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Kadangi esame sukaupę didelę inžinerijos ir dizaino patirtį, atsižvelgiame į profesionalų ir 
vartotojų pageidavimus, sekdami savo srities tendencijas ekologijos ir saugos srityse, mes 
kuriame ir gaminame šiuolaikines pirties ir saunos krosneles. 

Mūsų pirties krosnelės – tai: 

- šiuolaikinės medžiagos; 

- tiksli konstrukcija; 

- ekologiškumas ir sauga. 
Dėkojame Jums, kad pasitikite „Ermak“ prekės ženklu. 

ATIDŽIAI perskaitykite šią naudojimosi instrukciją tam, kad suprastumėte šio gaminio 

veikimo principą, reikalavimus jo montavimui, tinkamam naudojimui ir techniniam 

aptarnavimui. Neišsinagrinėjus šios montavimo ir eksploatavimo instrukcijos naudotis 

gaminiu DRAUDŽIAMA! 
 

www.ermak-termo.ru, el. paštas: 

info@ermak-termo.ru 

ERMAK 

„Ermak 16“, „Ermak 16-PS“, 

„Ermak-Elit 16-S“, „Ermak-Elit 16-PS“ 

PIRTIES 

KROSNELĖS 

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA 

PASAS 
Gamintojas pasilieka teisę daryti nedidelius gaminio konstrukcijos pakeitimus nekeisdamas jo 

funkcinės paskirties, neblogindamas jo kokybės ir patikimumo ir atskirai neatnaujindamas 

esamos instrukcijos 



- 2 - 

 

 

 

 

DĖMESIO! 

Draudžiama naudoti šią krosnelę ne pagal jos paskirtį ir kaip nors  keisti jos konstrukciją – tai gali 
sukelti pavojų, galite apgadinti gaminį ar sutrumpinti jo tarnavimo laiką. 
 

Karščiui atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, įgyja galutinį patvarumą ir atsparumą 
mechaniniams pažeidimams (polimerizuojasi) tik po pirmojo krosnelės iškūrenimo. 

Draudžiama patikėti veikiančios krosnelės priežiūrą asmenims, kurie neišsinagrinėję šios 
instrukcijos, vaikams ir nepilnamečiams asmenims, palikti besikūrenančią krosnelę be priežiūros. 

Draudžiama laikyti kurą ir kitas degias medžiagas arčiau, kaip 0,5 m iki krosnelės.  

Griežtai draudžiama naudoti lengvai užsidegančius skysčius krosnelės užkūrimui ir degimo 
proceso palaikymui. 

Jokiais būdais nekūrenkite krosnelės iškart iki aukštų temperatūrų (iki metalo paraudonavimo). 

Neužpildinėkite įkaitusių malkų (anglių) krosnelės pakuroje vandeniu. Dėl staigaus temperatūros 
kritimo gali deformuotis ar įtrūkti pakuros metalas. 

Renkantis pajungiamą baką būtina atsižvelgti į rekomenduojamus modelius ir talpas. 

Prieš krosnelės iškūrenimą į baką įpilkite vandens ir užpildykite šilumokaičio sistemą. Nepilkite 
vandens į įkaitintą krosnelę, nes galite apgadinti šilumokaitį arba baką. 

Krosnelei naudokite tik rekomenduojamos frakcijos akmenis. Nedėkite į krosnelę smėlio, 
nenaudokite sunkių metalinių (ketaus) daiktų ir t.t., nes tai labai padidina apkrovą krosnelei ir 
sutrikdo jos šilumos apykaitą. 

Tinkamai sumontuokite dūmtraukį. Rekomendacijos pateiktos šios instrukcijos skyrelyje 5.3. 

Draudžiama naudoti dūmų sklendę, kuri uždaro daugiau, nei 75% dūmų kanalo. 
Kamino ir dūmtraukio kanalas turi būti vienodo arba didesnio diametro už krosnelės dūmtraukio 
išėjimą. 

Draudžiama valyti dūmtraukį ir kaminą krosnelės kūrenimo metu, rusenant žarijoms arba degant 
suodžiams dūmtraukyje. 

Krosnelės savininkas asmeniškai atsako už teisingą ir saugų jos eksploatavimą. 
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1. PASKIRTIS 
Mūsų gaminamos pirčių krosnelės skirtos pirties patalpų ir gretutinių patalpų šildymui, garų gamybai ir 
vandens šildymui. Jos tinka ir rusiško tipo pirtims, ir suomiško tipo pirtims (saunoms). 

NESKIRTOS komerciniam naudojimui dėl darbinių apkrovų padidėjimo iki 10 kartų. Šiuo atveju 

gamintojas atsiriboja nuo bet kokių garantinių įsipareigojimų. Draudžiama montuoti A, B ir V 

priešgaisrinių kategorijų patalpose pagal NPB 105-03. Neskirta montuoti vaikų mokymo, 

ambulatorijų-poliklinikų ir joms prilyginamų įstaigų patalpose. 

Dėmesio! Draudžiama šią krosnelę naudoti ne pagal jos paskirti, atlikti kokius nors jos konstrukcijos 

pakeitimus, nes tai nesaugu ir dėl to galite sutrumpinti krosnelės tarnavimo laiką. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS 
Gaminiai sertifikuoti ir jie atitinka jiems keliamus saugos reikalavimus. Jie turi ATITIKTIES 
SERTIFIKATĄ pagal GOST R, savanorišką priešgaisrinės saugos atitikties statybose sertifikatą  „FIRE 
CONTROL“ (GОSТ R 53321-2009). Ši eksploatavimo instrukcija sudaryta laikantis saugos 
reikalavimų, kurie nustatyti šiuose normatyviniuose dokumentuose: 

- Rusijos Federacijos priešgaisrinės saugos reikalavimai PPB 01-03; 

- SNiP 41-01-2003 „Šildymas, ventiliacija ir kondicionavimas“; 

- krosnelių ir dūmų kanalų darbų ir remonto taisyklės, VDPO, М 1991; 

- krosnelių-vamzdynų gamybos taisyklės, VDPO, 2002. 

3. KONSTRUKCIJOS YPATUMAI 

Šios krosnelės pagamintos taikant šiuolaikines technologijas: metalo kaldinimo, lenkimo, suvirinimo ir 

formavimo (paveikslėliai 1-2). 
Šių krosnelių patikimumas užtikrinamas optimaliais konstrukciniais sprendimais ir naudojamomis 
medžiagomis: 

- „Ermak“ modelių krosnelėse terminės apkrovos elementai pagaminti iš plieno, kurio storis 6 mm, 
o korpusas ir dūmtraukio sistema iš 3-4 mm storio plieno; 

- „Еrmak Elit“ modelių krosnelių ir dūmtraukio sistema pagaminta iš karščiui atsparaus 3 mm storio 

nerūdijančio plieno, kuriame yra iki 17% chromo, šios krosnelės sukalibruotos temperatūrai iki 

9000С. 
Krosnelių korpusai nudažyti juodais silikoniniais dažais, papuošti dekoratyviniais elementais iš blizgaus 
nerūdijančio plieno. Juodos spalvos ir nerūdijančio plieno derinys gaminiui suteikia kontrastiškumo, 
griežtumo ir šiuolaikiškumo. 

Bazinių modelių konstrukcijos ypatumai 
PAKUROS TUNELIS – suteikia galimybę perkelti pakuros dureles į gretutines patalpas, kas 
pakankamai patogu ir šiuolaikiška. Tunelį sudaro kieta konstrukcija, kuri užtikrina montavimo ir 
išardymo patogumą. Pakuros dureles galima nustatyti norima atsidarymo kryptimi, ant jų sumontuota 
nekaistanti rankenėlė, todėl iki minimumo sumažinama nusideginimo tikimybė dedant malkas į pakurą.
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PAKUROS TUNELIS su panoraminiu stiklu suteikia galimybę perkelti pakurą pro padidinto storio 
sieną. Tunelio reguliavimo galimybė leidžia keisti tunelio ilgį nuo 125 iki 225 mm. Tam, kad būtų 
sukurtas židinio efektas, į pakuros dureles įmontuotas karščiui atsparus stiklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAKUROS TUNELIS su panoraminiu stiklu suteikia galimybę perkelti pakurą pro padidinto storio 
sieną. Tunelio reguliavimo galimybė leidžia keisti tunelio ilgį nuo 125 iki 225 mm. Tam, kad būtų 
sukurtas židinio efektas, į pakuros dureles įmontuotas karščiui atsparus stiklas. 
DEKORATYVINIS RĖMELIS – montuojamas į tunelį ir uždengia plyšius sienos ertmėje po 
krosnelės sumontavimo. 
PAKURA  – išorinė, kas, dėka krosnelės kompaktiškumo padidina įdedamų malkų ilgį iki 500 mm. 
KROSNELĖ  – ventiliuojama, atvirojo tipo. Krosnelės akmenys sudaro didelį tūrį, todėl jiems įkaitinti 
reikia didelio terminio perdavimo, o dėl šios priežasties padidintas jų kontaktas su šilumą 
perduodančiais paviršiais. Krosnelės šiluminę talpą galima padidinti ant jos galinės dalie sumontuojant 
groteles (pasirinkimas). 
DUJŲ KANALŲ SISTEMA  – ji sukonstruota taip, kad užtikrintų kiekvienos kuro dalelės sudegimą, 
padidintų liepsnos ir dūmų dujų praėjimo ilgį. 

* Tam tikrų modelių krosnelės gali nežymiai skirtis nuo vaizduojamų šiame paveikslėlyje. 

Paveikslėlis - 1. Krosnelės konstrukcija. 
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PELENŲ RINKTUVAS  – jo dėka lengvai išimami pelenai iš krosnelės nuo ketaus grotelių 
nepertraukiant degimo proceso. 
SKYDELIS–KONVEKTORIUS  – užtikrina įkaitusio oro srovių paskirstymą ir apsaugą nuo 
infraraudonosios spinduliuotės. Papildomai ant galinės krosnelės sienelės galima pakabinti 
ekraną-konvektorių. 
 
 

  
Paveikslėlis - 2. Krosnelės su panoraminiu stiklu konstrukcija. 

*Tam tikrų krosnelių modeliai gali nereikšmingai skirtis nuo  pavaizduoto paveikslėlyje. 

 
Baziniai modeliai paskaičiuoti 10-24 m2 pirties patalpai. Funkcines serijinių modelių galimybes 
įmanoma praplėsti papildžius krosnelę vieną arba keliomis pasirinktimis, paveikslėlis - 3: 
Ekranas-konvektorius. Nukreipia šilumos srovę link krosnelės sienelės ir slopina stiprų infraraudonąjį 
spinduliavimą. 
Krosnelė su grotelėmis. Akmenų užpildymo dėka slopinamas stiprus infraraudonasis spinduliavimas ir 
didinama krosnelės šiluminė talpa. 
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Pakabinamas bakas skirtas vandens pašildymui pirties patalpoje. Šildomas perduodant šilumą nuo 
krosnelės galinės sienelės. 
Šilumokaitis įmontuojamas į pakurą. Galima montuoti ir kairėje, ir dešinėje pusėje. Ji skirtas šildyti 
vandenį išoriniame bake savaiminės cirkuliacijos principu ir yra patogus tada, kai baką karštam 
vandeniui reikia sumontuoti gretutinėje patalpoje (pavyzdžiui, pirties prausimosi patalpoje). 

 

Paveikslėlis - 3. Ant krosnelės montuojami priedai.  

Dėmesio! Visus priedus įmanoma sumontuoti vienu metu. Ant galinės krosnelės sienelės galima sumontuoti 
pakabinamą ekraną arba groteles akmenims, arba pakabinamą baką. Krosnelės eksploatacija be 
pakabinamos įrangos DRAUDŽIAMA. 

4. KROSNELĖS PIRČIAI PASIRINKIMAS 
Krosnelės pirčiai pasirinkimas vaidina svarbų vaidmenį pirties įrengimui ir krosnelė turi būti įrengta 
su specialisto konsultacija. Tai, kokį modelį ir jo modifikaciją reikėtų pasirinkti, priklauso nuo 
kiekvieno konkretaus atvejo ir: pirties išplanavimo, pirties patalpos tūrio ir šiluminės izoliacijos, 
gretutinių patalpų tūrio, kurias reikia kūrenti, norimo temperatūros-drėgmės režimo, pageidaujamos 
pirties iškūrenimo trukmės, žmonių skaičiaus, kurie vienu metu atliks pirties procedūras (lentelė - 1), 
klimato regiono ir naudojimosi pirtimi sezoniškumo. 

Lentelė - 1. Pirties talpa 

Pirties tūris, m3 
Pirties talpa, žmonių 

skaičius 

Karšto vandens sąnaudos 

l/žmogui. Bendros karšto vandens 
sąnaudos, l/procedūrai 

6-12 1-2 

15 

15-30 

8-16 2-3 30-45 

12-24 3-4 45-60 

24-30 4-6 60-90 

30-50 6-9 90-135 
 
Parinkite krosnelės modelį (reikiamą krosnelės galią) pagal pirties patalpos ir gretutinių patalpų, kurias 
reikia šildyti, tūrį. Kad būtų patogiau išsirinkti tinkamos galios modelį, pateikiame preliminarius 
šildomo tūrio skaičiavimus (lentelė 2). 
Tinkamai suderinus ir paskaičiavus šildomų patalpų tūrį, reikia nepamiršti ir apie šiluminius nuostolius, 
nes atskirai stovinčiam mediniam pirties pastatui reikia orientuotis į
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paskaičiavimų vidurkį. Taip pat reikia atsižvelgti į kiekvieną neizoliuoto plytų ar akmenų mūro ir stiklo 
kvadratinį metrą, nes tam reikės papildomos krosnelės galios. Papildomos krosnelės galios taip pat 
reikės ir normaliam krosnelės pasirinkčių ir priedų veikimo užtikrinimui (lentelė - 3). 

Lentelė - 2. Techninės bazinių krosnelių charakteristikos 

Krosnelės modelis 
Šildomos 
patalpos 
tūris, m3 

Galia 

(nominalioji), 

kW 

Svoris, 

kg 

Krosnelės 

talpa, kg 

Pakuros 

gylis, mm 

Tunelio 

gylis, mm 

Dūmtraukio 

diametras, 

mm 

Gabaritiniai 

matmenys, ±15 

mm 

Ermak 16 (2012) 8-16 16 56 60 500 135 115 595х445х730 

Ermak 16-PS (2012) 8-16 16 62 60 500 125..225 115 600х515х730 

Ermak-Elit 16-S (2012) 8-16 16 54 60 500 135 115 595х445х730 

Ermak Elit 16-PS (2012) 8-16 16 58 60 500 125..225 115 600х515х730  
S – durelės su karščiui atspariu stiklu 

PS – durelės su karščiui atspariu panoraminiu stiklu. (2012) – nurodo modelio metus. 

Lentelė - 3. Pirties krosnelių priedų techninės charakteristikos 

Pavadinimas Talpa iki, l (kg) 
Galia (naudojama), 

kW 

Masė 

iki, kg 

Gabaritiniai matmenys ±5, 

mm 

I P A 

Ekranas-konvektorius 16 – – 3,1 75 310 715 

Krosnelės grotelės 16 / skirtos 50 kg 50 kg 1,5 3 130 440 600 

Pakabinamas bakas 16 / 40 l 40 l 1,5 5,5 180 400 600 

Pakabinamas bakas 16 / 55 l 55 l 2 6,5 235 400 600 

Universalus šilumokaitis 1 l/ 2 kW 1 l 2 1 240 240 40 

Išorinis bakas iki 60 l iki 60 l - - - - -  

Tada galima pasirinkti krosnelės modifikaciją (norimus priedus) pagal savo pirties išplanavimą. Kai 
kurių pirties ir krosnelės schemų pavyzdžiai pateikti paveikslėlyje - 4. 

  
 

  
1. Priešpirtis; 2. Pirties patalpa; 3. Prausimosi skyrius  

Paveikslėlis - 4. Pirties išplanavimo ir krosnelės įrengimo schemos. 
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Krosnelės priedų pasirinkimą reikia atlikti atsižvelgiant į norimą funkcionalumą, montavimo sąlygas, 
eksploatavimo ir priežiūros patogumą. 
Šiame etape reikia apsispręsti, ar tunelis bus iškeliamas į gretutines patalpas, ar yra poreikis sumontuoti 
baką karštam vandeniui, kur ir kaip šis bakas turės būti patalpintas: tiesiai ant krosnelės, pakabintas ant 
sienos ar prausimosi patalpoje. 

5. MONTAVIMAS 
 
5.1 Paruošimas naudojimui 
Nuimkite pakuotę, pašalinkite visas etiketes ir apsaugines plėveles, sureguliuokite groteles ir pelenų 
rinktuvą. Atidžiai apžiūrėkite gaminį ir patikrinkite, ar kokybiškos jo suvirinimo siūlės. Į dureles 
sumontuokite stiklą naudodami tvirtinimo detales (modeliams, kurie turi dureles su stiklu). 

Dėmesio! Temperatūrai atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, įgyja galutinį atsparumą ir patvarumą 
mechaniniams pažeidimams (polimerizuojasi) tik po pirmojo krosnelės iškūrenimo. Iki pirmojo krosnelės 
iškūrenimo, su dažytais jos paviršiais reikia elgtis reikia itin atsargiai (akmenis į šildytuvą galima sudėti tik po 
pirmojo krosnelės iškūrenimo ir tik po to, kai ji visiškai atvės). 

Pirmojo krosnelės iškūrenimo metu pramoninis tepalas, kuriuo suteptas krosnelės metalas, ir 
lakieji silikoninių dažų komponentai gali skleisti dūmus ir specifinį kvapą, tačiau vėliau dūmų ir 
specifinio kvapo nebebūna.  Dėl šios priežasties pirmąjį krosnelės iškūrenimą (be akmenų) reikia 
atlikti nesudėjus akmenų į pakurą, atvirame ore, laikantis priešgaisrinių atsargumo priemonių, bent 15 m 
atstumu nuo gyvenamųjų ir ūkinių pastatų, sumontavus laikiną dūmtraukį su kibirkščių gaudykle, kuris 
būtų ne mažesnio, nei 2 m aukščio. 
Leidžiama atlikti pirmąjį pilnai pirtyje sumontuotos krosnelės iškūrenimą su dūmtraukiu ir vandeniu 
užpildytu baku (jei toks yra).  Šiuo atveju būtinai iki galo atidarykite visas duris, langus, ventiliacines 
ertmes tam, kad patalpų ventiliacija būtų nuolatinė. 
Pirmasis iškūrenimas turi būti bent vienos valandos trukmės temperatūros kilimo procese (žr. 
eksploatacijos skyrelį). 

5.2 Krosnelės montavimas 
Montuojant šildymo įrangą būtina laikytis visų priešgaisrinės saugos atsargumo priemonių, kurios 
nurodytos SNiP 2.04.05-91, GOST 9817-95, GOST R Р 53321-2009, o taip pat tipinių konstrukcijų 
krosnelių albumuose ir gamyklinėse instrukcijose. Krosnelių gabaritiniai ir montavimo matmenys 
pateikti paveikslėliuose  - 5а, 5b. 

5.2.1 Krosnelės sumontavimas pirties patalpoje (paveikslėlis - 6) 
Krosnelė turi būti montuojama horizontaliai ant nejudančio, tvirto ir ugniai atsparaus paviršiaus 
(pagrindo). Labiausiai tinka pagrindui betonas, leidžiama krosnelę montuoti ir ant medinių grindų su 
sąlyga, kad ant jų yra plytų mūro sluoksnis arba molio-smėlio sluoksnis, kurio storis  ne mažiau 60 mm 
(1/4 plytos). Pagrindo matmenys turi būti didesni už pačios krosnelės matmenis bent 250 mm iš 
krosnelės šonų ir jos galinės dalies. Pagrindui, sujungimams ir apsauginėms konstrukcijoms turi būti 
naudojamos kietos keraminės (raudonos) plytos, jos turi būti aukštos kokybės, įprastai degintos, be 
įtrūkimų ir priemaišų, ne žemesnės kaip M100 klasės. Draudžiama naudoti perdegintas arba 
nepakankamai degintas plytas, skylėtas, palengvintas plytas ir silikatines plytas. 
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Paveikslėlis – 5b. Krosnelės su panoraminiu stiklu gabaritiniai ir montavimo 
matmenys. 
 

Paveikslėlis - 5а. Krosnelės gabaritiniai ir montavimo matmenys. 
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Saugūs atstumai nuo krosnelės iki sienos iš degių medžiagų (arba kitų konstrukcijų iš degių medžiagų): 

- iš šonų nuo krosnelės ir nuo ekrano-konvektoriaus šono turi būti ne mažesni, nei 
500 mm; 

- iš šono nuo pakabinamos sienelės be pakabinamų elementų – ne mažiau 1000 mm; 

- iš šono nuo ant krosnelės kabinamų elementų (grotelių, bako) – 250 mm; 

- virš krosnelės – ne mažiau 1200 mm; 

- priešais pakuros dureles – ne mažiau 1250 mm. 

Saugūs atstumai iš šonų ir nuo krosnelės galinės dalies gali būti sumažinti 50% naudojant apsaugines 

pertvaras. Apsauginės pertvaros gali būti pagamintos iš plieninio lakšto ant bazalto pagrindo, kurio 

storis turi būti ne mažiau 10 mm (arba ant pagrindo iš kitokios šilumą izoliuojančios medžiagos). Sienų 

apsauginės pertvaros gali būti iš plytų mūro, kurio storis turi būti ne mažiau 120 mm (1/2 plytos) su oro 

tarpu ne mažiau 30 mm iki izoliuojamo degaus paviršiaus (ventiliacijos užtikrinimui), aukšti turi būti 

ne mažiau 500 mm. 

Darbų atlikimo seka: 

- paruoškite vietą krosnelės montavimui pirties patalpoje; 

- sumontuokite krosnelę ant pagrindo, kuris paruoštas vadovaujantis saugos reikalavimais ir aukščiau 

pateiktomis rekomendacijomis. 

5.2.2 Krosnelės su tuneliu, perkeltu į gretutinę patalpą, montavimas (paveikslėlis - 7) 

Perkeliamasis tunelis gali būti montuojamas tik į sieną iš nedegių medžiagų (plytų, betono ir t.t.), kurios 

storis turi būti ne mažiau 120 mm (1/2 plytos), jis turi būti aukščiau viršutinės krosnelės dalies bent 500 

mm ir užtikrinti saugų atstumą iki degių medžiagų. Skylės sienoje dydis turi užtikrinti 2-5 mm tarpą iš 

kiekvienos krosnelės tunelio pusės ir 5-10 mm tarpą židinio tipo krosnelei. Šiuo atveju būtina užtikrinti 

atstumą nuo priekinės krosnelės sienelės skydelio iki plytų sienos, kad šis atstumas būtų ne mažiau 15 

mm. 

Krosnelė turi būti montuojama horizontaliai ant nejudančio, tvirto ir ugniai atsparaus paviršiaus 

(pagrindo). Labiausiai tinka pagrindui betonas, leidžiama krosnelę montuoti ir ant medinių grindų su 

sąlyga, kad ant jų yra plytų mūro sluoksnis arba molio-smėlio sluoksnis, kurio storis  ne mažiau 60 mm 

(1/4 plytos). Pagrindo matmenys turi būti didesni už pačios krosnelės matmenis bent 250 mm iš 

krosnelės šonų ir jos galinės dalies. Pagrindui, sujungimams ir apsauginėms konstrukcijoms turi būti 

naudojamos kietos keraminės (raudonos) plytos, jos turi būti aukštos kokybės, įprastai degintos, be 

įtrūkimų ir priemaišų, ne žemesnės kaip M100 klasės. Draudžiama naudoti perdegintas arba 

nepakankamai degintas plytas, skylėtas, palengvintas plytas ir silikatines plytas. 
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*v - atitinkamai pagal dūmtraukio metalo storį 

Paveikslėlis - 6. Krosnelės pirties patalpoje montavimas. 
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*v - atitinkamai pagal dūmtraukio metalo storį 

Dėmesio! Pirties patalpos grindų lygis ir patalpos, kurioje yra pakura, grindų lygis turi būti vienodas arba šiek tiek 
žemesnis, o pagrindas (grindys) turi būti vientisas.  

Paveikslėlis - 7. Krosnelės su tuneliu, perkeltu į gretutines patalpas, montavimas. 
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Saugūs atstumai nuo krosnelės iki sienos iš degių medžiagų (arba kitų konstrukcijų iš degių medžiagų): 

- iš šonų nuo krosnelės ir iš pakabinamo ekrano-konvektoriaus pusės – ne mažiau 500 mm; 

- iš ant krosnelės pakabinamos sienelės pusės be pakabinamų elementų – ne mažiau 1000 mm; 

- iš ant krosnelės pakabinamų elementų pusės (krosnelė-grotelės, bakas) – 250 mm; 

- virš krosnelės – ne mažiau 1200 mm; 

- priešais pakuros dureles – ne mažiau 1250 mm. 

Saugūs atstumai iš šonų ir nuo krosnelės galinės dalies gali būti sumažinti 50% naudojant apsaugines 
pertvaras. Apsauginė pertvara turi būti pagaminta iš plieninio lakšto su bazalto sluoksniu ir jos storis neturi 
būti ne mažiau 10 mm (arba iš kitos nedegios šilumą izoliuojančios medžiagos). Sienų apsauginė pertvarka 
turi būti pagaminta iš plytų mūro, kurio storis turi būti ne mažiau 120 mm (1/2 plytos) su oro tarpu ne 
mažiau 30 mm iki izoliuoto degaus paviršiaus (ventiliacijos užtikrinimui), o aukštis turi būti ne mažiau 
500 mm. 

Darbų atlikimo seka: 
- pagrindo paruošimas krosnelės pastatymui pirties patalpoje; 
- ertmės paruošimas sienoje pagal montuojamo krosnelės tunelio matmenis; 
- išimkite pelenų rinktuvą, nuimkite pakuros dureles, kad neapgadintumėte stiklo ir būtų patogiau montuoti    

krosnelę – atidarytos durelės lengvai nusiima jas pakėlus (židinio tipo krosnelėms) arba išėmus durelių ašį 
(kitiems modeliams); išmontuokite dekoratyvinį tunelio rėmelį; 

- iš pakuro išimkite ištraukiamą tunelį (židinio tipo krosnelėms); 
- pastatykite krosnelę ant jos pagrindo ir įstumkite į sienos angą laikydamiesi saugos reikalavimų ir aukščiau 

pateiktų rekomendacijų; 
- sulygiuokite krosnelę horizontaliai (židinio tipo krosnelėms – išlyginkite išlyginamosiomis 
reguliuojamomis kojelėmis);  
- sumontuokite ištraukiamą tunelį į krosnelės pakurą (židinio tipo krosnelėms), užtepkite karščiui atsparaus 
sandariklio išilgai vidinio krosnelės krašto 5-10 mm pločiu (komplekte nėra);  
- pritvirtinkite dekoratyvinį rėmelį; 
- sumontuokite pelenų rinktuvą ir pakuros dureles. 

5.3 Dūmų vamzdžio montavimas 
Būtina atkreipti dėmesį į teisingą dūmtraukio sumontavimą. Rekomenduojame naudoti modulinius 
plonasienius vamzdžius iš nerūdijančio plieno, kurių diametras 115 mm ir storis 0,5 mm. Krosnelės pakuros 
sujungimas su pagrindine dūmtraukio dalimi turi būti iš plieninio vamzdžio, kurio storis ne mažiau 1 mm ir 
ilgis – ne mažiau 0,5 m (pirmasis dūmtraukio vamzdžio modulis). Dūmtraukio vamzdžio sujungimai turi būti 
užsandarinti karščiui atspariu hermetiku (arba kita nedegia šilumą izoliuojančia medžiaga) ir suveržti 
plieninėmis sąvaržomis. 

Vamzdžio dalis, kuri yra minusinių temperatūrų zonoje (rūsio patalpoje ir pan.), turi būti izoliuota tam, kad 
būtų išvengta kondensato. Idealiu sprendimu dūmtraukio izoliacijai yra gatavų izoliuotų vamzdžių (su 
izoliaciniu sluoksniu) naudojimas. 
Jei pirties pastato patalpos turi pagrindinį dūmtraukio kanalą, tai krosnelę reikia montuoti kuo arčiau šio 
kanalo laikantis saugių atstumų iki degių medžiagų. Krosnelės pakuros sujungimas su pagrindiniu 
dūmtraukio kanalu turi būti iš plieninių vamzdžių, kurių storis ne mažesnis 1 mm. 
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Dėmesio! Draudžiama naudoti dūmtraukio sklendę, kuri priveria dūmų kanalą daugiau, nei 75%. 

Dūmtraukio vamzdis turi turėti kuo mažiau sudūrimų. Dūmtraukį reikia montuoti vertikaliai be briaunų ir 
nemažinant skersmens. Leidžiama daryti vamzdžių posūkius iki 90 laipsnių kampo nuo vertikalės ir su 
nuokrypiu nuo horizontalės ne daugiau 0,5 m. Dūmtraukio aukštis, matuojant nuo krosnelės išeinamosios 
ertmės iki kamino viršutinės briaunos (vietos, kur degimo produktai išeina iš kamino) turi būti ne mažiau 3 m. 

Dėmesio! Jei būtų montuojamas storasienis metalinis didelio svorio (> 30 kg) dūmtraukio vamzdis, būtina jį 
sumontuoti taip, kad jo svoris neperkrautų krosnelės. 

Kamino viršus (paveikslėlis 8) turi būti: 

- ne mažiau 500 mm nuo plokščio stogo; 

- ne mažiau 500 mm nuo šlaitinio stogo kraigo, kada dūmtraukio vamzdis yra iki 1,5 m atstumu nuo kraigo; 

- ne žemiau stogo kraigo, jei dūmtraukio vamzdis yra 1,5 – 3 m atstumu nuo kraigo; 

- ne žemiau linijos, nubrėžtos nuo kraigo žemyn 10 laipsnių kampu; pagal horizontą dūmtraukio vamzdžiui 
esant didesniu nei 3 m atstumu. 

Dūmtraukio vamzdžio pakėlimui 500 mm aukštyje reikia numatyti: 

- kad pakėlimas būtų virš aukščiausio pastato taško, kuris pristatytas prie šildomos patalpos; 

- kad kamino viršus būtų virš užuovėjos viršutinės plokštumos, jei šalia stovi aukštesnis pastatas ar objektas. 

Montuojant dūmtraukio vamzdį pastatuose su stogo šlaitu iš degių medžiagų, būtina sumontuoti žiežirbų 
gaudyklę kurios tinklelio skylutės neturi viršyti 5х5 mm. Ant plieninių dūmtraukių viršaus turi būti 
sumontuojamas stogelis, o jei naudojami moduliniai vamzdžiai (sluoksniniai) reikia sumontuoti specialią 
galvutę. 
Pastato ir stogo konstrukcijas, kurios pagamintos iš degių medžiagų ir kurios yra šalia dūmtraukio (ertmė 
stoge, ertmė perdangoje), reikia apsaugoti nuo užsidegimo nedegiomis medžiagomis. Atsižvelgiant į kamino 
sienelių storį (matuojant pagal vidinį paviršių) - apsauga nuo užsidegimo turi būti ne mažiau 500 mm 
neapsaugotiems dūmtraukiams ir ne mažiau 380 mm – apsaugotiems dūmtraukiams. 
Tarpus tarp dūmtraukio vamzdžių ir stogo konstrukcijos reikia perdengti specialiais tarpikliais arba plieniniu 
perėjimu („sijonėliu“), arba silikonu („MASTER FLESH“). 
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Perdangos vieta (ties lubomis) turi būti storesnę už pačią perdangą tam, kad apdailos viršus būtų aukštesnis už 
perdangos plokštumą daugiau nei 70 mm. Naudojant specialų praėjimą stogo perdangoje dūmtraukio 
sumontavimas nesukelia jokių sunkumų. Tarpus tarp lubų ir dūmtraukio reikia užpildyti nedegia medžiaga 
(keramzitu, šlaku, bazaltine vata ir pan.).   

 

 

 

Paveikslėlis - 8. Dūmtraukio vamzdžio pakėlimas. 

Dėmesio! Dūmtraukio vamzdžių nesujunginėkite naudodami didelę jėgą, o juos apšiltinkite naudodami nedegias 

medžiagas. Krosnelės dūmų išėjimo ir dūmtraukio konstrukciją kategoriškai draudžiama montuoti iš neišardomų 

konstrukcinių elementų. 

 5.4. Ekrano-konvektoriaus sumontavimas 

Ekranas-konvektorius skirtas apsaugai nuo grubios šiluminės spinduliuotės ir sušilusio oro srovių tolygaus 

paskirstymo. Ekranas-konvektorius ant krosnelės montuojamas vadovaujantis paveikslėliu - 9 

Paveikslėlis - 9. Ekrano-konvektoriaus sumontavimas ant krosnelės 
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5.5 Krosnelės grotelių montavimas 

Krosnelės grotelės skirtos sudėti papildomai akmenų masei ir šių akmenų kaitinimui krosnelės kaitra. 

Ant krosnelės pakabintos ir akmenimis užpildytos grotelės slopiną aštrų infraraudonąjį spinduliavimą ir 

gerokai padidina krosnelės šiluminę talpą. 

Grotelės montuojamos ant krosnelės tokia tvarka (paveikslėlis-10): 

- užkabinkite apatinius grotelių kabliukus kampu į skylutes ant krosnelės sienelės;  

- pasukite groteles ant kabliukų, kol jos prisispaus prie krosnelės sienelės;  

- pritvirtinkite grotelių viršų tvirtinimo juosta;  

- sudėkite akmenis į groteles, žr. rekomendacijas punkte 5.8. 

  

Paveikslėlis - 10. Grotelių uždėjimas ant krosnelės. 

5.6 Vandens šildymo bako uždėjimas (montavimas) 

Gaminame didelį bakų asortimentą, kurie skirti vandens šildymui nuo pirtie krosnelių (jų krosnelės 

komplekte nėra ir juos reikia įsigyti atskirai). Šiuos bakus gaminame iš blizgaus nerūdijančio plieno arba 

dažyto plieno. 

Renkantis bako modelį ir tūrį reikia vadovautis gamintojo rekomendacijomis (žr. lentelę - 3). Pirties 

krosnelės konstrukcijoje numatyta galimybė pakabinti baką ant krosnelės sienelės (pakabinamas bakas) 

arba pajungti išorinį baką prie krosnelės pakuroje esančio šilumokaičio. 

Dėmesio! Renkantis ant krosnelės pakabinamą baką (ir krosnelę su galimybę kabinti baką) reikia griežtai 

laikytis rekomenduojamų modelių ir tūrių pasirinkčių. Tai susiję su konstrukciniais krosnelių ypatumais. 

Išorinis bakas, kuris jungiamas prie krosnelės šilumokaičio, gali būti ir didesnės talpos, nei rekomenduojama, 

bet tokiu atveju gamintojas atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės dėl vandens pašildymo kokybės ir greičio. 

Tam, kad gaminys tarnautų ilgai, jo naudojimosi metu būti atsižvelgti į: 

- nepilkite vandens į tuščią baką įkaitus krosnelei. Nerekomenduojame kūrenti krosnelės pusiau 

užpildytu baku (tiek išoriniu, tiek pakabinamu), nes tai nėra saugu ir galite apgadinti įrangą; 

- išorinio bako pajungimui prie krosnelės su šilumokaičiu naudokite tik metalinius vamzdžius; 

- naudojantis įranga šaltu metų laiku būtina iš šilumokaičio sistemos išleisti vandenį tam, kad vandeniui 

užšalus nebūtų apgadinti krosnelės elementai. 
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Dėmesio! Vanduo bake gali užkaisti iki virimo temperatūros, todėl būkite atsargūs. 

5.6.1 Pakabinamo bako montavimas 
Bakas skirtas vandeniui šildyti persiduodant karščiui nuo krosnelės sienelės. Jo montavimo schema 
pateikta paveikslėlyje – 11. 

  

Paveikslėlis – 11. Pakabinamo bako montavimo schema. 

Montavimo seka: 

- nuo bako nuimkite apsauginę plėvelę (bakams iš nerūdijančio plieno); 

- savisriegiu varžtu pritvirtinkite medinę rankenėlę ant bako dangtelio; 

- išorinėje bako pusėje uždėkite išleidimo jungtį ir ją iš vidaus priveržkite veržle su poveržle (jei 

bakas neturi pritvirtintos jungties); 

- ant bako jungties pritvirtinkite vandens padavimo kraną (krano komplekte nėra, diametras G 

1/2“). Jungtį užsandarinkite silikonu arba santechnine juostele; 

- pakabinkite baką ant krosnelės grotelių (ant sienelės be apsauginio skydelio) tvirtinimo kabliais, 

esančiais vidinėje bako pusėje; 

- užpildykite baką vandeniu; 

- uždarykite baką dangteliu. 

Pakabinamas bakas paruoštas eksploatacijai. 

5.6.2 Išorinio bako montavimas 
Šis bakas prijungiamas prie krosnelėje esančio šilumokaičio ir skirtas vandens šildymui savaiminės 
cirkuliacijos dėka. 
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Šilumokaičio montavimas (paveikslėlis - 12). Šilumokaitis montuojamas į krosnelės pakurą bet kurioje 
jos pusėje tokia tvarka: 

  

Paveikslėlis - 12. Šilumokaičio montavimas. 

- šilumokaičio montavimo pusėje iš krosnelės korpuso 3 išimkite dvi akles 2 (aklės užspaustos ir 
prisuktos prie korpuso). Judindami aklę iš įpjautos pusės, nulaužkite ūselius, kurie jungia jas su 
korpusu; 

- iš pakuros išimkite strypą 1. Kad tai padarytumėte, per korpuse esančią skylę veržliarakčiu atsukite 
dvi veržles 4 ir nuimkite poveržles 5; 

- paruoškite šilumokaitį sumontavimui. Į šilumokaičio korpusą 6 įsukite  trumpąjį dviejų rankovių 9 
srieginį galą užsandarindami srieginę jungtį.  Priveržimo stiprumas neturi viršyti 30 Nm, nes 
priešingu atveju gali atsijungti jungtis nuo šilumokaičio korpuso; 

- patikrinkite šilumokaičio surinkimo hermetiškumą; 

- tam, kad užsandarintumėte išėjimų iš krosnelės pakuros skyles, užtepkite karščiui atsparaus 
hermetiko (komplekte jo nėra) aplink šias jungtis; 

- kai į krosnelės ertmes (į krosnelės vidų) įstatysite šilumokaitį, jį pritvirtinkite (iš išorės) veržle 8 su 
vamzdeliu-poveržle 7; 

- kai sumontuosite krosnelę, pajunkite prie jos baką vadovaudamiesi schemomis paveikslėliuose - 
13,14. 

Išorinio bako pajungimas ir montavimas (paveikslėliai -13,14). Baką būtina sumontuoti 0,1-0,3 m virš 
viršutinio krosnies krašto tuo pačiu užtikrinant paduodančiojo kontūro vamzdžių ilgį iki 2,5 m, nes taip 
galėsite perkelti baką į pirtie prausimosi patalpą. Montuojant šilumokaičio sistemą būtina laikytis 
sąlygos, kad išeinančiojo kontūro ilgis nebūtų du kartus didesnis už paduodančiojo kontūro ilgį. 

Dėmesio! Jei įsigijote pirties krosnelę su šilumokaičiu, būtinai išsinagrinėkite išorinio bako pajungimo 

schemas. Kategoriškai draudžiama sukurti slėgį sistemoje: - sistema turi būti atvira, t.y. susijusi su atmosfera 

– nenaudokite hermetiškų bakų (arba bakų su hermetiškais dangteliais); 
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- nejunkite sistemos prie vandentiekio tinklo. Sistema užpildoma į ją pripilant vandens; 

- nemontuokite sistemoje kranų ir ventilių, kurie nenumatyti paveikslėliuose - 13,14. Sistemai užsikimšus joje 

sutrinka cirkuliacija ir susidaro perteklinis spaudimas; 

- užtikrinkite, kad sistemos vamzdžiuose nesusidarytų oro kišenės; 

- nesumontuokite bako patalpoje, kurios temperatūra būna žemiau +20С arba ant plytų mūro sienos. Tokiu 

atveju bakas veiks kaip šildytuvas-radiatorius, o jo sušilimo greitis ženkliai sumažės.  

 

Padavimo kontūro pakėlimas turi būti ne mažiau 20°, išeinančiojo kontūro nuolydis – ne mažiau 2°, 

kryptimi link bako. 

 

Paveikslėlis - 13. Išorinio bako montavimo pirties patalpoje schema. 

. 
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Montavimo seka: 
- nuo bako nuimkite apsauginę plėvelę (bakai iš nerūdijančio plieno); 
- savisriegiu varžtu pritvirtinkite medinę rankenėlę ant bako dangčio; 
- ant bako gali būti privirintos arba nuimamos jungtys jo pajungimui prie paduodančiojo 
(išeinančiojo) kontūro ir vandens padavimo krano pajungimo. Nuimamos jungtys montuojamos į 
skyles iš išorinės pusės ir priveržiamos veržlėmis su tarpinėmis. G 3/4" diametro jungtys 
montuojamos apačioje, o G 1/2" – prie vandens padavimo krano iš priekinės pusės. 
- pakabinkite baką ant pirtie ar prausimosi patalpos sienos patogioje vietoje (laikantis 
rekomenduojamo atstumo iki krosnelės) naudodami tvirtinimo (savisriegius) varžtus palikdami 
nedidelį tarpą iki sienos arba, pavyzdžiui, pakišdami medinę lentelę; 
- padarykite dvi technologines skyles sienoje, kurių reikia norint išvesti šilumokaičio sistemą (jei 
išorinis bakas montuojama gretutinėje patalpoje). Kai sumontuosite sistemą, sienoje esančius tarpus 
būtina užsandarinti nedegiomis šilumą izoliuojančiomis medžiagomis; 

  

Paveikslėlis - 14. Išorinio bako montavimo gretutinėje patalpoje schema. 

Paduodančiojo kontūro pakėlimas turi būti ne mažiau 20°, išeinančiojo kontūro pakėlimas ne mažiau 
2° kryptimi nuo krosnelės link bako. 
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5.7 Oro cirkuliacija ir mikroklimatas pirties patalpoje 
Siekiant užtikrinti gerą oro cirkuliaciją pirtyje, būtina priverstinė cirkuliacija (paveikslėliai 6,7). Visose 
pirties patalpų grindyse iškertamos skylės šviežio oro padavimui, kurių skersmuo turi būti 100 cm2. 
Kartu su šviežio oro padavimu džiovinama erdvė po pirties grindinis ir grindų lentų apačia. 
 
Oro padavimo skylių vietas reikia pasirinkti pagal pirties patalpos tipą (priešpirtis, pirties patalpa, 
prausimosi patalpa) ir krosnelės sumontavimo būdą (priklausomai nuo to, ar gretutinėje patalpoje yra 
pakuros tunelis). 
 
Krosnelė sumontuota pirties patalpoje (tunelis neperkeltas į gretutinę patalpą) – oro padavimo skylę 
reikia daryti: 

- pirties patalpoje, šalia kanalo; 
- prausimosi patalpoje bet kurioje patogioje vietoje (maksimaliu atstumu nuo oro išėjimo ertmės). 

Tunelis (pakuros kanalas) perkeltas į gretutines patalpas – oro padavimo skylė turi būti: 
- priešpirtyje (arba patalpoje, į kurią iškeltas tunelis) šalia pakuros kanalo; 
- pirties patalpoje šalia krosnelės; 
- prausimosi patalpoje bet kurioje patogioje vietoje (maksimaliu atstumu nuo oro išėjimo ertmės). 

Skylės oro išėjimui daromos sienoje šiek tiek žemiau lubų lygio ir kiek įmanoma toliau nuo krosnelės (ir 
nuo oro padavimo skylės). Drėgnesnio ir šaltesnio oro ištraukimui prie ištraukimo skylės jungiamas 
vertikali dėžutė, kurios išėjimo skylė turi būti ne aukščiau, kaip 50 cm nuo grindų. 
Į padavimo ir išėjimo skyles rekomenduojame sumontuoti reguliuojamas sklendes, kurių dėka galėsite 
valdyti oro cirkuliaciją pirtyje. 
Mūsų gaminių konstrukcijos ir didelės šiluminės galios bei didelio akmenų kiekio dėka galėsite 
užsitikrinti platų komfortabilių mikroklimato sąlygų diapazoną tiek rusiškai pirčiai (drėgnumas 40-60%, 
temperatūra +60...+80°С), tiek suomiškai saunai (drėgnumas 5-15%, temperatūra +10. ..+120°С). 

5.8 Akmenys krosnelei 
Naudokite akmenis, kurie specialiai skirti pirties krosnelėms (gabrodiabazas, talkochloritas, žadeitas), 
kurių dydis yra 50-100 mm. Vulkaninės kilmės akmenys išsiskiria gražia faktūra, jie sudaryti iš patvarių 
medžiagų, kuriose nėra kenksmingų priemaišų, turi didelę šiluminę talpą, atsparūs dideliems 
temperatūros svyravimams, nesubyra ir neskilinėja.  

Dėmesio! Nerekomenduojame naudoti neaiškios kilmės akmenų.  Nuo žemės surinktuose akmenyse gali būti 
didelis sieros junginių, radionuklidų kiekis, todėl jie ne tik kad netinka, bet gali būti ir kenksmingi naudoti 
pirtyje. 

Prieš sudedant akmenis rekomenduojame juos nuplauti tekančiu vandeniu tam, kad pašalintumėte 
dulkes, kurios atsiranda transportavimo metu.  Didelius akmenis reikia dėti į krosnelės apačią jų 
plokštesne puse link metalinių paviršių, o mažesnio dydžio akmenis dėti tarp didesnių akmenų.  
Akmenis iki viršutinio sluoksnio dėkite taip, kad tarp jų liktų tarpai oro srautui. Akmenis atsitiktiniu 
būdu dėkite iki viršutinio krosnelės lygmens ir taip, kad tarp jų liktų tarpai oro srautams. 
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6. EKSPLOATACIJA 

 
Prieš užkuriant krosnelę būtina įsitikinti dūmtraukio jungčių sandarumu ir traukos pakankamumu. 
Trauką galite patikrinti prie atidarytų pakuros durelių palaikę uždegtą žvakę (dūmų kanalo sklendė turi 
būti atidaryta). Jei žvakės liepsna pakrypsta link pakuros, reiškia, kad trauka yra. Tada įpilkite reikiamą 
vandens kiekį į baką ir į šilumokaitį. 

Dėmesio! Neleidžiama pilti vandens į užkurtą ir įkaitusią krosnelę, nes dėl to galite apgadinti (ar net 

sugadinti) šilumokaitį. 

Į pakurą įdėkite malkų iki 3/4 pakuros tūrio. Malkų dydis turi būti toks, kad jas galėtumėte dėti išilgai ir 
šiek tiek skersai. 
„Ermak“ prekės ženklo krosnelių kurui naudokite stambiai sukapotas sausas įvairios medienos rūšių 
malkas. Drėgnos ir pradėjusios pūti medienos malkos prastai dega ir jomis kūrendami negausite norimo 
mikroklimato pirtyje. Krosnelės pakuroje draudžiama deginti akmens anglis, durpių briketus, dažytą 
medieną, plastiką, padengtą plastiku kartoną ir t.t., nes dėl tokio kuro itin didelės degimo temperatūros ir 
didelio kenksmingų medžiagų kiekio gali kilti pavojus. 
Uždekite ugnį pakuroje. Ugnies įsikūrenimo metu dūmų sklendė turi būti atvira, o pelenų rinktuvo 
durelės – pravertos. Dūmų sklendės kūrenimosi metu uždaryti negalima, nes dėl to galite apsinuodyti 
degimo dujomis! 

Dėmesio! Krosnelės užkūrimui ir degimo proceso palaikymui kategoriškai draudžiama naudoti lengvai 

užsidegančius skysčius. Malkos negali degti tunelyje. 

Norėdami užtikrinti temperatūros didėjimo režimą, uždarykite pakuros dureles, o pelenų rinktuvo 
dureles palikite atidarytas. Šiame režime įmanomas trumpalaikis pakuros, krosnelės ir dūmtraukių 
sistemos perkaitimas. Tam, kad atsirastų nuolatinė trauka po krosnelės užkūrimo, turi praeiti šiek tiek 
laiko. Todėl, jei atidarysite netolygiai iškūrentos krosnelės dureles, veikiančios temperatūros didėjimo 
režime, gali iš pakuros į patalpą išeiti nedidelis kiekis dūmų. 

Dėmesio! Jokiais būdais krosnelės nekaitinkite iškart iki aukštų temperatūrų (metalo paraudonavimo). 

Krosnelės temperatūrą didinkite palaipsniui ir reguliuodami degimo procesą. 

Degimo proceso reguliavimas atliekamas priveriant ar labiau atidarant pelenų rinktuvo dureles. Norint 
pasiekti reikiamą pirties mikroklimatą, būtina užtikrinti malkų degimą akmenų ir pirties oro 
temperatūros palaikymo režimu. Komfortiškų sąlygų režimo palaikymas pasiekiamas priveriant pelenų 
rinktuvo dureles ir į pakurą įdedant stambiai sukapotų malkų. 
 
Priklausomai nuo kūrenimo trukmės, temperatūros sąlygų ir pan., į pakurą gali tekti vėl įdėti malkų. 
Prieš antrą malkų įdėjimą, nustatykite krosnelę 1-2 minutėms į intensyvų režimą. Prieš atidarydami 
krosnelės pakuros dureles uždarykite pelenų rinktuvo dureles (taip sumažės iš pakuros sklindančių dūmų 
kiekis). Palengva atidarykite dureles ir sudėkite stambiai sukapotas malkas iki 3/4 pakuros tūrio. 
Uždarykite pakuros dureles, atidarykite pelenų rinktuvo dureles ir leiskite malkoms įsidegti. Po to galite 
reguliuoti degimo procesą. 
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Dėmesio! Remdamasis atliktais bandymais gamintojas nustatė, kad trumpą krosnelės tarnavimo laiką 

(sienelėse atsiranda įtrūkimai, išdegusios vietos ir pan.) išskirtinai lemia krosnelės eksploatacijos sąlygų 

nesilaikymas. Todėl atminkite, kad jei krosnelę dažnai įkaitinsite iki raudonumo, kūrensite anglimi arba 

durpėmis, atliksite bet kokius jos konstrukcijos pakeitimus, jos tarnavimo laikas sutrumpės. Už tokius 

apgadinimus gamintoja neprisiims jokios atsakomybės. 

Pirties krosnelės aptarnavimas susidaro iš krosnelės paviršių ir stiklo, sumontuoto pakuros durelėse, 

valymo, pelenų pašalinimo iš krosnelės, kurie išbyra pro pelenų rinktuvo groteles, profilaktinių 

užkūrimų, periodiško akmenų plovimo ir keitimo, dūmtraukio sistemos valymo. 

 
Atvėsusius krosnelės paviršius ir durelių stiklą galima valyti silpnu plovimo priemonės tirpalu trinant 
drėgna kempine. 
 

Per didelis pelenų kiekis rinktuve blogina degimo procesą. Pelenus iš rinktuvo visada pašalinkite 

prieš užkurdami krosnelę ir jei jų būna daug, pelenus išimkite pro pelenų rinktuvo dureles ir supilkite 

į metalinį kibirą. 

 
Kaip profilaktikos priemonę, kurios dėka sumažinsite suodžių apnašų susikaupimo ant sistemos dujų 
kanalų vamzdžių sienelių ir dūmtraukio, rekomenduojame periodiškai (kas 3–4 užkūrimus) intensyviai 
iškūrenti krosnelę sausomis lapuočių medienos malkomis (labiausiai tinka drebulė). 
 
Ne rečiau, kaip du kartus per metus būtina periodiškai patikrinti į krosnelę sudėtus akmenis. Šios 
profilaktikos tikslais iš krosnelės išimkite visus akmenis ir drėgna plovimo tirpale suvilgyta kempine 
nuvalykite dulkes ir garų susidarymo produktų apnašas nuo akmenų paviršių akmenų paviršių. Tekančiu 
vandeniu praplaukite akmenis ir vėl juo sudėkite į krosnelę, pakeiskite mažus ir įtrūkusius akmenis 
naujais. 
 
Šios krosnelės turi sudėtingą aerodinaminę dūmų kanalų konstrukciją, todėl, atliekant profilaktinius 
darbus nereikia valyti šių kanalų nuo suodžių apnašų. Jei krosnelės eksploatavimo metu trauka 
pablogėtų, o profilaktinės priemonės neduotų norimo rezultato, būtina atlikti mechaninį dujų išėjimo iš 
krosnelės sistemos ir dūmtraukio vamzdžių valymą. Dūmtraukių sistema valoma per specialią 
kolektoriaus angą (šalia dūmtraukio vamzdžio).  Tam reikia nuimti dangtelį (pasukti jį į šoną) ir atlikti 
mechaninį valymą. Suodžius nuo vidinių pagrindinio dūmtraukio paviršių galima nuvalyti pilnai 
neišardžius dūmtraukio – naudokite metalinį šepetį (tik prieš tai atjunkite krosnelę). 

7. TRANSPORTAVIMAS, LAIKYMAS IR UTILIZACIJA 

 
Šį gaminį galima transportuoti visomis transportavimo priemonėmis (žemės, sausumos, jūrų transportu) 
užtikrinant patikimą krovinio užfiksavimą ir apsaugą nuo atmosferos kritulių.  Tam, kad būtų išvengta 
apgadinimų transportavimo metu, būtina krosnelę transportuoti tik jos firminėje pakuotėje.  Karščiui 
atspari emalė, kuria nudažytas gaminys, sutvirtėja tik po pirmojo krosnelės iškūrenimo.  Iki tol su 
dažytais paviršiais reikia elgtis atsargiai. 
 
Šią krosnelę laikykite:  sausoje patalpoje ir užtikrinę apsaugą nuo atmosferos kritulių, tiesioginių saulės 
spindulių; laikykite gamyklinėje pakuotėje vertikalioje padėtyje; nesukraukite krosnelių viena ant kitos 
daugiau, nei dvejomis eilėmis. 
 
Atitarnavęs gaminys turi būti utilizuojamas jį pristatant į metalo laužą. 
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8. KOMPLEKTACIJA 

 
Į mažmeninės prekybos tinklą gaminys tiekiamas tokios komplektacijos, kuri nurodyta 4-je lentelėje. 

Lentelė - 4. Komplektacija 

 

Krosnelė 1 vnt. 

Pakuros durelės 1 vnt. 

Karščiui atsparus stiklas* 1 vnt. 

Išorinis tunelis su panoraminiu stiklu** 1 vnt. 

Dekoratyvinis rėmelis 1 vnt. 

Pelenų rinktuvo grotelės 1 vnt. 

Pelenų rinktuvas 1 vnt. 

Eksploatavimo instrukcija. Pasas 1 vnt. 

Pakuotė 1 vnt. 

*S modifikacijos krosnelėms 
**PS modifikacijos krosnelėms  

9. VEIKSMAI GAISRO ATVEJU 

 
Kilus gaisrui: 

- Iškviesti gaisrinę telefonu 112; 

- Imtis gaisro gesinimo priemonių parankinėmis medžiagomis; 

- Evakuoti žmones, naminius gyvūnus, išnešti turtą. 

10. GALIMI GEDIMAI IR JŲ ŠALINIMO METODAI  

Galimi gedimai ir jų šalinimo metodai pateikti lentelėje - 5. 

Lentelė - 5. Galimi gedimai ir jų šalinimo metodai. 

Gedimas Priežastis Šalinimo metodas 

Krosnelė nekaista arba prastai 

kaista, sklinda dūmai 
- uždaryta dūmų sklendė; 

- uždarytas pelenų rinktuvas; 

- nepakanka oro degimui; 

- perpildytas pelenų rinktuvas; 

- suodžiais užkimštas dūmtraukis. 

- atidarykite dūmų sklendę; 

- atidarykite pelenų rinktuvą; 

- užtikrinkite oro padavimą; 

- išvalykite pelenų rinktuvą; 

išvalykite dūmtraukį. 

Pučiant vėjui ir krosnelės 

skinda dūmai Nepakankamas kamino aukštis 

 

Padidinti kamino aukštį 
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11. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
Gamintojas garantuoja tinkamą gaminio veikimą garantiniu laikotarpiu su sąlyga, kad jo naudotojas 
laikysis jo naudojimosi reikalavimų ir nurodymų, kurie pateikti šioje „Eksploatavimo instrukcijoje“. Jei 
šio gaminio eksploatavimo metu būtų pažeistos jo naudojimosi sąlygos, pateiktos šioje "Eksploatavimo 
instrukcijoje", gamintojas neprisiims jokių įsipareigojimų dėl šio gaminio garantinio ir pogarantinio 
aptarnavimo. 
 
Garantinis šiam gaminiui suteikiamas terminas yra 24 mėnesių nuo jo pardavimo mažmeninės prekybos 
tinkle. Pardavimo mažmeninės prekybos parduotuvėje faktas nurodomas įrašu gaminio pase apie 
pardavimo data (pardavimo paliudijimo grafoje) ir tvirtinamas prekiaujančios organizacijos antspaudu. 
Jei nėra įrašų apie pardavimą, garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo tos datos, kada jį pagamino jo 
gamintojas. Garantiniu laikotarpiu visi naudotojo nustatyti trūkumai šalinami nemokamai. Išlaidų, 
susijusių su gaminio pristatymu, montavimu ir išardymu, gamintojas nedengia. 
 
Jei vartotojas pamestų pasą, kuris pridedamas prie šių „Eksploatavimo instrukcijų“, jis praras teisę į 
nemokamą šio gaminio remontą. 

Garantinių reikalavimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka 

 
Gaminiui sugedus garantinio laikotarpio metu pirkėjas turi kreiptis į krosnelę pardavusią įmonę arba 
gamintoją pateikdamas pretenziją raštu, kurioje reikia trumpai nurodyti gedimo pobūdį (būtina pridėti 
gaminio pasą su žymėmis apie prekės pardavimą). Pardavėjas, gavęs pirkėjo garantinį reikalavimą 
(pretenziją) apie nekokybišką prekę, kartu su pridedamu gaminio pasu su žymėmis apie prekės 
pardavimą, sudaro defekto aktą ir kartu su šia pretenziją perduoda dokumentus gamintojui. 
Garantiniai reikalavimai turi būti išnagrinėti per 14 dienų nuo jų gavimo momento. Remdamasis 
išnagrinėtu garantiniu reikalavimu ir defekto aktu gamintojas arba atlieka gaminio remontą, arba 
pakeičia gaminį kokybišku, arba pateikia pagrįstą atsisakymą vykdyti garantinius įsipareigojimus. 
Nekokybiškas gaminys keičiamas kitu su sąlyga, kad nekokybiškas gaminys pristatomas pilnos 
komplektacijos.
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