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KOTLI ZA OGREVANJE VODE 
ZA ZASEBNE HIŠE

TEHNIČNI PODATKI

Kotli za ogrevanje vode so namenjeni za postavitev v prostorih v pritličju, kjer je 
možnost shranjevanja goriva in enostavnega polnjenja z gorivom.

Kotli so konstruirani za ogrevanje vode z naravnim ali prisilnim kroženjem ogrevane 
vode.

Model Nominalna grelna 
moč (kW)

Max. tlak vode 
(bar)

Minimalen vlek
( Pa)

Količina vodnega 
plašča ( l)

MA19 19 1,0 22 35
GA 26 26 1,0 25 62
GA38 40 1,0 30 70
LB 44 1,0 30 84

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.



<<<<

2

SHEMATIČEN PRIKAZ DELOVANJA 
KOTLA V ODPRTEM SISTEMU

ОРС         

Odprt sistem ogrevanja vode z raztezno 
posodo in črpalko 

ОРС          

АО

Ekonomičen  odprt  težnostni  samo-
prilagodljiv sistem  ogrevanja  vode  z 
odprto raztezno posodo brez črpalke

SHEMATIČEN PRIKAZ DELOVANJA 
KOTLA V ZAPRTEM SISTEMU

1. Manometer
2. Termometer 120º С
3. Električni termostat
4. Termični varnostni ventil
5. Avtomatski odvod zraka
6. Varnostni hidravlični ventil
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. Če gre za odprt sistem, mora biti v sistem vgrajena odprta raztezna posoda.
3. V vsakem trenutku delovanja sistema je potrebno zagotoviti odzračevanje vsakega 
priključka in vsakega elementa napeljave.
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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. Pri inštalacijah s prisilno ventilacijo mora biti črpalka opremljena z UPS – z 
akumulatorjem s pretvornikom 12 V/220/V50 Hz na avtonomen način. Priporočamo, da se 
obtočno črpalko vklaplja in izklaplja s termostatom, duplicirano z ročnim električnim 
stikalom. 

L1 L2

K

L1 in  L2 signalni luči
K običajno stikalo

                          T termostat

* Način delovanja: L1 sveti, obtočna črpalka je v teku

 ** Način pripravljenosti: L2 sveti. Črpalka NE  deluje: Električno 
napajane iz omrežja je vzpostavljeno.

***  Delovanje v primeru nuje: L1 in L2 ne svetite. Ni električnega 
napajanja iz omrežja..

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 premoga s povečano vsebnostjo žvepla; pazite tudi, da se premog ne 
zmoči.
9. Odsvetujemo tudi uporabo svežih in mokrih drv ter rastlinja. Drva je pred uporabo potrebno 
skladiščiti v suhem in zračnem prostoru vsaj dve leti

  10. 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
Uporabljajte samo kemično naraven lese ter črn premog. 
Pomembno je, da je les suh.  Kot suh se razume les, ki ima vsebnost vlage pod 20 %. Tak 
nivo vsebnosti vlage se doseže s skladiščenjem lesa v suhem in zračnem prostoru najmanj 2 
leti. Les mora biti razcepljen in zložen, debelina polen pa naj bo med 5 in 15 cm.
Zakaj odsvetujemo uporabo vlažnega lesa?
1.  Vlažnost lesa 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 lesa lahko pomeni 10 kg suhega lesa 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. 
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Vžig ognja
- Pri vžiganju ognja v kotlu mora biti zaklopka za dimne pline popolnoma odprta.
- Pri vžiganju je prepovedano uporabljati vnetljive tekočine kot pomoč pri vžigu.
- Za zanetenje ognja skozi vrata za nalaganje goriva položite papir in razcepljen les ter 

prižgite z vžigalico.
-  Na goreča polena položite tanko plast premoga.
- Ko se dodano gorivo vname, dodajte še večjo količino goriva. Ko se ogenj razgori in 

doseže  določeno  moč,  je  priporočljivo  zapreti  zaklopko  za  dimne  pline,  da  se  prepreči 
morebitne izgube toplote skozi dimnik.

- Gorivo je v kotel potrebno dodajati glede na potrebe po toploti in glede na intenzivnost 
gorenja, ob predpogoju, da je na voljo zadostna količina žerjavice.

Elementi za regulacijo
Zaklopka za dimne pline v dimniku regulira količino dimnih plinov, ki gredo iz kotla v 

dimnik. Zaklopka se nastavlja z ročico, ki je nameščena na zgornjem delu kotla, na priključni 
cevi dimniških cevi.

МА18,GА26,GА38 LB
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Reguliranje primarnega zraka se izvaja s termostatom glede na temperaturo vode v kotlu. 
Proces  regulacije  se  izvaja  z  gumbom za  nastavljanje,  ki  je  označen  z  lestvico  od  0-9. 
Oznake na gumbu so samo informativne. Postopek regulacije primarnega zraka poteka na 
sledeč način: Kotel se ogreje do določene temperature. S pomočjo gumba za nastavljanje se 
zaklopka za primarni zrak zapre. Ko se temperatura znižuje, se začne zaklopka za primarni 
zrak samodejno odpirati.

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

kaplja na kurišče in ustvarja vtis, da kotel pušča. Ta pojav izgine, ko se na notranjo strani 
kotla oprime prah. 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.
Vlek  navzgor  ali “vlečenje”  dimnika  je  rezultat  kombinacije  med  višino  dimnika  in 

razliko v temperaturah dimnih plinov in zunanjega zraka. Stolp vročih dimnih plinov v 
dimniku ima manjšo težo kot enak stolp mrzlega zunanjega zraka, tako da je tlak v nižjem 
delu  v  toplem dimniku  manjši  kot  zračni  tlak  zunaj.  Ta  precej  majhna  razlika  v  tlaku 
ustvarja vlek.

Nizek vlek je prvi vzrok za težave pri vžiganju ali za uhajanje dimnih plinov v prostor; to 



težavo je možno premostiti z hitrim vžiganjem in gorenjem suhih, tankih in hitro gorljivih 
trščic  in papirja.  Ko se ogenj  razgori  in ogreje dimnik,  se vlek poveča. Za ekonomičen 
način kurjenja in visok izkoristek je potrebno potem, ko se dimnik segreje, vlek znižati na 5-10 
Pa,  tako da ne more priti  do pojava vračanja  in uhajanja dimnih plinov (kajenja) skozi 
zaprta vrata.

Glavni vzroki nezadostnega vleka so sledeči:
- obloga iz saj v notranjosti dimnika, kar zmanjšuje premer dimnika in povečuje upor 

odvajanjih dimnih plinov;
- počena stena dimnika ali ohlapna rozeta;
- zrahljane dimne cevi ali cevi, ki so potisnjene globoko v dimnik, saj se na ta način 

zmanjša premer ali celo zamaši dimnik;
- uporaba enega samega dimnika z majhnim vlekom za več kaminov in štedilnikov v 

neposredni bližini;
- do  kajenja  dima  pride  tudi  v  primeru  toplejšega  vremena  zunaj  –  topli  plini,  ki 

nastanejo pri vžiganju ognja, ne morejo uiti skozi mrzel dimnik. V tem primeru se 
uporabi  večja  količina  trščic  in  papirja,  da  ogenj  hitro  zagori.  Do enakega  pojava 
pride tudi v primeru, ko poskušate prižgati ogenj v prvem nadstropju (pritličju), pri 
tem pa isti ali sosednji dimnik že uporablja kamin v vrhnjem nadstropju 

- kadar strop ni neprodušen ali kadar so v zgornjem nadstropju odprta okna, pride do 
učinka  “stopničastega dimnika”, ki ustvarja povratni vlek;

- ko je dimnik postavljen na mestu, kjer prihaja od prevelikega tlaka zaradi vetra.
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.

Ne sežigajte: kuhinjskih odpadkov, lepljenega ali barvanega mehkega lesa, vezanega lesa 
ali plošč iz lesenih delov, lesene embalaže ali drugega odpada, ki vsebuje umetne kemične 
dodatke, saj strupi ne zgorijo, temveč samo spremenijo svojo sestavo ter se izločijo skozi 
dimnik v ozračje, kar vodi do onesnaževanja okolja z nepredvidljivimi posledicami.

Čiščenje
Čiščenje kotla se izvaja, ko je le-ta ohlajen. Proces ohlajanja kotla se izvaja zelo počasi.
Za čiščenje trdnih odpadkov po gorenju se uporabi strgalo in posoda za pepel. Posodo za 

pepel je potrebno izprazniti  tudi pred vsakokratnim vžiganjem ognja, da se pri  gorenju 
prepreči morebitno blokado kroženja zraka pod rešetko. Pepel je potrebno shranjevati v 
negorljivih posodah s pokrovom.

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. Če je kotel prevelik ali če je temperatura 
pri delovanju kotla prenizka, se količina saj med gorenjem znatno poveča. Na enak način ima 
tudi slab vlek dimnika velik vpliv na povečano količino nastalih saj. Površino prenosnika 
toplote vode je potrebno čistiti z uporabo jeklene krtače.

Ob koncu kurilne sezone je potrebno kotel in dimnik temeljito očistiti. 



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:  30.05.07.


