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                IZJAVA O LASTNOSTIH

               Izjavljamo, da ta izdelek odgovarja bistvenim zahtevam EN 13 240:2001/A2:2004,
 
ter ima            oznako,  v skladu z direktivo EU 305/2011.
                                                                                                                 Požega, 18.04.2017.

 
HR-34000 Požega, Njemačka 36

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

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. 

        

Državo izvora: Hrvaška Made in Croatia
Leto izdelave/year of production: 
- Referenčna št. Izjave o lastnosti: 
- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015
- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.

DoP: 00029-CPR-2017-02-20

        

Naprava je za  kurjenje.        občasno Intermittent burning appliances 

EN 13 240:2001/A2:2004
  Peč na trda goriva Roomheaters  fired by solid fuel 

 Minimalna  od vnetljivih materialov:                       razdalja
 Minimum distance to adjacent combustible materials:                         [mm] 

  Spredaj/front: 2000     Bočno/side: 400     Zadaj/back: 400    Iznad/top: 500  

 Koncentrcija CO v okviru 13%O2:                                  

 Temperatura dimnih plinov:             
 Nazivna jakost:  
 Stopnja izkoriščanja (gorivo):             
 Les in lesni briketi         

                

 Tovarniška številka: Serial No :

 Emission of CO in combustion products  calc. to  13%O2:            
Flue gas temperature:         

                                Nominal output:                   

Energy efficiency (fuel):      
Wood and wood briquettes 

HR-34000 Požega, Njemačka 36

d.o.o.

  0,14 [%] 

10 [kW] 
74  [%]

325 [°C] 

Tip/Typ:  Nera
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Spoštovani,
pred vsem, se vam zahvaljujemo, kar ste izbrali ravno naš izdelek. Peč, ki ste jo kupili vaše je 

dragoceno lasništvo. Zaradi tega vas prosimo, da si vzamete malo časa, da bi prebrali ta navodila, ki 
vam bodo omogočala, da čim bolj izkoristite vse možnosti, ki vam kupljena peč ponuja.

1. TEHNIČNI OPIS IN PODATKI

Nera je izdelek oblikovan v skladu z modernimi trendi, a krasijo ga enostavnost modernih ravnih 
linij prilagodljivih vsem prostorom. Peč je izdelana od kvalitetne sive litine, emajlirana v barvi, ki 
izdelku daje bogat videz.

Skozi velika ostekljena vrata vidi se celo kurišče, kar daje popolno vzdušje odprtega ognja. 
Zaradi specifičnega dovoda primarnega in sekundarnega zraka steklo ostaja čisto ves čas kurjenja.

Peč ima kvaliteto trajnožarnosti, ognja pa ni potrebno gasiti več dni.

TEHNIČNI PODATKI:

MJERE  ŠxVxD:                                      
MASA:
NAZIVNA MOČ:
IZVEDBA po EN 13 240:
ODVOD DIMNIH PLINOV:

48x118,5x49 cm                                 
157 kg
10 kW
1a
Ø 150 mm

Kurišče ima vrata od keramičnega prozornega stekla 
odpornega na temperaturu do 700°C. Takšno steklo 
omogoča prekrasen pogled na ogenj ter preprečuje 
izbruh isker in dima. Peč je opremljena z regulatorjem za 
primarni in usmerjevalec sekundarnega zraka s pomočjo 
katerih se regulira zrak za izgorevanje, s tem pa tudi moč.

Namestitev regulatorja za zrak,
za nazivno moč od 10 kW:

Namestitev regulatorja za zrak, za
podžig in še nekaj časa po podžigu:

Regulator primarnega zraka

Z regulatorjem se regulira prehod zraka skozi posode za pepel in rešetke rosta v smeri 
goriva. Primarni zrak potreben je za proces izgorevanja. Posoda za pepel mora se redno 
prazniti, da pepel ne bi oviral vhod primarnega zraka. Med izgorevanjem lesa regulator 
primarnega zraka mora biti samo malo odprt, drugače bo les hitro zgorel, peč pa se lahko 
pregreje.

slika 2 slika 3
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Usmerjevalec sekundarnega zraka

Nad vratih kurišča nahaja se usmerjevalec sekundarnega zraka. Potreben je za izgorevanje 
lesa, na način, da nezgoreli ogljik lahko gre skozi še en proces poznejšega izgorevanja, in je 
odvisno od sesalne zmogljivosti dimnika možno vzdrževati čistost stekla.

2. NAVODILA ZA POSTAVLJANJE

Inštalacija peči mora biti v skladu z vsemi aktualnimi normami in odredbami ter v skladu z 
veljavnimi zakoni. Svetujemo vam, da zahtevate od vašega dimnikara, da prekontrolira 
priključitev peči in zadosten pretok zraka za izgorevanje na mestu montiranja. Priporočamo, da 
za priključek rabite navadne (standardne) dimovodne cevi in kolena z vgrajeno zaklopko. 
Dimovodne cevi je potrebno postaviti trdno in nepropustno na dimni nastavek peči in dimnik.

Pri montiranju peči potrebno je upoštevati naslednje varnostne ukrepe:
a) da bi se zagotovila zadostna toplotna izolacija, potrebno je upoštevati minimalne 

varnostne razdalje zadnjega in bočnega prostora od vnetljivih predmetov, oziroma predmetov 
občutljivih na ogenj (pohištvo, lesene površine, tkanine itd.)(pogledati sliko 4A). Vse minimalne 
varnostne razdalje navedene so na napisni ploščici izdelka in se NE smejo spreminjati.

b) Pred pečjo, na minimalni razdalji od 120cm, ne smejo se nahajati nikakšni vnetljivi, 
oziroma na ogenj občutljivi predmeti ali materiali.

c) če se izdelek inštalira na vnetljivi podlagi, potrebno je zagotoviti nevnetljivo podlago, na 
primer podlago od jekla. Takšna podlaga mora s prednje strani štrleti najmanj 60cm, oziroma s 
bočne strani dodatnih 40cm, če vzamemo v obzir dodatni prostor za odpiranje prednjih vrat 
(slika 4B).

V primeru, da cevni spoj prehaja čez dele, ki so izdelani iz vnetljivih materialov, 20 cm okoli 
cevi vsi vnetljivi materiali morajo se zamenjati z nevnetljivimi materiali, ki so odporni na toplotu.

slika 4A slika 4B
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Da bi naprava dobro delala, važno je na mestu njenega postavljanja omogočiti zadosten 
dovod zraka potreben za izgorevanje. Ker peči dobivajo zrak potreben za izgorevanje iz 
prostora, v katerem so inštalirane, izjemno je važno, da je v takšnem prostoru zadosten dotok 
zraka. V primeru zatesnjenih oken in vrat (na primer na hišah, ki so grajene na principu 
varčevanja energije) lahko se zgodi, da dotok svežega zraka ni zagotovljen, kar negativno 
vpliva na sesalno moč, ter na vaše udobje in varrnost. Zaradi tega je potrebno zagotoviti 
dodatno napajanje s svežim zrakom s pomočjo zunanjega sesalnika zraka, ki se nahaja blizu 
naprave. Napa za vsesavanje inštalirana v istem ali v bližnjem prostoru povzroča pad pritiska v 
okolju, kar povzroča izhod plinov izgorevanja (gosti dim, vonj). Zato je potrebno zagotoviti večji 
dotok svežega zraka.

3. DIMNIK

Osnovni pogoji za njegov pravilno delo so naslednji:
a) priporoča se, da je notranji presek okrugle oblike,
b) da je toplotno izoliran in nepropusten ter izdelan od materialov odpornih na toplotu,
c) ne sme imeti nikakšna zoženja, mora se raztezati navpično
d) če je že rabljen mora biti čist,
e) mora spoštovati tehnične podatke navedene v navodilih za uporabo.
Če gre za dimnik kvadratnega ali pravokotnega preseka, notranji robi morajo biti zaobljeni. 

Premali presek zmanjšuje sesalno zmogljivost dima. Svetuje se minimalna višina 4m.
Prepovedana je uporaba, ker ogrožajo njegovo pravilno delo: azbest-cementa, 

pocinkanega jekla, grobe in porozne notranje površine.

1. Loše izpeljana kapa dimnika
2. Tuje telo v dimniku
3. Saje
4. Pregloboko vstavljena dimovodna cev
5. Poškodba dimnika
6. Slabo tesnjenje vrat za čiščenje
7. Odprta odprtina na dimniku
8. Slabo tesnjenje dimovodne cevi z
    dimnikom

Vrh dimnika mora biti nad vrhom strehe
ali minimalno 10° od vrha kot na sliki.

slika 5
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Nazivna toplotna moč

Masni pretok dimnih plinov m[ ]

Srednja temperatura dimnih plinov

Podtlak dimnika pri nazivni toplotni moči

Podtlak dimnika pri 0,8 kratni nazivni toplotni moči

kW

g/s

°C

mbar

mbar

Minimalni presek mora znašati 4 dm2 (na primer 20x20 cm) za dimnik, ki mu je premer cevi 
manjši od 200 mm.

Vaš dimnik mora dobro, ampak ne pretirano povlačiti dim. Premali presek zmanjšuje 
zmogljivost potega dima. Dimnik mora biti postavljen na zadostni razdalji od vnetljivih ali 
gorljivih materialov in to s pomočjo ustrezne izolacije ali zračnega medprostora. Prepovedano 
je znotraj istega postavljati cevi ali kanale sistema za dovod zraka. Prepovedano je tudi na 
njemu delati odprtine za spajanje raznih drugih naprav.

Zmogljivost potega dimnika je tudi odvisna od primernosti kape dimnika.
Kapa dimnika mora zadovoljevati naslednje pogoje:

a) notranji presek mora ustrezati preseku dimnika,
b) izhoden presek mora biti dvakrat večji od notranjeg preseka dimnika,
c) mora biti izdelan na način, da preprečuje vhod dežja, snega ali katerega koli tujega telesa 

v dimnik,
d) biti lahko dostoppna za eventualne dela čiščenja in vzdrževanja.
V primeru dimnika postavljenih eden poleg drugega, ena kapa dimnika mora biti višja od 

druge najmanj za 50cm, da bi se izognili prenosom pritiska med dimnikami.
Kapa dimnika ne sme imeti nikakšnih ovir najmanj 10 m od sten, strešnih naklonov in stebel.

Za dimenzioniranje dimnika veljajo naslednji podatki:

4. NAVODILA ZA UPORABO

DOVOLJENA/NEDOVOLJENA GORIVA

V takšni peči lahko kurimo izključno z lesom in lesnimi briketi, tj. z gorivom ki vsebuje malo 
pepela, in to so: bukev, gaber in breza. Zaželeno je da je gorivo suho, tj. da vlažnost ni večja kot 
20%. Pri kurjenju z vlažnim lesom nastanejo saje, ki lahko povzročijo začepljenje dimnika. 
Vlažen les otežuje požiganje, zato ker je potrebna količina energije, da bi pričujoča voda 
izparila. Svež les vsebuje približno 60% vode, in zato ni primeren za ogrevanje. 

Kot gorivo ni dovoljeno uporabljati: ostankov premoga, lesenih odpadkov, ostanokv lesne 
skorje, ali plošče, vlažnega lesa, lakiranega lesa, in plastičnih materijalov. Ker iverka vsebuje 
lepila, ki lahko povzročijo pregrevanje peči, ni dovoljeno sežigati njenih stankov. Sežiganje teh 
odpadnih materialov je prepovedano z zakonom, in prav tako lahko poškoduje peč in dimnik, in 
škodi zdravju. V primeru uporabe, garancija več ne velja.

Papir in karton lahko uporabljamo izključno za podžiganje. Les ni gorivo, ki dolgo traja, in 
peč po noči ne bo ogreta.

10

10

0,10

0,08

325
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Priporočilo za količino goriva, ki se dodaje enkratno:

Cepani les (dolžina 33cm) 2 do 3 kosov cca 3,5 kg 
Leseni briketi                            2 kosa                cca 3 kg
Pri večji količini lesa, lahko se zgodi da steklo ne bo popolnoma čisto.

POŽIGANJE

OPOZORILO! Ne uporabljajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.
Ker je peč izdelana iz sivega liva, treba upoštevati da je sivi liv naklonjen pokanju, zaradi 

naglih in neenoličnih toplotnih obremenitev. Zato prvih nekaj krat ogenj naj bo bolj umerjen. 
Pri prvem požiganje neizogibno boste občutili neprijeten vonj (zaradi sušenja lepila na 

tesnilskimi spoji, ali zaščitne barve), ki bo po nekaj ur uporabe minil. Prostor je v vsakem 
primeru treba dobro prezračiti.

Nasvetujemo vam, da pri prvem požiganju najprej vržete manjšo količino goriva, potem pa 
počasi količino povečate. Zato pri požiganju treba upoštevati spodaj navedene nasvete:

1. Prostor v katerem je izdelek instaliran, naj bo zagotovo dobro prezračena
2. Pri prvem požiganju ne vržite preveč goriva v kurišče (približno polovicu količine kot 

piše v navodilih)
3. Postopek ponovite vsaj 4 do 5 krat
4. Pozneje dodajajte vedno več goriva (upoštevajte navodila za maksimalno količino 

goriva), izdelek naj bo prižgan čim dlje, tj. treba se je izogibati, vsaj na začetku, 
kratkotrajnim ciklom prižiganja in gašenja.

5. Pri prvih nekaj požiganj, na peči ne sme biti nobenih predmetov. Pri ogrevanju ni 
dovoljeno dotikati se obarvanih površin.

Nasvetujemo da za podžiganje uporabljate droben les, papir in ostala sredstva za 
podžiganje, ki jih lahko najdete na trgu. Tekočine kot so alkohol, becin, nafta in podobno, so 
prepovedane.

Pri podžiganju peči vrata kurišča pustite kratko odprta (4-5 min.), da se steklo ne bi rosilo. Ne 
puščajte peč brez nadora vse dokler ogenj ne bo razgoret, kako bi lahko kontrolirali ogenj. Ko se 
ogenj dobro razgori, odprite regulator na vratih in jih zaprite.

V normalnem pogonu vrata naj bojo zaprta, razen pri dodajanju goriva. Če v dimovodni cevi 
imate vgrajeno zaklopko, pustite jo popolnoma odprto vse dokler se ogenj ne razgori.

Konstrukcijski je zagotovljeno, da steklo na vrateh peči vedno ostane čisto. Steklo lahko 
postane sajavo pri slabem zgorevanju. Slabo zgorevanje lahko povzroči:

1. Slab dimnik
2. Pridušen dovod zraka
3. Neustrezno gorivo
4. Prevelika količina goriva
5. Steklo bo tudi sajavo, če čez noč popolnoma zaprete regulator, da bi zjutraj imeni 

ogenj. Zato nasvetujemo da nikoli popolnoma ne zaprete regulatorja. Priprite kolikor je 
dovolj da bo steklo čisto, in da boste zjutraj imeli toplo peč in dovolj žerjavice da se 
gorenje lahko nadaljuje. Tudi nasvetujemo da čez noč pustite 1 ili 2 večja kosa goriva.

6. Upoštevajte da so deli peči vroči, in da peč lahko uporabljajo le odrasle osebe.
UPORABLJAJTE ZAŠČITNO ROKAVICO!
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Da bi preverili zgorevanje peči, preverite ali čez dimnik izhaja proziren dim. Če je dim bel, 
pomeni da peč ni pravilno regulirana, ali je les premoker. Če je dim siv, ali črn, pomeni da 
zgorevanje ni popolno in je treba več zraka.

Nikoli ne vržite preveč goriva v peč. Prevelika količina goriva in preveč zraka za 
zgorevanje, lahko povzročita pregrevanje in poškodujejo peč. Garancija ne pokriva 
škodo, ki jo je povzročilo pregrevanje.

 
Peč ne sme delati, če ni vstavljena posoda za pepel. Ostanke zgorevanja (pepel) treba je 

zbrati v hermetički in ognjestalen tank. Peči se nikoli ne sme vžigati, če so navzočne plinske 
emisije, ali pare (npr. od lepila, bencina ipd.). Ne puščajte vnetljivih snovi v bližini peči. 
Zgorevanje sprošča toplinsko energijo, ki vidno ogreva površino vrat, stekla, ročice na vratom in 
regulatorju, in dimovodno cev. Ne dotikajte se teh delov, brez ustrezne zaščite, ali dodatne 
pomočne oprave (uporabljajte zaščitno rokavico). O nevarnostim obvestite otroke, in ne 
dovolite im pristopa peči med delom.

DELO V PREHODNIMI OBDOBJI

Med prehodnim obdobjem, oziroma pri visokih zunanjih temperaturah, v primeru naglega 
zvišanja temperature lahko pride do problemov v dimniku, kar lahko povzroči nepopolno 
vsesavanje zgorevnih plinov. Dimni plinovi popolnoma ne izhajajo (občutimo intenziven vonj 
plina).

V tem primeru potrebno je pogosteje pretresti rešetko in povišati prihod zraka, ki je potreben 
za zgorevanje. Potrebno je dodati manjšo količino goriva in poskrbeti da ta čim hitreje zgori, da 
bi stabilizirali sesalno moč dimnika. Preverite da so vse odprtine za čiščenje in spoji na dimnikih 
hermetički zaprti.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Vaš dimnikar naj preveri če je peč pravilno instalirana, in spoje na dimniku. Za čiščenje 
obarvanih in emajliranih površin uparabljajte vodo in milo, neabrazivne, ali kemijski 
neagresivne detergente. Lahko uporabljate izključno rezervne dele, ki jih je potrdila firma 
Plamen d.o.o. Prosimo da se v primeru potrebe oglasite pooblaščenemu prodajalcu.

NA PEČI NI DOVOLJENO OPRAVLJATI NOBENIH POPRAVIL!
Svetujemo da napravo očistite vsaj enkrat na leto, oziroma vsakič ko je potrebno (zaradi 

slabega dela, ali nizkega učinka). Čistimo izključno ko je peč mrzla. Pazite da po čiščenju, vse 
snete dele vrnete na mesto. Zaradi posebnega vhoda sekundarnega zraka, plast umazanije na 
steklu vrat nastane vidno počasneje. Temu se pa z uporabo trdnih goriv (na primer vlažnega 
lesa) ni mogoče popolnoma izogniti, ter tega ne smemo imeti za pomanjkanje peči. Da bi se 
izognili eksploziji, stekla je potrebno čistiti izključno ko je mrzlo. Ker je steklo izdelano iz 
ognjestalnega materijala odpornega na temperaturne šoke do 700°C, tisti ne podlegajo 
temperaturnim šokom. Lahko ih zlomijo le mehanički šoki (udarci, naglo zapiranje vrat, itn.). 
Zato garancija ne objema njihove menjave. Pepel iz kurišča potrebno je odložiti v sod od 
ognjestalnega materijala z nepropustnim pokrovom. Takšen sod odložite na podlago odporno 
na ogenj daleč od vnetljivih snovi, vse dokler se kurišče popolnoma ne ugasi in ohladi.
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ZADRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI VPLIVAJO
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA

Rezervni delii - pribor (stran 51, slika 6):

Firma Plamen d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti v primeru kršitve navedenih 
opozoril.

Firma Plamen d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe na stvareh in/ali 
ljudem, zaradi nestrokovnega ravnanja.

Ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nepooblaščene izmenjave na 
izdelku, in tudi za uporabo neoriginalnih rezervnih delov.

Položaj Naziv dela
Oznaka
odlitka

101 Vrata UL-101

102 Sprednji del karoserije UL-102

103 Zadnji del UL-103

104 Zgornja bočna stran UL-104

105 Nosilec bočne strani UL-105

106 Vezaj bočne strani UL-106

107 Kupola UL-107

108 Nosilec rosta UL-108

109 Rost UL-109

110 Ohišje pepelnika UL-110

111 Ročka UL-111

113 Zaštita zadnjega dela UL-113

114 Zgornja pregrada UL-114

115 Obloga pepelnika UL-115

116 Okvir pepelnika UL-116

200 Nosilec za stekla

201 Pepelnik

202 L Vodič  pepelnika levi

202 D Vodič  pepelnika desni

203 Zaščita zadnjega dela

204 Pokrov regulatorja

205 Sprednja stran pepelnika

301 Ročka od vrat kurišča

305 Regulator zraka

306 Steklo Nera

310 Spodnja pregrada

Pripomočki:

801 Greblja

806 Zaščitna rokavica z logotipom Plamen - rdeča
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Rezervni dijelovi-pribor; Ersatzteile-Zubehör; Spare parts-Accessories; 
Rezervní díly-příslušenství;  Rezervni deli-pribor;  Резервни делови-прибор;

slika 6;  Bild 6; Figure 6; obrázek 6; слика 6 
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d.o.o. Tisak: 
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