majhnim otrokom preprečujte dostop do bližine peči. Pri prvem kurjenju je 
potrebno tri krat zakuriti peč z manjšo količino goriva, s čimer preprečite pokanje 
šamota.                                                           
 
5.1 Zagon in delovanje peči 
 - Maksimalno odprite odprtino za regulacijo primarnega zraka (slika 2, točka 7) 
 - Odprite vrata peči 
 - Naložite leseno volno, iverko ali papir 
 - nad to naložite dve drvi 
 - vžgite 
 - zaprite vrata peči 
 - pustite, naj les zgori  
Po nastanku žaret skozi vrata za kurjenje naložite novo gorivo, ter regulator zraka 
nastavite za primarni zrak, glede na vrsto goriva.  Nikdar ne dajajte novega goriva v 
plamen! 
           Pri hitrem odpiranju vrat peči bo nastala določena količina dima. Pri dodajanju 
goriva je potrebno vrata odpreti počasi, s čimer se prepreči prekomerno dimljenje. Tako 
se izognete uhajanju dima v prostor. 
 Nazivne moči gretja so dosežene pri naslednjih količinah goriva z naslednjimi 
nastavitvami regulatorja primarnega zraka. 
Vrsta goriva Količina goriva Čas zgorevanja Regulacija zraka na vratih 

peči v predelu pepelnika  
 

 Kg h Stopnja  

Cepana drva 2,0 1 20 mm  odprto  

Briketi črnega oglja 1.7 1 30 mm  odprto  
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Peč se sme kuriti izključno z naravnimi, cepanimi drvi, ter z briketi črnega oglja. Cepana 
drva se meče v lesenih kosih dolžine 32 cm, pri črnem oglju pa je potrebno naložiti 
določeno število kosov.   
Lakiran, pobarvan in impregniran grelni les, ali les, ki je obdelan z lepenko, ni dovoljen 
za uporabo v peči. V takem primeru se razveljavi vsakršna garancija in odgovornost 
proizvajalca. Grelni les, katerega se uporablja, mora biti suh (vlaga do 20%). Les je 
praviloma suh po dvoletnem skladiščenju na suhem prostoru z dobrim zračenjem. 
Vlažen les ima nizko kalorično vrednost in ustvarja obloge v kanalih za odvod dima, ter v 
dimniku. 
Pod najbolj neugodnimi vremenskimi pogoji je dimnik lahko oviran (npr. pri slabih 
vremenskih pogojih). V takih primerih iz varnostnih razlogov ni dovoljeno delo peči. 
 
5.2 Vzdrževanje in čiščenje peči 
Celotno peč mora redno nadzorovati strokovnjak. Peč, dimno cev in dimnik je potrebno 
redno očistiti večkrat na leto, vsaj enkrat v času grelne sezone. 
Redno vzdrževanje in čiščenje peči je posebno pomembno za dobro in varno delovanje 
peči. Vzdrževanje emajliranih-barvanih površin je priporočljivo samo v hladnem stanju 
peči. Peč je potrebno oprati z vodo in mehko krpo. Barvane površine peči je potrebno 
očistiti z mehko ščetko za prah ali suho krpo. Pri barvani peči ne uporabljajte vode, niti 
vlažne krpe. Čas od enega do naslednjega potrebnega čiščenja peči je odvisen od 
trajanja in načina uporabe peči. 
 

                      Predal za pepel (slika 7, toč. 11) je potrebno 
          redno izprazniti pred vsakim vžigom peči. 
11       1-2 krat tedensko je potrebno očistiti rost. 
          V primeru zamašitve odprtine za zrak s sajami 
           ali drugimi ostanki gorenja, je le- te potrebno  
           pri priči odstraniti. 
           V ta namen je potrebno rost povsem izvleči in  
           očistiti. 
Sl.7     
                       
          

Pri kurjenju se je potrebno ogibati nastajanja saj na steklu. V času zgorevanja saje 
nastajajo iz naslednjih razlogov: 

- slaba vleka dimnika (slab dimnik) 
- Peč se nepravilno uporablja; možno da je, na primer, prehitro prekinjen 

dovod kisika. 
Na tukaj navedena dejstva nimamo nikakršnega vpliva. Zato ne moremo prevzemati 
nikakršne garancije za čisto steklo. 

 
 

                                                 
 Rešetke se potresa z ročico  
             ki je prikazana na sliki 8.   
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6. Splošni podatki 
 
V kolikor se držite navodil za postavljanje in uporabo peči, vam bo ta peč služila kot varni 
vir toplote. Vse probleme v zvezi z Vašo pečjo lahko reši naš servis. Za pripombe glede 
problemov ali napak pri delovanju peči se obrnite na naš servis.   Ta Vam bo pomagal 
pri naročanju rezervnih delov. 
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7.GARANCIJSKI ČAS SERVISIRANJA 
Garancija je zakonsko določen čas od dne nakupa naprave, ko proizvajalec brezplačno 
zagotavlja servis, orodje in rezervne dele. 
Čas zajamčenega servisiranja določajo veljavni zakonski predpisi. 
Pri spremembi modela in oblike naprave je rok za zamenjavo delov, katerih oblika je 
spremenjena, zakonsko določen. 
Po tem roku se spremenjeni deli zagotavljajo samo v novi obliki. 
 
7.1.POGOJI GARANCIJE 
Garancija proizvoda velja v zakonsko določenem roku.  
Garancija ne velja za steklo, steklokeramično ploščo in poškodbe,ki nastanejo po nakupu 
naprave. 
 
7.2.PROIZVAJALEC SI PRIDRŽUJE VSE PRAVICE DO SPREMEMB. 
Naprava pravilno deluje, samo če se uporablja v skladu z navodili za priključitev in uporabo. 
Garancija ne velja, če se ugotovi, da: 

 je priključitev proizvoda ali popravilo opravila nepooblaščena oseba oz. če niso bili 

vgrajeni originalni nadomestni deli, 

 se naprava ni pravilno uporabljala v skladu s priloženimi navodili, 

 je pri uporabi nastala mehanska poškodba naprave, 

 je napravo popravljala nepooblaščena oseba, 

 se je naprava uporabljala v komercialne namene, 

 je poškodba nastala pri transportu, ko je bila naprava že prodana, 

 je prišlo do poškodbe zaradi nepravilne montaže, nepravilnega vzdrževanja ali mehanske 

poškodbe, ki jih je povzročil kupec, 

 je do poškodbe prišlo zaradi previsoke ali prenizke napetosti in zaradi višje sile.  

Poškodbe naprave lahko odstranimo tudi zunaj garancijskega roka z originalnimi rezervnimi 
deli, za katere velja garancija pod istimi pogoji. 
Ta garancija ne izključuje niti ne vpliva na pravice potrošnika v zvezi z ustreznostjo robe 
glede na zakonske predpise. Če dobavljeni izdelek ne ustreza zahtevam, navedenim v 
pogodbi, lahko potrošnik zahteva od prodajalca, da odpravi napako ali zamenja izdelek brez 
nadomestila po veljavnih zakonskih predpisih. 
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