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Technicky navod na liatu zeleznu pecSK



                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, 07.11.2016.

        

Naprava je za občasno kurjenje.        Intermittent burning appliances 

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

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

  Spredaj/front: 1200     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 :

08 

 Emission of CO in combustion products  calc. to  13%O2:            0,41 [%] 
Flue gas temperature:         

                                Nominal output:                   8 [kW] 
Energy efficiency (fuel):      73,5  [%]
Wood and wood briquettes 

290 [°C] 
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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: 00006-CPR-2014/08/04
- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015
- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.

Tip/Typ:  Tena
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TENA je izdelek, ki je oblikovan v skladu z modernimi trendi. Krasi ga enostavnost modernih 
ravnih linij, primernih za vsak prostor. Peč je izdelana iz kvalitetnega sivega liva, pobarvana s 
črno barvo, odporno proti visokim temperaturam, ki izdelku daje bogat videz.

Skozi velika zastekljena vrata se vidi celotno kurišče, kar daje popolno doživetje odprtega 
ognja. Zaradi specifičnega dovoda primarnega in sekundarnega zraka, ostane steklo cel čas 
kurjenja čisto. Peč se odlikuje s kvaliteto trajnega žarjenja, ognja pa ni potrebno gasiti več dni. 

Vabimo Vas, da POZORNO PREBERETE TA NAVODILA, kar Vam bo omogočilo doseganje 
najboljših rezultatov že pri prvi uporabi.

Peč zadovoljuje bistvene EN 13 240 zahteve ter ima        oznako.

TEHNIČKI PODATKI:

DIMENZIJE   V x Š x D:  75x75x52 cm
TEŽA:    165 kg
PODROČJE MOČI:  7-11 kW
ODVOD DIMNIH PLINOV:
na zadnji strani in zgoraj:                    Ø150 mm
VIŠINA ODVODA NA ZAČELJU
OD TAL DO SREDINE:                       600 mm
OGREVANI PROSTOR:   do 200 m
GORIVO:    les, leseni briketi
 

NAVODILA ZA MONTAŽO

Priključitev na dimnik je z zadnje strani. Dobavljena sta dva dimna nastavka, obstaja tudi  
možnost priključitve direktno in navzgor. Izbrani dimni nastavek se mora z dvema vijakoma in 
maticama M6 čvrsto in neprepustno priviti na odprtino na začelju.

Če priključujete direktno (horizontalno), potem je to samo poz. 119, če priključujete navzgor 
(vertikalno) je potrebno sestaviti po vrsti pozicije: 117, 118, 119 – slika 4, stran 75. V vrečki najdete 
vse potrebne vijake in ostalo.

Element pred pečjo (poz.104) je potrebno vstaviti na mesto, kot je na sliki na naslovni strani.
Na vrata peči, na spodnji šarnir, se lahko vgradi vzmet, ki zagotavlja, da razen pri kurjenju, vrata 

ne ostanejo odprta.

Slika 1.

Za vgradnjo vzmeti je potrebno:
-Zapreti vrata, sneti element pred pečjo, odstraniti zatič na spodnjem šarnirju, vstaviti "imbus" 

vijak, tako da približno 15 mm moli iz šarnirja. Na vijak položite vzmet, ki jo pred tem malo nategnete, 
da se en konec lahko zatakne na rob vrat. Pridržite vzmet, zabijte vijak, na vijak položite zaprto 
matico (glej sliko 1).
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  Prostorski predpogoji 

Če so v prostoru, ki je predviden za vgradnjo peči, tla narejena iz vnetljivega ali temperaturno 
občutljivega materiala, morate peč postaviti na nevnetljivo podlago. Dimenzije podlage morajo biti 
večje od tlorisa peči: na stranski in zadnji strani 40 cm, na sprednji strani 60 cm.

Najmanjši odmik od temperaturno občutljivih materialov na bočni in zadnji strani mora biti 40 cm.
Temperaturno občutljivi materiali v direktnem področju toplotnega sevanja s sprednje strani peči 

morajo biti od peči odmaknjeni najmanj 120 cm.
Peč mora biti postavljena na vodoravno površino. Zaradi izgorevanja mora biti v prostoru, v 

katerem bo vgrajena peč, dovolj svežega zraka.
Če je v prostoru vgrajen kakšen aspirator (napa) ali kakšen drugi porabnik zraka, je potrebno  

skozi posebno odprtino z zaščitno mrežo, ki se ne more zamašiti, zagotoviti stalni dotok svežega 
zraka. 

Dimni priključek

Priporočamo, da za dimni priključek uporabite običajne (standardne) dimne cevi in kolena z 
vgrajeno zaklopko (loputo). Notranji premer dimovodne cevi je Ø 150 mm.

Dimne cevi (kolena) morate trdno in nepropustno namestiti na dimni nastavek na peči. Med 
seboj jih morate trdno in nepropustno povezati in trdno ter nepropustno priključiti na dimnik. Dimna 
cev ne sme segati v poprečni presek dimnika.

Pri postavljanju peči se moramo pridrževati nacionalnih in evropskih norm in lokalnih predpisov 
za tovrstne naprave.

NAVODILA ZA UPORABO

Prvo kurjenje 

Ker je peč izdelana iz sivega liva, se je potrebno zavedati, da je sivi liv pri hitrih in neenakomernih 
toplotnih obremenitvah podvržen pokanju. Zaradi tega pri prvi kuritvi (najmanj 10 ur) kurite 
zmerno (polnila ne smejo biti večja kot pol priporočene količine goriva za sklicno snago).  Za 
netenje uporabite časopisni papir in trske.

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

POMEMBNO:                                                                                                   
Pred prvim kurjenjem na spodnjo ploščo kurišča obvezno posujte sloj pepela ali peska, da 

prekrije valovita rebra in srednji del spodnje plošče, skupaj z drsnim elementom.
Pri čiščenju tj. odstranjevanju pepela pustite v peči dovolj pepela, da bo prekrita celotna spodnja 

plošča v višini valovitih reber, skupaj z drsnim elementom. S tem omogočate trajno žarjenje ter 
ščitite spodnjo ploščo.

Peč nima klasičnega, ampak drseči element. Služi samo za odstranjevanje pepela v pepelnik, 
ne za dovod zraka za izgorevanje. Če kurite s kvalitetnim lesom, pepela ni potrebno pogosto 
odstranjevati. Pomembno je, da sloj pepela ne prekriva odprtin za vhod primarnega zraka na 
stranskih stranicah.

Takšen izdelek brez elementa daje kvaliteto trajnemu žarjenju, ognja pa ni potrebno gasiti vse 
do odstranitve pepela.

Seznanite se z reguliranjem zraka na Vaši peči, kot je to je opisano v poglavjih ''Kurjenje in 
normalni zagon” in “Reguliranje moči”.          
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Peč je prebarvana z barvo, ki je odporna proti visokim temperaturam. Pri prvem kurjenju se ta 
barva postopno strjuje, zato se lahko pojavi dim in značilen vonj. Zaradi tega poskrbite za dobro 
prezračevanje prostora. 

Opozorilo! Če prva kuritev ni zmerna, lahko pride do poškodb barve! 
Pri prvem kurjenju ne smete dati nikakršnih predmetov na peč, prav tako se ne dotikajte 

prebarvanih delov. Zaradi dotikov bi lahko nastale poškodbe na nestrjeni plasti barve. 

Primerno gorivo
 

Peč je predvidena za kurjenje z drvmi in lesenimi briketi, oziroma s kurjavo, pri katerih nastaja 
malo pepela. Za to so primerni bukev, gaber, breza in podobna goriva. 

Zaželeno je, da kurite samo s suhimi drvmi, oziroma s takšnimi, pri katerih vlažnost ne 
presega 20%. Pri kurjenju z vlažnimi drvmi nastajajo mastne saje, ki lahko zamašijo dimnik.

Ne kurite odpadkov, še posebej ne plastike. V mnogih odpadnih materialih se nahajajo 
škodljive snovi, ki so škodljive za peč, dimnik in okolje.

Sežiganje teh odpadnih materialov je prepovedano z zakonom. Prav tako ne sežigajte 
ostankov iverk, ker iverke vsebujejo lepila, zaradi katerih lahko pride do pregrevanja peči.

Priporočilo za količino goriva, ki se naloži naenkrat: 
Nasekana drva    (dolžine ~33cm)           2 do 3 kosi                cca 4-5 kg
Leseni briketi                                           2 kosa                 cca 4 kg 
Pri večji količini goriva se lahko zgodi, da steklo ne ostane popolnoma čisto. 

Kurjenje in normalni zagon

Na časopisni papir in drobna suha drva (trske) naložite 2 do 3 kose drobno nasekanih drv. 
Zaprite regulatorje na zgornji plošči, regulator na sprednji strani pa popolnoma odprite.

Pri netenju peči pustite vrata kurišča malce odprta (4-5 min), s čimer boste preprečili rositev 
stekla. Dokler se ogenj ne razgori, ne puščajte peči brez nadzora, da lahko kontrolirate ogenj.

Ko se ogenj dobro razgori, odprite regulatorje na zgornji plošči in zaprite vrata. Naenkrat ne 
smete naložiti preveč goriva. Pri nalaganju goriva pazite, da bo dovolj oddaljeno od stekla. Na 
nastalo osnovno žerjavico je najbolje naložiti dve plasti goriva. 

V normalnem zagonu morajo biti vrata zaprta, razen ko nalagamo gorivo. 
Če imate v dimovodni cevi vgrajeno zaklopko, naj bo popolnoma odprta, dokler se ogenj en 

razgori. 
Pri peči je s konstrukcijskimi rešitvami zagotovljeno, da so stekla na vratih vedno čista. 

Steklo lahko postane sajasto samo pri slabem izgorevanju. Možni razlogi za slabo izgorevanje 
so: 

•   slab dimnik,
•  pridušen dovod zraka (zaprt regulator nad prednjim delom kurišča in dovoda na zgornji    

plošči)
•   neustrezno gorivo
•   naložena prevelika količina goriva
•  Steklo bo postalo sajasto, če čez noč popolnoma zaprete regulatorje, da bi zjutraj imeli   

ogenj. Zato priporočamo, da regulatorjev nikoli ne zaprete popolnoma. Priprite jih le   
toliko, kolikor je potrebno, da steklo ostane čisto in da imate zjutraj toplo peč in dovolj   
žerjavice za nadaljevanje gorenja. Hkrati svetujemo, da ponoči naložite 1 ali 2 večja kosa  
komada goriva.

•   Zavedajte se, da so deli peči zelo vroči in da lahko s pečjo rokujejo samo odrasle osebe. 
 Za netenje ognja nikoli ne uporabljajte špirita, bencina ali kakšnega drugega tekočega   

goriva.   
 V bližini peči ne hranite nikakršnih vnetljivih tekočin! 
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Reguliranje moči  

Za reguliranje moči je potrebnih nekaj izkušenj, saj lahko na to vplivajo različni faktorji, kot 
npr. podtlak dimnika in lastnosti goriva. Za enostavno učenje rokovanja s pečjo se držite naših 
nasvetov. Za lažje rokovanje z Vašo pečjo, postopajte po naših nasvetih.

Moč se naravna s pomočjo regulatorja za primarni zrak na zgornji plošči in regulatorja za 
sekundarni zrak na prednjem delu.

Moč peči je odvisna od podtlaka v dimniku (''vlečenje'' dimnika). Pri zelo visokem podtlaku 
dimnika priporočamo, da ga zmanjšate z zaklopko na dimovodni cevi, da boste lahko normalno 
regulirali moč peči s pomočjo regulatorja za zrak.

Za pravilno uporabljanje regulatorja zraka (moči) je potrebno nekaj izkušenj, zato 
postopajte po naših nasvetih za lažje rokovanje z Vašo pečjo.

Nastavitve regulatorja za zrak za nazivno moč:

Nastavitev regulatorja za zrak, za minimalno moč:

Regulatorji primarnega zraka
(na zgornji plošči)

Regulator sekundarnega zraka 
(ročica na prednjem delu)

Regulatorji primarnega zraka
(na zgornji plošči)

Regulator sekundarnega zraka 
(ročica na prednjem delu)

Slika 2.
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Kurjenje v prehodnem obdobju

Pri kurjenju v prehodnem obdobju (ko so zunanje temperature višje od 15 °C) se lahko 
zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik ne ''vleče''). V takšnem primeru poskušajte s netenjem 
ustvariti v dimniku podtlak. Če vam to ne uspe, Vam svetujemo, da odnehate s kurjenjem. Pri 
netenju ognja je dobro odpreti okno ali vrat prostora, da se tlak zraka v prostoru izenači z 
zunanjim.

Vzdrževanje in čiščenje peči

Po vsaki sezoni gretja je treba peč in dimovodne cevi in dimnik očistiti od saj.
Če se redna kontrola in čiščenje zanemarita, se povečuje nevarnost požara v dimniku. V 

primeru ognja v dimniku, postopajte po naslednjih navodilih:
•  ne gasite z vodo
•  zaprite vse dohode zraka v peč in dimnik
•  ko je ogenj ugasnil, pokličite dimnikarja, da pregleda dimnik
•  pokličite servisno službo, oziroma proizvajalca, da pregleda peč

Peč je prebarvana z barvo, ki je odporna na visoke temperature. Ko se barva zapeče (po 
drugem ali tretjem kurjenju), lahko vse plošče peči čistimo z vlažno krpo za čiščenje. 

Po daljši uporabi lahko barva nad kuriščem zbledi. Ta mesta lahko naknadno prebarvamo z 
barvo, ki je odporna na visoke temperature. Ustrezno barvo lahko nabavite v specializiranih 
trgovinah.

Steklo na vratih peči lahko očistite z običajnimi sredstvi za čiščenje oken.

Če se med delovanjem peči pojavijo kakršnekoli motnje (na primer zakajenost), se obrnite 
na Vašega dimnikarja ali v najbližji servis. Kakršnekoli posege v peč lahko opravljajo samo 
pooblaščene osebe, vgrajujejo pa se lahko samo originalni rezervni deli. 
 Za čiščenje emajliranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali 
kemijski neagresivna pomivalna sredstva.

Jamstvo

Jamstvo velja samo v primeru, če peč uporabljate v skladu s temi tehničnimi navodili.

Možnost ogrevanja prostora 

Velikost ogrevanega prostora je odvisna od načina gretja in toplotne izolacije prostora.
Z gretjem s posameznimi viri toplote nazivne toplotne moči 8 kW je, odvisno od grelnih 

pogojev, možno zagreti: 

                                              pri ugodnih pogojih                160 m 
                                                                   pri manj ugodnih pogojih        105 m  
                                                                   pri neugodnih pogojih             75 m

Občasno gretje ali gretje s prekinitvami je uvrščeno med manj ugodne ali celo neugodne 
grelne pogoje.

3
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Izbira dimnika

Za dimenzioniranje dimnika po DIN 4705 veljajo naslednji podatki:
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Še enkrat tisto najpomembnejše:

Nazivna toplotna moč u [kW]

Pretok mase dimnih plinov (m)

Srednja temperatura dimnih plinov za dimnim nastavkom

Najmanjši podtlak dimnika  [p] pri nazivni toplotni moči

Najmanjši podtlak dimnika [p] pri 0,8-kratni nazivi toplotni moči

kW

g/s

°C

mbar

mbar

•  Pri kurjenju dodajajte samo takšno količino goriva, ki zadostuje za v tem trenutku potrebno       
toplotno moč.
•   Pri dodajanju goriva morajo biti regulatorji na zgornji plošči zaprti.
•  Po dodajanju goriva odprite regulatorje zraka, dokler se ogenj dobro ne razgori. Šele nato    
lahko nastavite regulator v položaj, ki odgovarja želeni toplotni moči.
•  Popolnoma se pridržujte tehničnih navodil, posebej pa morate biti pozorni na to, da naravnate 
regulatorje za zrak na pravilno pozicijo, kar bo omogočilo čisto izgorevanje goriva ter čisto 
steklo.
•   Peč namestite v ustrezno velik prostor, za katerega zadostuje nazivna moč peči.
•  Izogibajte se delovanju peči pri minimalni jakosti. Ponoči pustite regulatorje odprte le toliko, 
kolikor je potrebno, da imate zjutraj dovolj osnovne žerjavice, da lahko brez težav zanetite nov 
ogenj. Za to morate imeti suh i majhen les.
•  Pri čiščenju, tj. odstranjevanju pepela, pustite dovolj pepela, da bo z njim v višini valovitih 
reber prekrita celotna spodnja plošča, skupaj z drsečim elementom. Tako  
 omogočate trajno žarenje ter ščitite spodnjo ploščo.  
 

8
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0,10

0,08

290
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POZ. ŠTEVILKA

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST NAPRAVE!

101   SPODNJA PLOŠČA     TE-01
102   ŠČITNIK STEKLA    TE-02
103   ZGORNJA PLOŠČA    TE-03
104   SPREDNJA PLOŠČA    TE-04
105   USMERJEVALEC ZRAKA-UKRIVLJEN   TE-05
106   ZAČELJE     TE-06
107   ELEMENT PRED PEČJO    TE-07
108   NOGA       TE-08
109   ZUNANJA STRANICA    TE-09
110   POKROV ZGORNJE PLOŠČE    TE-10
111   VRATA UKRIVLJENA    TE-11
112   ŠČITNIK ZAČELJA     TE-12
113   PREGRADA      TE-13
114   NOTRANJA STRANICA      TE-14
115   DRSEČI ELEMENT    TE-15
116   REGULATOR ZRAKA     TE-16
117   DIMNI NASTAVEK-SPODNJI   TE-17
118   DIMNI NASTAVEK-ZGORNJI    TE-18
119   DIMNI NASTAVEK     TE-19
200  DRŽALO STEKLA
201   PEPELNIK
202   PLOČEVINA OGNJIŠČA
203   PLOČEVINA ZAČELJA
204   ŠČITNIK ZGORNJE PLOŠČE
206   REGUKATOR SEKUNDARNEGA ZRAKA
02-000  ROČKA VRAT KURIŠČA  
07-000   VRATNA VRZMET - sklop 
212   PRITEZNA NAVOJNA ŠIPKA
220  MASKA
321   STEKLO
352  ROČAJ-GUMB
  PRIBOR:
801  GREBLJICA
806  ZAŠČITNA ROKAVICA LOGO PLAMEN - rdeča

IME DELA OZNAKA LIVA 

41

Rezervni deli - pribor (stran 74, slika 3):
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Slika 3; Bild 3; Figure 3; Obrázek 3; Слика 3; Rysunek 5; Фигура 3; obrázok 3

74

Rezervni dijelovi-pribor; Ersatzteile-Zubehör; Spare parts-Accessories; 
Rezervní díly-příslušenství;  Rezervni deli-pribor;  Резервни делови-прибор;

Części zamienne–akcesoria; Резервни части–аксесоари; Náhradné diely-nástroje
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Slika 4; Bild 4; Figure 4; Obrázek 4; Слика 4; Rysunek 4; Фигура 4; obrázok 4

Vertikalni priključak; Vertikale Verbindung; Vertical connection; Vertikální spojení;
Vertikalna povezava; Bертикални прикључак; Połączenie pionowe; Bертикална 
връзка; Vertikálne spojenie

10



d.o.o. Tisak: 


