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                IZJAVA O LASTNOSTIH

              Izjavljamo, da ta izdelek zadovoljuje vse bistvene zahteve EN 12 815:2001 / A1:2004

 ter ima v skladu z direktivo EU 305/2011 oznako CE.

         Požega, 02.02.2016.

        

Naprava je za občasno kurjenje. Intermittent burning appliances 

EN 12 815:2001 / A1:2004 
Štedilnik za centralno gretje 

Typ/Typ: Termo Glas           
 Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala:                         

 Minimum distance to adjacent combustible materials:                         [mm] 
 Ispred/front: 800     Bočno/side: 150     Straga/back: 150    Iznad/top: 500  
 Koncentracija CO je 13%O2 :                                  

 

Emission of CO in combustion products calc. to 13%O2:            0,79 [%] 

 Temperatura dimnih plinov:             Flue gas temperature:         269 [°C] 
 Nazivna moč:                                  Nominal output:  

                 

6 [kW] 

 Stopnja izkoriščenosti (gorivo):             Energy efficiency (fuel):      71 [%] 
 Les

                
Wood 

                  Tov. št. Serial No :

 
 Maksimalen delovni tlak:            Maximum operating pressure::         2 [bar] 

gretje prostorov     space heating output
gretje vode             water heating output 7,5 [kW] 

Residental cookers for central heating

 
HR-34000 Požega, Njemačka 36

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

HR-34000 Požega, Njemačka 36

d.o.o.

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: 00023-CPR-2014-08-08
- Identifikacijska št. priglašenega organa: NB 1015
- Naprava se ne uporablja s skupnim dimnikom.
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Termo Glas
način lahko zadovolji Vaše potrebe. Konstruiran je tako, da lahko zadovolji vse osnovne toplotne 
potrebe ene manjše družinske hiše ali stanovanja. Zato Vas vabimo, da POZORNO PREBERETE TA 
NAVODILA, ki Vam bodo omogočila doseganje najboljših rezultatov že pri prvi uporabi tega 
štedilnika.

Kot štedilnik se uporablja za kuho, peko, praženje in ogrevanje, kot kotel pa se uporablja za centralno 
ogrevanje in pripravo tople potrošne vode.
Kurišče štedilnika se nahaja znotraj jeklenega kotla izdelanega iz kotlovske pločevine debeline 4 
mm. Na zadnjem delu kotla se nahajajo priključki 3/4” za odhodni in povratni vod ogrevanja. Znotraj 
kurišča so vgrajene rešetke (rost). Na vratih kurišča se nahaja ročni regulator za dovajanje zraka za 
izgorevanje.

Zunanja podoba štedilnika predstavljena je na naslovnoj strani teh navodil. Osnovni deli štedilnika so 
sestavljeni od emajliranih in pocinkanih jeklenih pločevin in odlitkov od kvalitetne sive litine. 
Štedilnike gradimo v levi in desni izvedbi dimnega priključka. Zaradi tega je pri naročilu štedilnika ali 
rezervnih delov to potrebno navesti. Desni štedilnik ima dimni priključek  na desni strani, ko štedinik 
gledamo s prednje strane, levi pa na levi strani.

Tehnični podatki

Mere Š x V x G: 84,5 x 83,8 x 59,4 cm

Teža: 133 kg

Nazivna jakost: 13,5 kW

- direktno gretje 6 kW

- toplota za vodo 7,5 kW

Dimni priključek - zgoraj in od zadaj: Ø 120 mm

Potrebni podtlak dimnika: 10-20 Pa

Srednja temperatura dimnih plinov: 269 °C

Masni pretok dimnih plinov pri nazivni jakosti: 15,5 g/h

Maksimalni delovni tlak: 2 bara

Količina vode v kotlu: 8,5 l

Priključki za vodo: 3/4”

Priporočeno gorivo za nazivno jakost:

nasekana drva in lesni briketi 4 - 5 kg/h

Optimalna dimenzija drv:

obseg 20-30 cm

dolžina 25-35 cm

 - štedilnik nazivne moči 13,5 kW  je en tip v paleti PLAMEN-ovih izdelkov, ki na najboljši 
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Navodilo za postavljanje

Pri postavljanju štedilnika potrebno je držati se lokalnih, nacionalnih in evropskih predpisov 
(norm).
Ko štedilnik osvobodite od embalaže, potrebno ga je nadrobno pregledati zaradi odkrivanja 
eventualnih poškodb nastalih pri transportu. Zapažene poškodbe je potrebno takoj 
reklamirati, ker pozneje reklamacije ne bomo mogli sprejeti. 
V predalu za drva se nahaja pribor (lopatica za čiščenje, žeželj in zaščitna rokavica z logom 
PLAMEN) ter galerija, ki jo je potrebno montirati na okvir plošče, kot je na sliki 1.

Dimni nastavek priključite na predvideno mesto na štedilniku. Potrebno je upoštevati to, da je 
spoj štedilnika in dimnika narejen trdno in nepropustno. Štedilnik se priključuje na dimnik s 
standardno cevjo premera Ø120 mm. Dimovodne cevi morajo imeti na vseh mestih ustreznii 
vzpon. Ne povezujte štedilnika z dimnikom, na kateri je že priključen kakšen drugi porabnik. 
Potrebno je pregledati dimnik, da ne bi bilo poškodb in razpok.
V prostoru, v katerem se inštalira štedilnik, mora biti zagotovljen zadosten dotok zraka za 
izgorevanje. Če je v prostor vgrajen nekakšen aspirator (napa) ali kateri drugi porabnik zraka, 
potrebno je skozi posebno odprtino z zaščitno mrežo, ki se ne more začepiti, zagotoviti reden 
dotok svežega  zraka.
Upoštevati to, da se štedilnik postavi na mesto, kjer je mogoč enostaven pristop, zaradi 
čiščenja dimovodnih kanalov in dimnika.
Paziti, da v neposredni bližini štedilnika ni vnetljivih materialov in, da se štedilnik sme vgraditi 
samo v navaden prostor, kjer ni nevarnosti od požara in eksplozije. Če obstaja takšna 
nevarnost, štedilnik se mora izključiti.

Potrebno je zagotoviti minimalne oddaljenosti štedilnika od vnetljivih predmetov, kot  
so: les, heraklit, iverka, pluta in sl. in to 800 mm pred štedilnikom in 150 mm v ostalih 
smereh. Če so materiali še lažje vnetljivi, kot so: PVC, poliuretan, lesena vlakna in sl. ali 
so neznane vnetljivosti, te razdalje je potrebno podvojiti.
Pri inštaliranju štedilnika na tla od vnetljivega materiala, mora se štedilnik postaviti na 
izolacijsko negorljivo podlago. Ona mora biti v tlorisu 800mm s sprednje strani in po 
150mm v ostalih smereh okoli štedilnika.

Slika 1
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Inštalacija termo izdelkov mora biti v skladu z vsemi aktualnimi predpisi in določbami ter v skladu z 
veljavnimi zakoni. Montaža, priključitev na sistem, zagon in preverjanje pravilnega delovanja morajo 
biti opravljeni v skladu s pravili stroke, s strani pooblaščenega strokovnega osebja in s popolnim 
spoštovanjem veljavnih norm, tako na nacionalni kot regionalni in občinski ravni zemlje v kateri se 
naprava montira. Montažo lahko opravi le pooblaščeno osebje, ki izda kupcu izpolnjeno in overjeno 
potrdilo/delovni nalog. Kupec je dolžan potrdilo/delovni nalog hraniti in na zahtevo proizvajalca ga 
dati na vpogled  kot dokazilo o opravljeni inštalaciji termo izdelka s strani pooblaščene osebe.
Podjetje Plamen d.o.o. ne odgovarja v primeru kršenja zgoraj navedenega in ni odgovorno za 
morebitne nastale težave in stroške, ki so nastali v zvezi z delom, vkolikor termo izdelek ni 
inštaliran s strani pooblaščene osebe.

Priključek kotla v sistem centralnega ogrevanja

Kotel se mora priključiti v sistem centralnega ogrevanja z odprto ekspanzivno posodo, da v primeru 
pregrevanja vode ne bi prišlo do povečanja pritiska v sistemu (slika 4).
Priporočamo vgradnjo 4-krake mešalne pipe (varnostnega ventila), ki omogoča reguliranje 
temperature v odhodnem vodu ogrevanja, pritem pa je temperatura vode v kotlu dovolj visoka (60 – 
70°C), da se kotel ne orosi in, da ne pride do nizkotemperaturne korozije. Na sliki št. 5 prikazano je, 
kako se kotel mora priključiti na inštalacijo centralnega ogrevanja. Z višino H zagotoviti zadosten 
pritisk v sistemu, da se zagotovi dobra cirkulacija skozi ogrevalna telesa. V sistem se lahko (in 
zaželeno je) priključi bojler. Dobro ga je priključiti tako, da se zagotovi naravna (oziroma gravitacijska) 
cirkulacija, ki je neodvisna od črpalke. Bojler mora biti nad ravnijo peči, s čim manjšimi upori za 
cirkulacijo vode (čim krajše cevi z vzponom proti bojleru). 
Pred puščanjem v pogon (pred prvim kurjenjem) preglejte, ali je sistem ogrevanja napolnjen z vodo in 
dobro odzračen. Odprite vse zaporne organe. Vključite obtočno črpalko. 

Navodilo za uporabo

Pred prvi podžig z vlažno in suho krpo zbrišite vse emajlirane ploskve in plošču za kuhanje. 
Preizkusite, kakor funkcionira regulator zraka in zaklopka dimovodnega kanala.

Funkcioniranje štedilnika in kakovost izgarevanja so odvisni od kakovosti goriva in dimnika, dobrega 
uravnavanja moči ognja, čistoti štedilnika, ter pravilnega kurjenja. Štedilnik je predviden za kurjenje z 
drvi, lesenimi briketi in briketi iz rjavega premoga. Kurite samo s suhimi drvi. Pri kurjenju z vlažnimi 
drvi nastajajo saje, ki lahko povzročajo zamašitev dimnika. Ne sežigajjte nikakšnega odpada, 
posebej ne plastike. V mnogih odpadnih materialih nahajajo se škodljive snovi, ki so škodljive za 
štedilnik, dimnik in okolje. Za doseganje nazivne moči priporočamo, da dodate po dva kosa lesa ali 
briketov vsake pol vure, regulator zraka pa odprite na pozicijo, ki Vam za moč ognja najbolj ustreza.
Pepelnik je potrebno redno prazniti. Ne dovolite, da se pepel dotika rešetke kurišča, ker bi v tem 
primeru lahko prišlo do poškodovanja rešetke. Za podžig ognja lahko porabite časopisni papir in suha 
drobnejša drva.

Regulator zraka pri podžigu mora biti maksimalno odprt, gumb vzvoda zaklopke dimovodnega 
kanala pa potegnemo proti zunaj. Pri podžigu ognja, ko so zunanje temperature višje od 15°C, lahko 
se zgodi, da v dimniku ni podtlaka (dimnik slabo vleče). V tem primeru poskusite s podžigom dimnika 
doseči potreben podtlak. Za podžig ognja ne sme se rabiti špirit, bencin ali nekakšno drugo podobno 
gorivo. Ne držite nikakšnih vnetljivih tekočin v bližini štedilnika.
Vrata kurišča morajo vedno biti dobro zaprta, razen pri dodajanju goriva. 

Deli za štedilnik so prebarvani 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! 
Zaradi tega pri prvi kuritvi (najmanj 10 ur) kurite zmerno (polnila ne smejo biti večja kot pol 
priporočene količine goriva za sklicno snago).

OPOZORILO! Ne uporabljajte alkohola in bencina za prižiganje ali ponovno prižiganje.
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Štedilnik je potrebno redno čistiti in vršiti kontrolo - dimnikar ali druge strokovne osebe. 
Štedilnik čistite z izjemno previdnostjo. Čistiti ga samo, ko je hladen, tako da se sname in 
očisti gornja plošča in dimovodna cev. Z ustrezno krtačo se strese plast saj z notranjosti, 
skozi odprtino za čiščenje pod vratima pečice pa se z ustrezno zajemalko izvlečejo zunaj 
pepel in saje. Čiščenje in pregled štedilnika je obvezno potrebno opraviti po daljši prekinitvi 
kurjenja.

Moč štedilka regulirate dodajanjem določene količine goriva in zraka z pomočjo 
regulatorja zraka na vratih kurišča. Minimalno moč (lahek ogenj) boste dosegli, ko boste 
dovod zraka za izgorevanje zmanjšali na minimum. V primeru preobremenitve 
(premočnega ognja) zaprite regulator zraka na minimum, da se ogenj postopoma pojenja.
Ko rabite pečico, posebno pri pečenju kruha ali drugega vzhajanega testa, da od zgoraj 
ne bi zgorelo, postopite na naslednji način:

- Vzvod zaklopke za dimne plinove mora biti porinjen noter.
- Pred postavljanjem pripravka v pečico, ona mora biti razgreta na 170-190°C.
- Na ogenj dodajate samo po 1 manjši kos lesa in pecite cel čas na slabem ognju, da 
  bi pripravek bil od zgoraj in od spodaj enako pečen. Priporočilo je, da se v toku 
   pečenja pekač s pripravkom enkrat obrne.
- Hitro zakuhavanje in močnejše ogrevanje plošče za kuhanje dosegli boste, če bo 
   zaklopka dimnih plinov odprta, oz. gumb povlečen proti zunaj.

Upoštevajte to, da so deli štedilnika, posebno zgornja plošča, INOX ročaji vrat kurišča in 
pečice, zaščitna ograja, gumb zaklopke  vroči ter, da štedilnik lahko rabijo samo odrasle 
osebe. ZARADI TEGA RABITE ZAŠČITNO ROKAVICO!

Na štedilniku se ne smejo delati nikakršna popravila in prilagoditve. Posege na štedilniku 
smejo delati samo pooblaščene osebe, vgraditi pa se smejo samo originalni rezervni deli. 
Med normalnim pogonom, posebno z vlažnim gorivom prihaja do obarjanja saj in katrana. 
Če se zanemari redna kontrola in čiščenje dimnika, povečuje se opasnost od požara v 
dimniku. V primeru pojava ognja v dimniku ravnajte na naslednji način:

- ne uporabljajte vodo za gašenje
- zaprite vse dovode zraka v štedilnik in dimnik
- potem ko se ogenj ugasi, pokličite dimnikara, da pregleda dimnik
- pokličite servisno službo, oziroma proizvajalca, da pregleda štedilnik

Moč inštalirana v sistem ogrevanja mora biti 7,5 kW.

Za čiščenje emajliranih in obarvanih površin uporabljajte vodo in milo, neabrazivna ali 
kemijski neagresivna pomivalna sredstva.
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Poz. NAZIV DELA
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Rezervni deli in pribor  (slika 2, 3, stranica 58):

Pokrovček dimne odprtine

Dimni nastavek

Pregrada

Zaklopka

Pokrov

Obroč

Pravokotni vložek

Plošča

Vzvod zaklopke

Dimna pregrada

Plašč predala

Notranja obloga predala

Zunanja obloga predala

Pekač

Regal

Regal bočni

Podstavek

Prednji del

Vrata kurišča

Vrata pečice

Regulator zraka

Okvir

Rost

Okvir dimnog nastaveka

Galerija

Nosilec galerije

Ročaj predala za drva IR

Zaščita pečice

Poz. NAZIV DELA

Pokrov odprtine za čiščenje

Nosilec stekla

Zaščitna ograja - gumb

Ročaj vrat kurišča 

Ročaj vrat pečice IR

Termometer  

Vzvod zaklepa 1

Vzvod zaklepa 2

Steklo kurišča

Steklo pečice

Sklop pečice

Kotel TERMO

Pribor:

Žeželj

Lopatica za čiščenje

Ročaj za strežbo

Varnostna rokavica z logom

PLAMEN-rdeča

228 Pločevina regulatorja zraka

230

231

233

234

236

237

238

Plašč

Centralna pločevina

Kotnik kotla

Varnostna pločevina

Kotna maska

Kotnik spodnji

Pregrada kotla

216

218

219

220

222

226

Bočnica

Pepelnik

Zadnji del predala

Pločevina sekundarnega zraka

Prečko masko

Vodilo predala

Varnostna kapica bočnice

57 Vodilo pepelnika
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MONTAŽA ŠTEDILNIKA (shematski prikaz):

1. ŠTEDILNIK 
2. POTROŠNIK TOPLOTE
3. CIRKULAC. ČRPALKA
4. EKSPANZIJSKA ODPRTA POSODA
5. PIPA ZA MEŠANJE VODE
6. ODZRAČNI VENTIL
7. TERMOMETER
8. GRELEC POTROŠNE VODE

slika 4

INSTALIRANJE CENTRALNEGA GRETJA  (shematski prikaz):

slika 5

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB, KI NE VPLIVAJO
NA FUNKCIONALNOST IN VARNOST APARATA!
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Rezervni dijelovi i pribor (slika 2, 3);
Резервни делови и прибор (слика 2, 3);
Rezervní díly a příbor (obrázek 2, 3);
Ersatzteile und Zübehor (Abbildung 2, 3);
Spare parts and Accessories (Figure 2, 3):
Rezervni deli in pribor (slika 2, 3);
Wykaz części zamiennych i wyposażenia (rysunek 2, 3);
Резервни части и прибори (снимка 2, 3):
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d.o.o. Tisak: 


