
 
 

 

 

 

KOTLI ZA OGREVANJE VODE NA PELETE 

 

TEHNIČNI PODATKI 

Kotel za ogrevanje vode na pelete PRITY SLB je konstruiran za uporabo 

trdih goriv v obliki lesnih peletov. Izdelan je iz varjene jeklene konstrukcije.  
Uporablja se za ogrevanje v sistemih z lokalno  dobavo toplote ter za ogrevanje 

vode za potrebe stanovanja. 
Kotel za ogrevanje vode na pelete ustreza zahtevam standarda BDS EN 303- 

5 “Kotli za centralno ogrevanje del 5 – Kotli na trda goriva z nazivno grelno močjo 

do 300 kW, terminologija, testiranje in namen uporabe”. 
Kotel za ogrevanje vode sestavljajo sledeči sestavni elementi: 

Glavni del kotla je vodni izmenjevalnik; na njegov sprednji del je pritrjen 
gorilnik. 

Prenosnik toplote je iz jekla varjena konstrukcija. V njegovem spodnjem delu je 

oblikovano kurišče. 
Predal za pepel se nahaja pod kuriščem. Ostanki pepela se zbirajo v 

predal, kar omogoča zelo enostavno in hitro čiščenje. 
Vstopna in izstopna odprtina sta nameščeni na zgornjem in na zadnjem delu 

kotla in imata dva priključka z zunanjim navojem G11/4”, prek katerih se kotel priključi 

na sistem ogrevanja. 

Cev za dimnik je na zgornjem sprednjem delu kotla in je namenjena za odvod 
dimnih plinov skozi dimnik ven iz zgradbe. 

Prenosnik toplote iz jekla je izoliran z mineralno izolacijo, ki omejuje izgube 
toplote in odvajanje toplote v okolje. 

Zunanje dekorativne zaščitne plošče so izdelane iz jeklene pločevine in 

lakirane z barvo. 



 

- Potreben vlek dimnika – 0,2 mbar; 

- Količina vode – 50 l; 

- Temperatura izhodnih plinov pri nazivni grelni moči – 300°C; 

- Masa izhodnega toka z nazivno grelno močjo 0,066 m3/s 

- Premer  – 150 mm; 

- Odpornost vodnih odsekov v mbar; 

- Nazivna grelna moč – 33 kW; 

- Minimalna grelna moč – 15 kW; 

- Izkoristek – 82%; 

- Povprečna emisija CO – 3,44 %; 

- Povprečna emisija prahu – 58,47 %; 

- Razred kotla  – 1; 

- Nastavljiv razpon regulatorja temperature – 30÷60°C; 

- Tip goriva – lesni peleti z vsebnostjo vlage do 10 %. 
 

 
 
 

NAVODILA ZA VGRADNJO 
 

Kotel je potrebno položiti na trdna, popolnoma ravna in vodo-odporna tla. Za 
zaščito tal se lahko uporabi tudi stabilno in ognje-odporno podnožje, ki mora segati 

ven izpod kotla na sprednji strani najmanj 50 cm in na zadnji strani najmanj 30 
cm. 

Za zaščito pred sevalno toploto v območju 80 cm okrog kotla ne sme biti 

predmetov, ki bi se zaradi delovanja sevalne toplote lahko vžgali ali poškodovali. 
Pred priključitvijo kotla na dimnik se je potrebno posvetovati s strokovnjakom. 

Priključne elemente (rozete in dimniške cevi) je potrebno pritrditi tesno in 
čvrsto, tako da se jim onemogoči vstop v predel za prehod dimnika. Dimne cevi 
morajo biti enake velikosti kot priključna cev kotla. 

Svetujemo, da se kotel priključi na lasten dimnik. V primeru, da so na isti 
dimnik priključene tudi ostale naprave, je potrebno narediti izračun za dimnik. 

Sveži zrak mora vstopati v kotel vsaj s 4 m3/h za vsak kilovat grelne moči. Po 

potrebi je potrebno zagotoviti dodaten dotok zraka iz sosednjega prostora ali iz 
zunanjosti. 

Med procesom gorenja v kotlu ne sme priti do pomanjkanja dovoda zraka 
pri aplikacijah s težnostjo ali prisilno cirkulacijo, saj je ravno pomanjkanje zraka 
prvi pogoj za nezadostno izgorevanje ali vračanje dimnih plinov nazaj v prostor.  

Priklop kotla za ogrevanje vode na pelete se izvede z ustreznimi elementi za 
pritrditev na osnovi izdelane tehnične dokumentacije. 

 
 

 
Zahteve za inštalacijo gorilnika za pelete in dozirnika za dovajanje 

peletov iz zalogovnika do gorilnika so opisane v priročniku z navodili za 

napeljavo in uporabo gorilnika.  



 
 

 
 

 
 

SHEMATIČEN PRIKAZ 

DELOVANJA KOTLA V ODPRTEM 

SISTEMU 

 
Odprt sistem ogrevanja vode z raztezno 

posodo in črpalko  
 
 
 
 
 
 
 

 
Ekonomičen odprt težnostni 

samo-prilagodljiv sistem ogrevanja vode 

z odprto raztezno posodo brez črpalke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHEMATIČEN PRIKAZ 

DELOVANJA KOTLA V ZAPRTEM 

SISTEMU 
 

 

1. Manometer 4 bar 

2. Termometer 120°C 

3. Električni termostat 

4. Termični varnostni ventil 

5. Avtomatski odvod zraka 

6. Varnostni hidravlični ventil 1.5 bar 

7. Odvodnjavanje, izpust vode 
8. Zaprta raztezna posoda 

9. Filter 

10. Obtočna črpalka 

11. Avtomatična dopolnilna enota 



 

SPLOŠNA PRAVILA IN PRIPOROČILA 
 

 

1. Pred izvedbo napeljave v zgradbi priporočamo, da gradbeni strokovnjak 

naredi izračune izgub toplote. 

2. Priporočamo, da se kotel poveže na odprt sistem ogrevanja.  V primeru 

povezave na zaprt sistem ga je potrebno zavarovati z varnostnim hidravličnim 

ventilom, ki mora biti nastavljen na 1,5 bara. 

3. V vsakem trenutku delovanja sistema je potrebno zagotoviti odzračevanje 

vsakega priključka in vsakega elementa napeljave. 

4. Vsi elementi napeljave morajo biti zaščiteni proti zmrzali, še posebej v 

primeru, če so raztezna posoda ali ostali deli napeljave nameščeni v ne-

ogrevanih prostorih. 

5. Priporočamo, da se obtočno črpalko vklaplja in izklaplja s termostatom, 

duplicirano z ročnim električnim stikalom.  

6. Prvo vzdrževalno čiščenje filtra črpalke je potrebno opraviti takoj po 

opravljenem testiranju inštalacije. 

7. V primeru uporabe stare inštalacije je potrebno večkrat izpustiti vodo iz 
rezervoarja, da se odstrani akumulirane ostanke, ki se lahko usedajo na površino 
vodnega plašča. 

8. Odsvetujemo uporabo vlažnih peletov. 

9. Vode v obdobju ne-kurilne sezone ni potrebno izprazniti iz krogotoka.  

 Med prvimi 3-4 vžiganji ognja lahko pride do tvorbe kondenza na zunanji površini 
vodnega plašča.  Nastanek saj zmanjšuje nenadno temperaturno razliko in količino 
kondenza. 

 
 
 

NAVODILA ZA UPORABO 
 

Kotel za ogrevanje vode je dovoljeno uporabljati samo odraslim osebam, ki 

se morajo pred uporabo kotla temeljito seznaniti z navodili za uporabo kotla. V 

bližini kotla se je prepovedano zadrževati otrokom brez nadzora odrasle osebe, še 

posebej takrat, ko je kotel v načinu delovanja. 
 

Gorivo 

Za gorivo se uporabljajo samo lesni peleti tip C v skladu s točko 1 standarda EN 

303-5 wz vsebnostjo vlage manj kot 10%. 

Zakaj odsvetujemo uporabo vlažnega goriva? 

1.   Vlažnost goriva zmanjšuje toploto pri gorenju. Velik del toplote se porabi za 
izparevanje vode, preostanek pa se izkaže kot nezadosten za doseganje želene 
moči gretja. Na primer 20 kg vlažnega goriva lahko pomeni 10 kg suhega goriva in 

10 litrov vode, dodane ognju. 
2.   Vodna para zmanjšuje temperaturo gorenja in prispeva k tvorbi saj, ki se 

akumulirajo in kot trdna črna obloga nalagajo na stenah zgorevalne komore, šipah 
iz keramičnega stekla, ceveh in dimniku. 
3.   Povečuje se onesnaževanje ozračja, saj gredo skozi dimnik v ozračje nezgoreli 

plini.  



 

Nastanek kondenza in nalaganje smole 
Ob prvih nekaj začetnih uporabah mrzlega kotla se na stenah kotla kondenzira 

voda, ki kaplja v zgorevalno komoro in ustvarja vtis, da kotel pušča. Ta pojav izgine, 
ko se na notranjo strani kotla oprime pepel. Pri delovanju kotla z zmanjšano močjo, 
ob nizki temperaturi vode v kotlu, običajno pod 60°C in pri uporabi vlažnega goriva 

voda kondenzira iz dimnih cevi in začne teči po ohlajenih stenah kotla. Nizka 
temperatura delovanja kotla znatno vpliva tudi na življenjsko dobo prenosnika toplote 

in dimnih cevi. 
 

 

Dimnik 
Dimnik je namenjen za vlek produktov, ki nastajajo pri zgorevanju, ven iz 

kotla in za njihovo odvajanje v ozračje nad zgradbo. 

Ob pravilno izvedenem priklopu, servisiranju in vzdrževanju kotel ne oddaja 

emisij dima v prostor. V primeru, da se to vseeno zgodi, je potrebno prostor 

prezračiti ter ugotoviti in odpraviti vzrok za nastanek dima. 
 

 

Čiščenje 

Čiščenje kotla se izvaja, ko je le-ta ohlajen. Proces ohlajanja kotla se izvaja 
zelo počasi. 

Za čiščenje ostankov pepela je potrebno uporabljati osebna zaščitna sredstva 

- rokavice in primerno obleko. Priporočamo, da uporabnik najmanj enkrat na vsaka 

dva dni izklopi kotel ter počaka, da se le-ta ohladi na ustrezno temperaturo, nato pa 

iz površine prenosnika toplote očisti ostanke akumuliranega pepela, očisti gorilnik in 

izrazni posodo za pepel, nato pa zapre vrata kotla ter kotel ponovno vklopi. 

Po dolgotrajni neprekinjeni uporabi kotla se na stenah kotla začnejo 

akumulirati pepel in  saje, še posebej na prenosniku toplote in na dimnih ceveh, 
zaradi česar prihaja do zmanjšanja prenosa toplote in izgube moči kotla. Celotna 
količina pepela in saj je odvisna od kakovosti uporabljenega goriva in pogojev 

obratovanja kotla. Površino prenosnika toplote vode je potrebno čistiti z uporabo 
jeklene krtače. 

Ob koncu kurilne sezone je potrebno kotel in dimnik temeljito očistiti  Tudi 
prostor,v katerem se nahaja kotel, je potrebno očistiti in posušiti. 

 
Podrobnosti o delovanju gorilnika za pelete in dozirnika za dovajanje 

peletov iz zalogovnika do gorilnika so opisane v priročniku z navodili za 

uporabo gorilnika.  

 
Prepovedano je izvajanje kakršnihkoli modifikacij konstrukcije izdelka! 

Za popravila je potrebno uporabiti samo proizvajalčeve originalne rezervne dele. 
 

Proizvajalec nudi garancijo in izvaja servisiranje tudi po preteku garancijskega 

 roka ter lahko zamenja vodni plašč. 

- Garancija ni veljavna za kotle z izbočenim vodnim plaščem, ki nastane kot 

posledica povečanja tlaka v sistemu nad dopustnim nivojem ali kot 

posledica napačne inštalacije. 

- Priporočamo, da priklop kotla izvede usposobljen strokovnjak. 

 

Zadnja sprememba: 30.09.2011 



GARANCIJSKA KARTICA 

 
 

Izdelki PRITY so izdelani skladno z zahtevami za varno delovanje in učinkovitost 

po sledečih standardih: Bolgarski nacionalni standard EN 13240:2006, BSS EN 

12815:2006, BSS EN 13229:2006, BSS EN 12809, BSS EN 303-5 ter ustrezajo 

odobreni tehnični dokumentaciji. 
 

 

Garancijski rok za izdelke znaša 36 (šestintrideset) mesecev od datuma nakupa 

pri enem izmed pooblaščenih prodajalcev, ob pogoju, da so dosledno upoštevane vse 

zahteve glede pravilnega transporta, inštalacije in pravilne uporabe. 
 

 

V primeru napak je izdelek potrebno dostaviti prodajalcu, pri katerem je bil 

kupljen ali direktno proizvajalcu, obvezno pa je potrebno priložiti tudi garancijsko 

kartico 
 

 

Proizvajalec bo upošteval vse reklamacije, z izjemo sledečih primerov: 

- tvorba kondenzacije v kotlu; 

- razbiti zidaki v kotlu; 

- vračanje dimnih plinov (kajenja) v prostor; 

- neupoštevanje zahtev za napeljavo in uporabo kotla, zapisanih v 
navodilih za uporabo; 

- poškodbe, ki so nastale med transportom; 

- kotel ima izbočen vodni plašč, ki je nastal zaradi povečanega tlaka nad 
dovoljenim nivojem tlaka. 

 
 
 

POZOR! 

Garancija je veljavna samo v primeru, če je ta garancijska kartica čitljivo 

izpolnjena in podpisana z nalivnim peresom ali kemičnim svinčnikom in 

potrjena z žigom. 

V skladu z zakonsko zaščito potrošnikov je prodajalec odgovoren za morebitno neskladnost 
proizvoda z določili prodajne pogodbe. 

Transportne stroške nosi kupec proizvoda. 
 

 

Proizvajalec: “Prity 95” Ltd. Bolgarija,  Liaskovets, 33, M. Raycovichstr. 
 
 
 
 

URL: www.prity-bg.com 

http://www.prity-bg.com/


MODEL IZDELKA: 
 
 
 

Kotel za ogrevanje vode 
PRITY SLB 

 
 

Datum izdelave…………………………………………………………………………….. 

Serijska številka…………….……………………………………………………………...  

Opravljena kontrola kakovosti……………………………………………………… 

Žig 

Kotel je v brezhibnem stanju za uporabo dobavljen kupcu: 
 
 

(Poln naziv in naslov kupca) 
 

 

Naslov: ……………………………………………………………………………………………….... 

Naziv podjetja……………………….…………………………………………………………….… 

Mesto (kraj)……………..……………………..………………………………………………….… 

Številka računa ……………..………… z dne …………………………………………….. 

(Datum prodaje) 
 

 

KUPEC. ……………………………. PRODAJALEC……………………………….. 

(Podpis)  (Žig in podpis) 
 

 
 
 
 

SPECIFIKACIJA 
 

 

Kotel kot celoto sestavljajo sledeče komponente in enote: 
 

 

- telo kotla; 

- vrata; 

- predal – posoda za pepel; 

- komplet ročajev; 

- dekorativna zaščitna obloga; 

- priročnik z navodili za uporabo. 
 

 

PROSIMO, DA PRED UPORABO TEMELJITO PREBERETE  NAVODILA ZA 

UPORABO TER JIH DOSLEDNO UPOŠTEVATE. NAVODILA SHRANITE NA 
DOSTOPNO MESTO ZA NADALJNJO UPORABO! 


