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SRB
ТЕХНИЧКО УПУТСТВО ЗА
ШТЕДЊАК НА ЧВРСТА ГОРИВА

CALOREX 60



        

Naprava je za povremeno kurjenje. Intermittent burning appliances 

EN 12 815:2001 / A1:2004 
 Štedilnik na trdna goriva Residental cookers fired by solid fuel

   Typ:  Calorex 60                                        Typ:  Calorex 60  
 Najmanjša razdalja do vnetljivih  materialov:                       
 Minimum distance to adjacent combustible materials:                         [mm] 
 Spredaj/front:800     Bočno/side: 400     Zadaj/back: 250    Zgoraj/top: 500  
Koncentracija CO v okviru 13%O2 :                                  
 Emission of CO in combustion products calc. to 13%O2:            
 Temperatura dimnih plinov:            Flue gas temperature:         
 Nazivna jakost:                                 Nominal output:                   
Stopnja izkoriščanja (gorivo):             Energy efficiency (fuel):      
 Les                     Wood                  

 Tovarniška številka: Serial No :

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo. Uporabljati le priporočena goriva. 

Read  and follow the operating instructions.            Use only recommended fuels. 
Zgoraj navedene vrednosti veljajo samo v testnih pogojih.

The above mentioned values are valid only in proof conditions. 

                IZJAVA O LASTNOSTIH

               Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam EN 12 815: 2001/A1:2004,
 
ter ima            oznako,  v skladu z direktivo EU 305/2011.
                                                                                                                 Požega, 20. 05. 2009.
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HR-34000 Požega, Njemačka 36

d.o.o.

 
HR-34000 Požega, Njemačka 36

tel.: +385 (0)34 254 600, 254 602, fax: +385 (0)34 254 710
www.plamen.hr

        Državo izvora: Hrvaška Made in Croatia
Leto izdelave/year of production:

0,95 [%] 
276 [°C] 

6 [kW] 
64,6 [%] 

- Referenčna št. Izjave o lastnosti: 00017-CPR-2014/08/04
- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015
- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.



Štedilnik s svojimi kvalitetami zadovoljuje bistvene zahteve EN 12815 in ima znak CE.
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            58,5x89,5x64,5 cm

Štedilnik na trdna goriva Calorex 60 je štedilnik iz palete štedilnikov Plamen, ki



     Štedilnik morate postaviti tako, da bo njegova minimalna 
oddaljenost od vnetljivih materialov (na primer drv, heraklita, ivernih plošč, pluta in podobnega) 
najmanj 800mm na sprednji strani štedilnika in 400mm na ostalih straneh. Če gre za bolj vnetljive 
materiale (na primer PVC, poliuretan, lesena vlakna in podobno) ali pa je njihova vnetljivost 
neznana , morate te odmike še bolj povečati.

  R e g u l a t o r  z r a k a  n a  
pepelniku, mora biti takrat odprt maksimalno, ročica za regulator za podnetenje, poz. št. 267, na 
poziciji »+».  

       V blizini štedilnika ne sahranjujte vnetljive tekočine. Po tem, ko se ogenj dobro razgori in 
dimnik ogreje, ročico regulatorja potisnite na pozicijo »-», kjer mora ostati vse do naslednjega 
kurjenja. Ni dobro, da je daljši čas ročica regulatorja za kurjenje na poziciji »+», ker lahko nastane 
poškodba posameznih delov štedilnika.

Pred tem morate sneti vrata pečnice in sicer tako, da:
    ●   vrata popolnoma odpreti slika 1A
    ●   varovalke na vzhodnih tečajev  izvijačem dvignuti do konca in v smeri puščice, detajl “A”
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Da bi preprečili uhajanje dima skozi vratno odprtino v prostor, ne odpirajte vrat in ne 
dodajajte goriva, dokler je še močan ogenj.

OPOZORILO! Ne uporabljajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.



DETALJ "A"

•
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    ●   vrata počasi pripremiti ter jih sneti z nosilccev tečajev – v smeri puščice, slika 1B
   ●   pri vračanju vrata namestimo tako, da vzvode tečajev položimo v vreze ter varovalke na         

vzvodnih potisnemo navzdol

Upoštevajte, da so deli štedilnika, še posebej zgornja plošča, INOX ročaj na vratcih kurišča in 
pečice, vroči, zato naj štedilnik uporabljajo samo odrasle osebe. ZRADI TEGA 
UPORABLJAJTE ZAŠČITNO ROKAVICO!

Za čiščenje emajliranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali kemijski
neagresivna pomivalna sredstva.



Rezervni deli; stran 32

102.1
103
106
107
108

113
115
118
119 A
121
129
130
131
133
134
135
136
137
138
201.2
203
205
206.1 
208

112.1

210
1-00
2-00
221.2
233
0-01.1
6-03
260
261
243.1
244
247
267
268
272
273
310
317
4-00
0-09
409
411
501
502
0-10
511  A

803
804
806

Vrata kurišča
Ščitnik ta vrata kurišča
Nosilec rosta
Dimni nastavek
Kanal za ogenj 

Drsalec za podnetanje
Pokrov
Vložek za ploščo kvadratni
Vodilo za drsalec za podnetanje
Nosilec vrat za kurišče
Nastavek levi
Nastavek desni
Bočna stran kurišča
Okvir
Okvir vrat
Pregrada kurišča
Pokrov dimne odprtine
Vznožje
Plošča za kuhanje
Plašč
Vodilo za predla
Dno
Bočna stran
Pokrov dimne odprtine

Rost

Zaščitna pločevina za predal
Sklop pečice
Predal komplet
Obloga za predal
Obloga vrat pečice zunanja
Sklop obloge za vrata kurišča
Obloga vrat pečice notranja
Ščit izolacija
Usmerjevalec dimnih plinov
Pokrov za odprtino za čiščenje
Pekač
Varovalo za ozadje
Ročica za regulator za podnetanje
Vzvod za regulator za podnetanje
Vzvod zaklopke 1
Vzvod zaklopke 2
Izolacija
Varnostna kapica bočnice
Pepelnik - komplet
Ročica za vrata kurišča - IR
Termometer
Šarnir
Zunanje steklo
Notranje steklo
Ročaj na vratcih pečice - IR
Dimovodni kanal 

PRIBOR:
Metlica
Ročka
Zaščitna rokavica logo PLAMEN - rdeča
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Rezervni dijelovi; ; Ersatzteile Spare parts; Rezervní díly; Rezervni deli; Резервни делови: 


