
 

 
 
 
 

VGRADNA KURIŠČA Z IZMENJEVALNIKOM VROČEGA ZRAKA 
 

TEHNIČNI OPIS 
 

Kurišča so namenjena lokalnemu ogrevanju prostorov, v katerih so nameščena, in ogrevanju 

oddaljenih prostorov s pomočjo vročega zraka. Izdelani so iz jeklene pločevine z nizko vsebnostjo 

ogljika in vključujejo: gorilno komoro, izmenjevalnik vročine iz nerjavečega jekla, vrata kurišča s 

stekleno keramiko, rešetko iz litega železa, grabljice iz litega železa, ognjevzdržno opeko, odvod 

dimnih plinov z ventilom, predal za pepel z ventilom za regulacijo primarnega zraka. 

Gorilna komora je obkrožena za dvojno steno, med katero kroži zrak, katerega nato ventilatorji 

odvedejo za ogrevanje oddaljenih prostorov. 

Zunanja površina peči kurišča ogreva zrak v prostoru. Njegovo gibanje je lahko prosto, 

gravitacijsko ali preko vgrajenih ventilatorjev. 

S pomočjo ventilov za primarni zrak in ventilov na odvodu dimnih plinov se doseže brezfazna 

regulacija toplotne moči kurišča. 

 

 Max toplotna moč, kW Dimenzije, cm Masa, kg 

Kurišče PRITY CF 18 66х61х117 150 

Kurišče PRITY 2CF 18 73х73х113 188 

Kurišče PRITY TCF 18 108х60х114 190 

Kurišče PRITY TC2F 20 108х60х131 215 
Ti podatki so veljavni samo z vgrajenim sistemom za konvekcijo toplote, ki se prenese iz gorilne komore. 

 
Navedena toplotna moč modelov je bila določena po preiskavah v skladu s predpisanimi pogoji. 

Doseganje željene moči je odvisno od izbranega goriva s potrebno kurilno vrednostjo in vlažnostjo; 

njegovega prižiga in dodajanja, regulacije tako primarnega in sekundarnega zraka, kakor tudi prepiha; 

organizacije učinkovite izmenjave toplega zraka, itd. 

 
Vsi modeli imajo trup kamina izdelan iz osnovne pločevine, ki je debela 2 mm, plošče pa so 

debele 3÷4 mm. Opremljeni so z rešetko iz litega železa, vratci za polnjenje, zbiralnikom za pepel, 

opečnato oblogo in ventilom za zmanjševanje tlaka, ko se poveča vlečenje zraku skozi domnik. Kurišča 

imajo stekleno keramiko, ki je odporna na vročino, peči pa imajo kaljeno steklo. 
 

Za izračun potrebne moči morate imeti v mislih dejstvo, da je za ogrevanje 1m
3 
prostora potrebno 

od 25 do 180 W, odvisno od izpostavljenosti ter od izolacije, prostorske temperature in vetrov. 

 
Znano je, da korelacija med ceno in kurilno močjo izbranega goriva kaže, da je ogrevanje na trda 

goriva najbolj ekonomično. Kot rezultat naših dogoletnih izkušenj in testov v laboratorijih »Prity 95« 

smo dosegli  do 80% učinkovitost kurišč, kaminov in peči. 

 
NAVODILA ZA MONTAŽO 

 
Pri montaži kurišča je potrebno upoštevati vse lokalne zakone in predpise, vključno s tistimi, 

ki se nanašajo na državne ali evropske standarde. 



Kurišče namestite na stabilna horizontalna ognjevarna tla z dovolj veliko nosilnostjo. Prekrita so z 

gradbenim materialom, kar tvori njen dizajn. Pred vrati mora biti stabilna in ognjevarna podlaga, ki naj 

bi pokrivala prostor najmanj 50 cm pred kaminom. 

V območju sevanja kurišča ne sme biti nobenih vnetljivih predmetov in predmetov, ki jih lahko 

sevanje toplote poškoduje. 

Pred povezavo (pred priključitvijo) kurišča z dimnikom se posvetujte s kvalificiranim delavcem. 

Vezni elementi (rozete in dimne cevi) naj bodo pritrjene čvrsto in trajno, tako da ne bodo stale v 

prehodnem oddelku dimnika. Velikost dimnih cevi naj bo enaka velikosti cevi, ki povezuje s kuriščem. 

Priporočljivo je, da kurišče povežete z ločenim dimnikom. Če imate v isti dimnik speljane tudi 

druge grelne naprave, potem mora  biti dimnik za to primeren. 

Sveži zrak mora vstopiti (priti) v kurišče navadno od 5 do 7 m
3
/uro za vsak kilovat oddane toplote. 

Ko je to potrebno, zagotovite zračni tok iz sosednjih prostorov ali od zunaj. 

Proces izgorevanja v kurišču ne sme čutiti pomanjkanja zraka za delovanje gravitacijskega ali 

prisilnega vlečenja zraku, kajti to je razlog za nezadostno izgorevanje ali vračanje dimnih plinov v 

prostor. 

Prislno kroženje zraka preko kurišča se izvri s pomočjo dvojnega sesalnega centrifugalnega 

ventilatorja (220V, 50Hz, 101W). 

Da se izognete razprševanju prahu v ogrevanih prostorih, kakor tudi nabiranju umazanije v 

ventilatorju, vam priporočamo prečiščevanje zraka, ki vstopi v kurišče za segrevanje, s pomočjo 

filterjev. 

 
Pozor! Vtič za ventilator naj bo priklopljen le v nevtralno ozemljenem Schuko vtikaču v dobrih 

delovnih pogojih! 
 

S pomočjo stikala K lahko izberete dva načina delovanja:  

1 – Prislini vklop’ 

2- Vklop s termostatom med segrevanjem zraka in izklop med ohajevanjem. 

Ventilatorji kurišča z zračniki so opremljeni z regulatorji napetosti, preko katerih se regulira 

njihovo vrtenje. Do omogoča, da se dotok zraka v ogrevane prostore določi po željah uporabnika. 

 
Regulator napetosti (Regulator za vrtilno hitrost ventilatorja) 

 

 

 
 

1 – prisilni vklop 2- vklop s termostatom 



 

 

 
 

Tukaj je diagram povezave kurišča s cevmi za zrak, ki vodijo v ogrevane prostore: 
 

 
 

A,B, C – možne lokacije za namestitev zračnega filtra. 
 

Ko prekrivate kurišče z dekorativnimi elementi, morate zagotoviti pogoje za naravno kroženje 

zraka v prostoru med kuriščem in kritjem. Zagotoviti je potrebno tudi, da zrak, ki prihaja v ventilator 

ne vsebuje dima in praha. 

 
NAVODILA ZA UPORABO 

 
Gorivo 

 
Uporabljajte samo kemijsko surov naravni les ali pa lesene brikete brez lepil. 

 
Pomembno je, da je les suh. Suh les pomeni, da je vlažnost pod 20%. To se doseže tako, da ga 

pustimo v suhem in zračnem prostoru za najmanj 2 leti. Hranimo ga nasekanega in zloženega, debelina 

kosov pa mora biti med 5 in 15 cm. 



Zakaj ne smemo uporabljati vlažnega lesa? 
 

1. Vlažnost lesa zmanjša njegovo toploto med gorenjem. Velik del toplote se porabi za 

izparevanje vode, preostanek pa navadno ne zadostuje za zagotavljanje potrebne toplote. 20 

kg vlažnega lesa lahko na primer pomeni, da je to 10 kg suhega lesa in 10 litrov vode, ki jo 

dodamo ognju. 

2. Izparevanje vode zmanjša izgorilno temperaturo in prispeva k oblikovanju saj, ki se nabira 

in oblikuje trd črn sloj na stenah gorilne komore, steklene keramike, cevi in dimnika. 

3. Onesnaževanje okolja se poveča, kajti plini zapuščajo dimnik ne da bi zgoreli. 

 
Prižiganje goriva 

 
Cilj prižiganja goriva je ogrevanje sten gorilne komore, cevi in dimnika, da se ustvari zračni tok s 

pomočjo stabilnega plamena brez pogostega odpiranja vrat za dokončanje priprave ognja. 

1. Pred pripravo očistite pepel z rešetke. 

2. Do konca odprite ventila za primarni zrak in za dimne pline. 

3. Vstavite dva nasekana kosa lesa v gorilno komoro, vzporedno enega z drugim, na obeh 

straneh rešetke. 

4. Zmečkajte papir in ga postavite na sprednji del rešetke med poleni. Ne uporabljajte svetlečega 

ali impregniranega papirja. 

5. Na papir postavite majhne suhe vejice ali paličice. Zaželjeno je, da gre za lahko gorljiv mehak 

les. 
Razporedite gorivo, da se ne podre in tako zaduši naraščajočega ognja. Na gorivo dajte nekaj 

fino nasekanih polen. 

6. Prižgite papir. Ko papir zaori, zaprite vrata gorilne komore. 

7. Pustite ventil za primarni zrak popolnoma odprt dokler se plamen ne razširi po celotni gorilni 

komori. 

Cilj je prižig ognja v kurišču v prvem poizkusu z eno vžigalico, brez nepotrebnih zapletov in 

ponovnega dodajanja papirja in goriva. 

Toplotno odporna barva, s katero so prebarvana kurišča je bila v tovarni prisilno posušena in se 
tekom prvih nekaj prižigov samozapeče ter tako postane mehansko stabilna. Med samozapečenjem se v 
prostor sprošča evaporcija. 

 
Kurjenje na les 

Sevana toplota ognja ni stalna, kajti polena najblojše gorijo v ciklih. Cikel pomeni čas, ki preteče 

od prižganja polen, ki smo jih postavili na žerjavico, pa do tega, ko ta polena sama postanejo nov sloj 

žerjavice. Vsak cikel lahko zagoravlja ogrevanje za različno časovno obdobje, odvisno od vkoličine in 

velikosti polen, ter do načina, kako smo jih dodali. 

Ne dodajajte samo po eno ali dve poleni. Večje število polen je potrebno za, da se naredi sloj 

žerjavice, ki ohranja toploto in vzdržuje gorenje. 

Fino nasekana polena, ki so prekrižana eno nad drugim gorijo hitreje, kajti to omogoča zraku, da 

doseže vse dele simultano. Taka postavitev je primerna, ko je potrebno intenzivno oddajanje toplote. 

Za dosego dolgotrajno stabilnega ognja zberite žerjavico na rešetki in nanjo postavite veliko 

polena čvrto eno ob drugem. Tesna vzporena postavitev polen preprečuje vdor zraka in plamenov med 

njih in tako ohranja središče kupa za kasnejše gorenje. Popolnoma odprite primarni zrak. Ko obrobna 

polena zagorijo, zmanjšajte dotok zraka, da dosežete željeno intenzinvost gorenja. 

Število potrebnih polen je odvisno od izhoda (moči) kamina in od zaželjenega ogrevanja. Količina 

suhih polen za vsak kilovat uporabne toplote je 0,36 do 0,5 kg na uro. Manjša količina velja za bolj 

suha polena. 



Znaki pravilnega gorenja 
 

1. Plameni morajo biti vidni vse dokler polena ne postanejo žerjavica. Smisel tega je, da se 

preprečni nastajanje saj in spuščanje dima. Dim ni običajen produkt samega gorenja polen 

in je posledica slabega izgorevanja. 

2. Če je v kurišču ognjevarna opeka, mora ta ohraniti svojo naravno rjavorumeno barvo, ne pa 

postati črna. 

3. S suhimi poleni in dovolj primarnega zraka mora biti zagotovljen takojšni prižig vsake 

dodane količine goriva. 

4. Steklena keramika na vratih (če jo imate) mora ostati čista. 

5. Plini, ki izhajajo iz dimnika morajo biti prozorni ali beli. Siv dim kaže na to, da prihaja  do 

saj ali slabega gorenja. 

 
Dimnik 

Dimnik je namenjen vlečenju produktov izgorevanja iz kamina in odlaganje le-teh stran v 

atmosfero izven (stran od) bivališča. 

Prepih navzgor oziroma vlečenje dimnika je rezultat kombinacije njegove višine in razlike v 

temperature med dimnimi plini in zunanjim zrakom. Skupina dimnih plinov v dimniku ima manjšo 

težo od ekvivalentne skupine plinov v zraku zunaj, tako da je tlak v spodnjem delu toplega dimnika 

manjši od atmosferskega (zračnega) tlaka zunaj. Ta precej majhna razlika v tlakih ustvari vlečenje. 

Spodnji prepih je razlog za zahtevnejše gorenje oziroma vračanje dimnih plinov in se premaga s 

hitrim prižiganjem ognja in gorenjem suhega, tankega in hitro gorljivega goriva, kot so paličice in 

papir. Po prižganju ognja in segretju dimnika se pretok zraka poveča. Zaradi ekonomičnega režima in 

učinkovitosti mora biti pretok zraka zmanjšan na 5-10 Pa po segretju dimnika, tako da ne pride do 

vračanja dimnih plinov (dima) pri zaprtih vratih. 

 
Glavni vzroki za nezadostni pretok zraka so sledeči: 

 
- nalaganje slojev saj znotraj dimnika, ki zmanjšajo njegov premer in povečajo upor 

dvigajočih se dimnih plinov; 

- razpokana stena dimnika ali ohlapna rozeta; 
- zrahljane dimne cevi ali pa cevi, ki so potisnjene pregloboko v dimnik, saj se tako zmanjša 

premer dimnika ali pa se ga zamaši; 

- uporaba skupnega dimnika z majhno zmožnostjo vlečenja s stranih večih peči, ki so v isti 

višini (v neposredni bližini); 

- Spuščanje dima se pojavi tudi, ko postane vreme zunaj nenadoma toplejše – topli plini 

izgorevanja ognja ne morejo izstopiti skozi hladen dimnik. V tem primeru uporabite večjo 

količino paličic in papirja. Enako se zgodi tudi, ko želite prižgati ogenj v prvem nadstropju 

(ali pritličju), ko kamin v najvišjem nadstropju uporablja isti ali sosednji dimnik; 

- Ko strop ni neprodušen ali pa so odprta okna v zgornjem nadstropju. Pojavi se efekt 

»stopniščnega dimnika«, ki ustvari obratni prepih; 

- Ko je dimnik postavljen v območju, kjer veter ustvari nadtlak. 
Ob pravilni povezavi, servisiranju in vzdrževanju kurišča, to ne spušča emisij plina v prostor. če 

pa se to vseeno pojavi, morate prezračiti prostor in ugotoviti vzrok za spuščanje dima in ga odstraniti. 

 
Ne kurite: odpadkov, pobarvanega mehkega lesa, vezanih plošč ali plošč iz lesenih delov, 

lesenih pragov ali drugih odpadkov, ki vsebujejo umetne kemične primesi, kajti strupi ne gorijo, 

temveč le spremenijo svojo sestavo in ko jih spustimo v atmosfero, to lahko vodi v nepredvidljive 

posledice. 



Čiščenje, vzdrževanje in ohranitev 

Od nakupa kurišča ga ščitite pred mehanskimi poškodbami. 

Med delovanjem morajo biti vrata kurišča zaprta. Ko odpirate vrata za dolaganje goriva, mora biti 

odprtina za primarni zrak zaprta in paziti morate, da vam gorivo ne pade ven iz kurišča. 

Moč kurišča se regulira s pomočjo ventila za primarni zrak ter ventila za odvajanje dimnih plinov. 

Ne dotikajte se kurišča z golimi rokami, ko je to vroče. 

Zbiralnik pepela očistite vsak dan. Pepela ne mečite v plastične posode. 

Redno čistite prehodne dele dimnih plinov v kurišču in v ceveh. 

Pobarvane podlage obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte čistilnih sredstev. Če želite osvežiti 

barvo, uporabite primerno pršilo. 

Stekleno ploščo obrišite z vlažno krpo in jo, ko je to potrebno, odstranite z vrat in očistite s 

čistilnimi sredstvi ali vodo. 

Da preprečite kondenzacijo in morebitno korozijo, očistite pepel in ostanke goriva, ko kurišče dlje 

časa ni v uporabi (recimo v obdobju, ko ne kurite), elemente za uravnavanje pa odprite  za boljše 

kroženje zraka okoli in preko kurišča. 

Med popravilnimi deli izklopite napravo iz elektrike. 

Popravila na električnih delih lahko opravlja samo kvalificirani električar. Ne 

izvajajte neavtoriziranih sprememb v zasnovi! 

Med popravili uporabljajte samo originalne rezervne dele istega proizvajalca. 
 

 
- Družba upravlja z garancijskimi in post-garancijskimi storitvami in lahko zamenja vodne ovoje. 

- Garancija ni veljavna za kurišča z izbočenimi vodnimi ovoji, ki so posledica povečanega 

tlaka v sistemu, ki presega dovoljenega zaradi nepravilne montaže. 

- Priporočamo, da montažo opravi izurjeni specialist. 
 

 
Zadnja sprememba 10.05.2012 


