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1 -  NAVODILA ZA UPORABO 

1.1 - STANDARDNA UPRAVLJALNA PLOŠČA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

11 Stikalo za vklop/izklop 

12 Stikalo za ventilator 

13 Stikalo za črpalko 

31 Varnostni termostat 

32 Delovni termostat 

41 Glavna varovalka (4 A) 

42 Termometer kotla 

 
POMEMBNO! 

Pred vklopom napajanja instrumentne plošče 

se prepričajte, da so vsa stikala v položaju O in 

da varnostni termostat deluje. 

Zagon kotla 

S tem stikalom lahko vklopite električno napajanje kotla. 

 

- Ko je stikalo v položaju 0, je električno napajanje 

kotla izklopljeno (zelena kontrolna lučka je 

ugasnjena). 

 

- Ko je stikalo v položaju , je električno napajanje 

kotla vklopljeno (rdeča kontrolna lučka sveti) in kotel 

je pripravljen za delovanje. 

Obtočna črpalka deluje. 

 
 

Tipke za izbiro načina 

Električno napajanje črpalke sistema/polnilne črpalke 

kotla vklopite s stikalom 13. 

- Ko je stikalo v položaju 0, je električno napajanje 

črpalke sistema izklopljeno. 
 

- Ko je stikalo v položaju , je električno napajanje 

črpalke vklopljeno. 
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Električno napajanje ventilatorja vklopite s stikalom 12. 

- Ko je stikalo v položaju 0, je električno napajanje 

ventilatorja izklopljeno. 
 

- Ko je stikalo v položaju , je električno napajanje 

ventilatorja vklopljeno. 

 
 
 

Ko so zgornja vrata odprta za nalaganje 

polen, ventilator deluje pri najvišji 

hitrosti. 

Zanetite ogenj, kot je opisano v poglavju 

6.6. 

 
Ob odpiranju vrat za nalaganje polen se prek končnega 

mikrostikala aktivira varnostni časovnik s privzeto 

nastavljeno vrednostjo 30 minut, ki jo je mogoče 

povečati še za 30 minut (postopek lahko izvede samo 

pooblaščeno osebje). 

 
Če kotel ne doseže minimalne temperature (približno 65 

°C) v predvidenem času (varnostni časovnik), se 

ventilator in obtočna črpalka ne vklopita. 

Napajanje upravljalne plošče je vklopljeno, vendar 
kotel ne deluje. 

 
V tem primeru ponovno zanetite ogenj. 

 
 
 
 
 

Uravnavanje temperature ogrevanja 

Za uravnavanje temperature vode v sistemu kotla 

zavrtite gumb št. 32 v smeri urinega kazalca, da 

povečate, in v obratni smeri urinega kazalca, da 

zmanjšate temperaturo. 

Temperaturo lahko nastavite v območju od najnižje 

vrednosti 75 °C do najvišje vrednosti 85 °C. 

 

Ponovni vklop varnostnega termostata 

POMEMBNO: Stikalo za ponovni vklop varnostnega 

termostata kotla FIREX je nameščen na sprednji 

strani instrumentne plošče. 

 
Termostat št. 31 ponovno vklopi delovanje kotla na 

polena. 

 
Za dostop v primeru prekinjenega delovanja kotla 

odvijte plastični pokrov s pomočjo izvijača; ko 

vklopite termostat, plastični pokrov namestite nazaj. 
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Varnostni termostat se vključi v primeru 

prekomerne temperature v kotlu. Če se 

želite temu izogniti, znižajte nastavitev 

delovnega termostata. (Glejte prejšnjo 

točko). 

 
Če se varnostni termostat pogosto vklaplja, ponovnega 

delovanja kotla ne poskušajte vzpostaviti sami. Obrnite 

se na pooblaščeni servisni center. 

Tlak v ogrevalnem sistemu 

Pri sistemu z odprtim tokokrogom ni treba ponovno 

vzpostavljati delovanja, saj ga samodejno vključi 

regulator nivoja vode, nameščen v hranilniku. 

 
V primeru zaprtega sistema (glejte lokalne predpise 

države, v kateri je dovoljena namestitev tovrstnega 

sistema) je treba tlak vzpostaviti s pomočjo polnilnega 

ventila, ki je priključen v vodovod, tako da pri »hladnem 

kotlu« nastavite tlak 1,2/1,3 bara. 

Ko je dosežena ustrezna vrednost tlaka, kar lahko 

preverite na merilniku tlaka, ki je nameščen na kotlu, 

zaprite polnilni ventil. 

 
 

  

 

1.2 PREGLEDI PRED ZAČETKOM  

     OBRATOVANJA 
 

Pred začetkom obratovanja naprave priporočamo, da 

opravite naslednje preglede: 

- Preverite, ali je zaporni ventil za plin v zgornjem delu 

kotla odprt (pomožni kotel z gorilnikom na plin). 

- Preverite, ali so zaporni ventili za vzdrževanje 

odvodnega in povratnega voda odprti. 

- Preverite namestitev varnostnih ventilov na sistemu 

za odvajanje vode. 

- Prepričajte se, da je kotel priključen na električno 

omrežje; stikalo za vklop/izklop št. 11 na upravljalni 

plošči mora biti vklopljeno, ko je v položaju . 

- Na merilniku tlaka kotla preverite vrednost tlaka vode 

(glejte »tlak v ogrevalnem sistemu«); za optimalno 

delovanje mora biti tlak nastavljen na vrednost med 1 

in 1,2 bara (ob zaustavljeni črpalki). 

- Prepričajte se, da ob odpiranju vrat za nalaganje 

polen ventilator vedno deluje pri najvišji hitrosti. 

- Preverite pravilno delovanje obvodnega sistema ob 

odprtih vratih ter pravilno delovanje in tesnjenje ob 

zaprtih vratih, tako da potisnete ročko, nameščeno 

na sprednji plošči kotla. 

Obvodni sistem je običajno zaprt, ko zaprete vrata za 

nalaganje polen. 

Ob odpiranju vrat za nalaganje polen se ventilator 

samodejno vklopi. Dimni plini v zalogovniku se s tem 

odsesajo neposredno v dimnik. 

Obvodni sistem omogoča odvod dimnih plinov v 

dimnik brez uhajanja dima skozi zgornja vrata med 

vžiganjem in nalaganjem polen. 

 
 

Popolna ustavitev sistema 
 

V primeru popolne ustavitve sistema, se priprava tople 

sanitarne vode povsem zaustavi. 

 
Ko je sistem povsem zaustavljen, izklopite električno 

napajanje kotla, tako da pritisnete dvopozicijsko stikalo 

na vrhu kotla in stikalo 11 premaknete v položaj 0: 

kontrolna lučka ugasne. 

 
Zaprite zaporni ventil za plin (pomožni kotel z gorilnikom 

na plin) in ventil za hladno vodo. 

 
POZOR! 

Ogrevalni sistem lahko učinkovito zaščitite pred 

zmrzovanjem z uporabo posebnih izdelkov za 

preprečevanje zmrzovanja ogrevalnih sistemov iz 

različnih kovinskih materialov. 

Ne uporabljajte sredstev proti zmrzovanju za 

avtomobilske motorje, sicer se lahko poškodujejo 

tesnila, ki preprečujejo puščanje vode. 
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1.3 - POLENA 

Polena so sestavljena predvsem iz celuloze 

in lignina. Vsebujejo pa tudi druge snovi, kot 

so smola (smreka/bor), tanin (hrast/kostanj) 

in seveda tudi veliko vode. 

Najkakovostnejši je hrastov, jesenov, bukov, 

javorov les in les sadnih dreves, razen 

češnje; kakovosten je še kostanjev in  

 

 
brezov les, sprejemljiv pa je tudi lipov, topolov in vrbov 

les. Smolnate vrste lesa veljajo za manj kakovostno 

trdo gorivo. 

Kot gorivo se lahko les močno razlikuje glede na izvor 

(bukev, hrast, sadno drevje, smolnat les), vlažnost, 

obliko in velikost. 

Ti dejavniki pa neizogibno vplivajo na delovanje kotla. 

Nanj vpliva zlasti velikost, vlažnost in način nalaganja 

polen. 

 
  

 

1.4 - VLAŽNOST LESA 

Toplotna moč različnih vrst lesa je odvisna 

predvsem od vlažnosti, kot je navedeno v 

preglednici. Večja kot je vlažnost lesa, bolj 

se znižata moč in avtonomija kotla. V 

preglednici je podan faktor zniževanja moči 

glede na vlažnost uporabljene vrste lesa. 

Razpoložljiva toplotna moč kotla FIREX je 

izračunana pri uporabi lesa s 15-odstotno 

vlažnostjo. 

Običajno vlažnost lesa, ki se suši dve leti na 

pokritem mestu, znaša 25 %. Na primer: 

vlažnost uporabljenega lesa = 30 % 

razpoložljiva moč = nazivna razpoložljiva 
moč x 0,79 

 
Korekcijski faktorji glede na vlažnost lesa 

 

% 

vlažnosti 

TOPLOTNA 

MOČ 
kcal/kg 

KOREKCIJS

KI FAKTOR 

15 3.490 1 

20 3.250 0,93 

25 3.010 0,86 

30 2.780 0,79 

35 2.540 0,72 

40 2.300 0,65 

45 2.060 0,59 

50 1.820 0,52 

 
  

 

1.5 - VELIKOST 

Poleg vlažnosti na toplotno moč kotla vpliva 

tudi velikost. Manjša polena (krajša od 

vrednosti, podanih v nadaljevanju) se hitreje 

vnamejo, zato povečajo toplotno moč kotla, 

vendar zmanjšajo njegovo avtonomijo. 

Takšna polena tudi lažje padejo v spodnji 

zalogovnik in tako zmanjšajo tveganje za 

nastanek »praznin«. Tako imenovane 

»praznine« so prazna mesta med poleni v 

zalogovniku, 

 

 
ki nastanejo zaradi neizgorelega lesa. V tem primeru 

preneha nastajati žerjavica in špranja ognjevarne 

obloge gorilnika se odkrije, zato nastajajo 

neenakomerni zračni prehodi z majhnim plamenom in 

presežkom zraka. 

Za kotel FIREX so primerni lesni briketi iz naravnega 

lesa, katerih dolžina je navedena v razdelku 6.6. Lesni 

briketi morajo načeloma biti okroglega preseka 

(premera približno 10 cm). 

 
  

 

1.6 -  ZAGON 
 

Izvedite vse preglede, opisane v razdelku 
6.2. 
Zaprite spodnja vrata in vklopite 

instrumentno ploščo (način delovanja je 

opisan v razdelku 6.1). 

Odprite zgornja vrata za nalaganje polen 

in nad osrednjo režo glavne šamotne plošče križno 

razporedite nekaj suhih polen. Na polena naložite nekaj 

lahko vnetljivega materiala, vendar se pri tem izogibajte 

uporabi velikih in pravokotnih polen. 

Zanetite ogenj s pomočjo nekaj listov tankega papirja 

(časopis ipd). 

 

 
Prvi vžig kotla je lahko nekoliko težaven zaradi vlažnih 

šamotnih oblog. 

Priporočamo, da do konca odprete primarni zrak in 

zmanjšate dovod sekundarnega zraka. 

Odprite zgornja vrata, da se vklopi ventilator. Počakajte 

nekaj minut, da se ogenj razgori in začne nastajati 

žerjavica (približno 5–10 minut). 

Po nekaj minutah, ko skozi kontrolno okence na 

spodnjih vratih vidite, da se začenja plamen širiti 

navzdol, dodajte debelejša polena. 

Zaprite zgornja vrata. 
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Polena naj bodo dolga: 

 
a) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm) 

za model FIREX 34 

b) 50 cm (+ 1 cm, - 4 cm) 

za model FIREX 45 

c) 70 cm (+ 1 cm, - 4 cm) 

za model FIREX 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Navedene mere je treba strogo upoštevati. 

 
Za dobro izgorevanje je pomembno, da se polena 

enakomerno spuščajo navzdol, zato je treba zagotoviti, 

da dolžina, oblika in način nalaganja ne preprečujejo 

spuščanja polen navzdol. 

Polena razporedite vzdolžno in vodoravno. Polena ne 

smejo biti postavljena pod kotom ali prečno. 

Ko se plamen razširi navzdol, lahko začnete nalagati 

polena (upoštevajte, da so vrednosti v tabeli 

uravnavanja primarnega in sekundarnega dovoda zraka 

samo okvirne). 

DOLAGANJE POLEN 

 
Pred ponovnim nalaganjem polen morajo polena v kotlu 

čim bolj izgoreti. 

Nova polena lahko naložite, ko se debelina plasti 

žerjavice v zalogovniku zmanjša na manj kot 5 cm. 

Počasi odprite zgornja vrata za nalaganje in vratca za 

preprečevanje uhajanja dimnih plinov. 

Obvezno uporabite brikete ustrezne dolžine, kot je 

navedeno v prejšnjem razdelku. 

Nato naložite nova polena v skladu s predhodnimi 

navodili. 

 
KORISTNI NASVETI, 

NAPAKE PRI NALAGANJU 

 
-Če so polena predolga, se ne spuščajo enakomerno v 

zalogovnik in nastajajo »praznine«. 

-Če so polena prekratka, nastajajo neenakomerni zračni 

prehodi, zato se zmanjšata toplotna moč in izkoristek. 

-Če zaradi lastnosti polen nastajajo »praznine«, je 

priporočljivo, da polena nalagate po dolžini in jih 

razpolovite, tako da bo skupna dolžina »D« ustrezala 

dolžini, podani v prejšnjem razdelku. 

Če želite preprečiti nastajanje »praznin«, ne naslanjajte 

briketov na stranice zalogovnika polen. 

-Zgornja vrata odprite počasi, da preprečite nenadno 

uhajanje dimnih plinov. 

 
Med delovanjem kotla ni dovoljeno 

odpirati spodnjih vrat. 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

odsesavanje izgorevalnega zraka, sklopom za 

uravnavanje izgorevalnega zraka (št. 1) in regulatorji 

primarnega (P) in sekundarnega (S) zraka. 

Ob prvem zagonu kotla je treba nastaviti primarni in 

sekundarni zrak, pri čemer upoštevajte, da primarni 

zrak vpliva na moč kotla in s tem tudi količino 

izgorelega lesa, sekundarni zrak pa poskrbi za popolno 

izgorevanje. 

V nadaljevanju so navedene optimalne nastavitve 

primarnega in sekundarnega zraka pri uporabi 

kakovostnega lesa (bukev) z nizko vsebnostjo vode 

(15-odstotna vlažnost). 

 
FIREX 55 3–4 1–2 

 
Za pravilno nastavitev dovoda zraka glede na vrsto in 

vlažnost uporabljenega lesa je pomembno, da 

opazujete ogenj skozi kontrolno okence na spodnjih 

vratih. Ogenj mora obsegati približno dve tretjini 

spodnje izgorevalne komore in se rahlo dotikati dna, 

brez prekomernega raznašanja pepela in hrupa. 

 
Barva ognja mora biti oranžno-rožnato-bela; ne sme biti 

preveč prosojen z modrim središčem. 

prežag
ajte 

1.7  - URAVNAVANJE IZGOREVALNEGA ZRAKA  Primarni 

zrak št. 

Sekundarni 

zrak št. 

URAVNAVANJE PRIMARNEGA IN SEKUNDARNEGA 
ZRAKA 

FIREX 34 3–4 ~1 

Kotel FIREX je opremljen z ventilatorjem za FIREX 45 4–5 1–2 
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Za optimalno razgorelost ognja je treba nastaviti 

primarni zrak, tako da zavrtite gumb (polož. P) in 

nato na enak način nastaviti tudi sekundarni zrak 

(položaj. S). 

 
1. primer: 

Velika in vlažna polena s slabšim izgorevanjem 

S - Skoraj zaprt (poskušajte nastaviti tako, da bo ogenj 

čim večji, vendar ne sme biti rdečkaste barve). 

P - Srednje odprt za zadostno uplinjevanje. 

2. primer: 

Lahko vnetljiva polena 

S - Do konca odprt. 

P - Nekoliko zaprt za zmanjšanje uplinjevanja, vendar 

dovolj odprt za praznjenje pepela, ki lahko ovira 

izgorevalno glavo. 
 

SPLOŠNA PRIPOROČILA 

- Učinkovitost se izboljša po dveh do treh dneh 

delovanja. Šamotna obloga mora biti obžgana, tako 

da katran prekriva zgornji del zalogovnika polen. 

- Ogenj mora biti dovolj velik, da obsega skoraj celotno 

kurišče. 

- Ogenj ne sme biti preveč rdeč (napaka dovoda 

sekundarnega zraka S). 

- Ogenj ne sme biti preveč moder (presežek 

sekundarnega zraka S). 

- Ogenj ne sme biti preveč prasketajoč (presežek 

primarnega zraka P). 

- Ogenj ne sme biti premajhen (napaka dovoda 

primarnega zraka P). 

- Če pepel preveč zastaja, povečajte dovod 

primarnega zraka P. 

- Če skozi reže pade preveč pepela, zmanjšajte dovod 
primarnega zraka P. 

- Če se iz dimnika kadi, do konca odprite sekundarni 
zrak S. 

- Če je dim še vedno prisoten, do konca odprite 

sekundarni zrak in nekoliko zaprite primarni zrak P. 

 
 

 
1.8 - PREGLEDI PO PRVEM ZAGONU 

 
PREGLED TESNIL 

 
Med prvim zagonom preverite tesnjenje tokokroga 

dimnih plinov in povezave z dimnikom. Če pride do 

uhajanja dimnih plinov, obvestite inštalaterja in/ali našo 

službo za tehnično pomoč. Če ugotovite, da skozi 

tesnila vrat uhajajo dimni plini, močneje potisnite ročko 

za zapiranje vrat. 

Preverite, ali delovni termostat (32) deluje pravilno in s 

polno močjo ter pri tem ne zaustavi ventilatorja. 

 

 
 

1   Sklop za nastavitev zraka 

S Vijaki za nastavitev sekundarnega 

zraka P  Vijak za nastavitev 

primarnega zraka 

 
NAPAKE PRI NASTAVITVI ZRAKA 

 
1) V primeru prekomernega dovoda primarnega zraka, 

odpade velika količina pepela in majhnih koščkov oglja. 

Ogenj gori prehitro, je suh, ima modrikasto barvo in sliši 

se šumenje. 

To povzroči veliko porabo polen in belo izolacijo vrat. 

2) Če ni zadostnega dovoda primarnega zraka, ogenj 

gori počasi in šibko, na plamen vplivajo zračni tokovi in 

vlek dimnika. Ogenj se ne dotika dna, pepela je malo in 

izolacija vrat je temne barve. 

3) V primeru prekomernega dovoda sekundarnega 

zraka, bo plamen majhen, modrikaste barve in zelo 

prosojen. 

4) Če ni zadostnega dovoda sekundarnega zraka, bo 

plamen velik, dotikal se bo dna in povsem zasedel 

spodnjo komoro; plamen bo rdečkaste barve in 

neprosojen. 

 
 
 
 
 
 
 
Prepričajte se, da hidravlični vodi ne puščajo. 

Po prvem zagonu izklopite kotel, odprite spodnja vrata 

in preglejte notranje stene in oblogo vrat; biti morajo 

svetle barve, kar pomeni, da je nastavitev zraka 

ustrezna. 

Če so stene in obloge črne, to označuje neustrezno 

nastavitev dovoda sekundarnega zraka (razdelek 6.7). 

1 

P 

S 
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1.9   OPOZORILA 
 

PREPREČEVANJE KOROZIJE ZALOGOVNIKA 

ZA POLENA 
 

Zaradi uporabe lesa z visoko vsebnostjo vlage (več kot 

25 %) in/ali neustrezne količine polen glede na 

specifikacije sistema (daljša obdobja nedelovanja ob 

polnem zalogovniku), se lahko na notranjih stenah 

zalogovnika nabere kondenzat. 

Enkrat tedensko preverite kovinske stene zgornjega 

zalogovnika. 

Stene morajo biti prekrite s tankim slojem suhega 

katrana temne barve, z mehurčki ki se zlahka odlomijo 

ali odluščijo. Če je sloj katrana bleščečega videza, 

lepljiv in se pri odstranjevanju z grebljico pojavi 

tekočina, morate uporabiti les z nižjo stopnjo vlažnosti 

in/ali zmanjšati količino polen pri nalaganju. 

Če se katran kljub temu ne posuši, napako obvezno 

sporočite pooblaščenemu servisnemu centru. 

Kondenzat na stenah zalogovnika povzroči korozijo 

pločevine. 

Garancija ne krije korozije, ki jo povzroči neustrezna 

uporaba kotla (vlažen les, prekomerno nalaganje itd.). 
 

KOROZIJA DIMOVODNIH CEVI 

 
Dimni plini vsebujejo veliko vodne pare, ki nastaja pri 

izgorevanju in uporabi lesa z visoko vsebnostjo vode. 

Ko dimni plini pridejo v stik z relativno hladnimi 

površinami (z najmanjšo temperaturo 60–70 °C), vodna 

para, ki se združi z drugimi produkti izgorevanja, 

kondenzira in vodi do nastanka korozije kovinskih 

delov. 

Vsak dan preverite, ali so vidni znaki kondenzacije 

dimnih plinov (črna tekočina na podu za kotlom). V tem 

primeru morate uporabiti les z nižjo vsebnostjo vlage; 

 
 
 

preverite delovanje obtočne črpalke, temperaturo 

dimnih plinov pri nižjem obratovalnem režimu in 

povečajte delovno temperaturo. Za nadzor temperature 

prostora morate namestiti mešalni ventil. Garancija ne 

krije korozije zaradi kondenzacije dimnih plinov, če 

slednja nastane zaradi prekomerne vlažnosti lesa in 

načina uporabe kotla. 

 

VARNOSTNI UKREPI MED UPORABO 

 
Po vsaki nastavitvi zraka počakajte 5–10 minut, 

preden ponovno nastavite zrak. Ko dosežete 

optimalno nastavitev, ob koncu dneva preglejte 

površine kurišča in izolacije vrat, ki ne smejo biti 

umazane. 

V pepelu, ki pade v posodo za pepel, ne sme biti skoraj 

nič ostankov neizgorele žerjavice. V primeru 

prekomernega dovoda primarnega zraka lahko v pepelu 

najdete žerjavico in majhne delce oglja; ogenj gori hitro, 

je suh, hladne barve in glasneje šumi; toplotna moč je 

prevelika (razd. 6.7). 

Če ni zadostnega dovoda primarnega zraka, ogenj gori 

počasi in šibko, ne dotika se dna, pepela je malo in 

toplotna moč je premajhna. 

Če je ogenj temno oranžne barve, ni zadostnega 

dovoda sekundarnega zraka in površine kurišča niso 

čiste; če je ogenj šibek in modre barve je sekundarnega 

zraka preveč. 

Počasi odprite zgornja vrata za nalaganje in notranja 

vratca za preprečevanje uhajanja dimnih plinov. 

Če iz kotla kljub temu uhaja dim, uporabite večja polena 

z nekoliko višjo vlažnostjo; preverite, ali se delovanje 

kotla za dlje časa prekine (zmanjšajte dovod 

primarnega zraka – razdelek 6.7) ter se prepričajte, da 

rešetke niso poškodovane in da morebitni tujki (žeblji, 

kovinski deli) ne ovirajo odprtine obloge gorilnika. 

 
  

 

1.10  POLETNO DELOVANJE 
 

Med poletjem je odsvetovana uporaba kotla, ki je 

namenjena samo pripravi sanitarne vode, razen v 

primeru, da natančno upoštevate naslednja navodila: 

1) Uporabljajte zelo suh les. 

2) V kotel naložite le nekaj polen in nato dolagajte 

polena v manjših količinah 2- 3-krat na dan oziroma 

po potrebi. 

Pomembno.                                                                    

Če želite podaljšati čas delovanja kotla (na primer na 24 

ur), nikoli ne naložite kotla do vrha. Zaradi tega se lahko 

v kotlu (ob zaustavljenem ventilatorju) nabere veliko 

kislega kondenzata, ki povzroči korozijo zalogovnika za 

polena. 



Uporabniška navodila za uporabo 
 

 

1.11 - VZDRŽEVANJE 

Nevarnost ! 

Pred kakšnimi koli vzdrževalnimi deli 

na kotlu se prepričajte, da so se vsi 

sestavni deli kotla ohladili. 
 

Opozorila 

Iz sistema nikoli ne izpuščajte vode, niti v manjši 

količini, razen če je to nujno potrebno. 

 
Redno preverjajte delovanje in stanje cevovodov in/ali 

napeljave za odvod dimnih plinov. 

 
Kotla in/ali njegovih sestavnih delov nikoli ne čistite z 

lahko vnetljivimi snovmi (npr. bencin, alkohol itd.). V 

prostoru, v katerem je nameščen kotel, nikoli ne 

puščajte posod, ki vsebujejo vnetljive snovi. 

 
Med delovanjem kotla nikoli ne čistite sistema za 

centralno ogrevanje. 
 

POMEMBNO 
 
Za čiščenje uporabljajte krtačo in sesalec; če 

uporabljate krpe, pazite, da katere ne 

pozabite v kotlu. 

Vijake in matice podmažite in zaščitite z 

mastjo. 

 

REDNO ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KOTLA 

NA POLENA 

Vsak dan 
 

- Odstranite pepel iz spodnje komore. 

- S pomočjo pripomočkov, ki so priloženi kotlu, 

odstranite žerjavico in pepel, ki se je nabral v 

zalogovniku za polena, skozi reže rešeta. S tem 

preprečite zamašitev rež in poslabšanje učinkovitosti 

kotla. Ta postopek opravite tudi, kadar se velikost 

ognja precej zmanjša, pred nalaganjem polen. 
 

Vsak teden 
 

- Temeljito odstranite vse ostanke izgorevanja, ki se 

naberejo v zalogovniku polen. 

- S priloženo krtačo očistite trikotne prehode kurišča. 

- Skozi stranska vrata odstranite ves pepel iz dimne 

komore s pomočjo strgala. 

- Prepričajte se, da nič ne ovira rež na rešetu: če so 

zamašene, očistite prehode z grebljico. 

- Če kotel po opravljenem postopki čiščenja, ki je 

opisan zgoraj, ne deluje pravilno, je lahko vzrok v 

neustreznem dovodu sekundarnega zraka. 

 

 
V tem primeru: 

1) preverite nastavitev odprtin za zrak v skladu z 

navodili v razdelku »Uravnavanje izgorevalnega 

zraka«; 

2) prepričajte se, da nič ne ovira dveh odprtin za dovod 

sekundarnega zraka, ki se nahajajo na ležišču 

rešeta: v tem primeru oba cevovoda očistite z mehko 

krtačo. 

 
Vsak mesec 

 
Preverite delovanje obvodnega sistema. 

Ob odpiranju vrat za nalaganje polen obvodni sistem 

omogoča samodejen vklop delovanja ventilatorja, 

odsesavanje dimnih plinov iz zalogovnika polen ter 

njihovo odvajanje v dimnik. 

Obvodni sistem omogoča odvod dimnih plinov v dimnik 

brez uhajanja dima skozi zgornja vrata med vžiganjem 

in nalaganjem polen. 

 
 

IZREDNO VZDRŽEVANJE KOTLA NA 

POLENA 

Na koncu vsake kurilne sezone je treba v celoti očistiti 

kotel in odstranite ves pepel iz zalogovnika za polena. 

Med poletjem morajo biti vsa vrata kotla zaprta. 

 
Čiščenje ventilatorja 

 

POZOR! 

Neustrezno vzdrževanje lahko povzroči 

nepravilno delovanje kotla, zato lahko 

ta postopek opravlja samo 

usposobljeno osebje. 



Istruzioni d’uso per l’Utente 
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1.12 - ODPRAVLJANJE NAPAK 

 
KOTEL NA POLENA S STANDARDNO 

INSTRUMENTNO PLOŠČO: 

 
Napaka: 

- Ventilator se ne vklopi. 

Rešitev: 

- Gumb za nastavitev (št. 32) zavrtite v smeri urinega 

kazalca, da nastavite delovni termostat do omejitve. 

- Ponovno vklopite varnostni termostat št. 31. 

 
Napaka: 

- Ventilator se vklopi po približno tridesetih minutah, 

nato se izklopi; ko vklopite in izklopite stikalo za 

vklop/izklop št. 11, se ponovno vklopi. 

Rešitev: 

- Povečajte interval vklopa RELEJA ČASOVNIKA (ta 

postopek mora opraviti serviser ali pooblaščena 

oseba, ko je napajanje instrumentne plošče 

izključeno). 

 
Napaka: 

- Ob odpiranju vrat za nalaganje se kadi in uhaja dim. 

Rešitev: 

- Vrata odpirajte počasi. 

- Uporabite bolj vlažen les; preverite, ali se delovanje 

kotla za dlje časa prekine (gl. razdelek 6.9). 

- Uporabljajte večja polena. 

- Pred nalaganjem novih polen počakajte, da izgorijo 

predhodno naložena polena. 

 
 
 

Napaka: 

- Kotel ne doseže ustrezne temperature. 

Šibek ogenj in presežek zraka. 

Ko preverite stanje v zalogovniku za polena, ugotovite, 

da so prisotne praznine. 

Rešitev: 

- Preverite dolžino briketov (glejte razdelek 6.6). 

- Preverite razporeditev briketov (glejte razdelek 6.6). 

- Razpolovite brikete (glejte razdelek 6.6). 

- Uporabite manjše brikete (okrogle ali oglate, dolžine 

približno 5–7 cm). 

- Pomešajte srednje velike (okrogle ali oglate, dolžine 

približno 15–20 cm) in majhne brikete (glejte prejšnji 

razdelek). 

 
Napaka: 

- Kotel ne doseže ustrezne temperature, plamen je 

zelo šibek. 

Rešitev: 

- Preverite tesnjenje obvodnega sistema. 

- Preverite delovanje ventilatorja. 

- Preverite, ali so vrata zaprta. 

 
Če napake s tem ne odpravite, ne 

poskušajte popravljati naprave, temveč se 

obrnite na pooblaščeni servisni center 

Unical. 
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