MALKOMIS KŪRENAMA
PIRTIES KROSNELĖ

ERMAK 12 PERMIUM SU GROTELĖMIS/ ERMAK 16
PREMIUM SU GROTELĖMIS/ ERMAK 20 PREMIUM SU
GROTELĖMIS/ ERMAK 24 PERMIUM SU GROTELĖMIS/
ERMAK 24 LUXE SU GROTELĖMIS
NAUDOJIMOSI IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

ATIDŽIAI perskaitykite šią naudojimosi instrukciją tam, kad suprastumėte šio gaminio veikimo principą, reikalavimus jo montavimui,
tinkamam naudojimui ir techniniam aptarnavimui.

DĖMESIO!
Malkomis kūrenamos pirties krosnelės skirtos pirties kaitinimosi patalpų ir gretutinių patalpų šildymui tam, kad būtų gaunami garai
ir šildomas vanduo pirčiai. Šios krosnelės tinka naudoti ir rusiško ir suomiško tipo pirtims. (stilius kreivas)
Gamintojas šalia papildomų šios naudojimosi instrukcijos pakeitimų pasilieka teisę atlikti nežymius gaminio konstrukcijos
pakeitimus nekeisdamas jo pirminės ir funkcinės paskirties, neblogindamas jo kokybės ir patikimumo.
ATIDŽIAI perskaitykite šią naudojimosi instrukciją tam, kad suprastumėte šio gaminio veikimo principą, reikalavimus jo
montavimui, tinkamam naudojimui ir techniniam aptarnavimui.
● DRAUDŽIAMA naudoti šią krosnelę ne pagal jos paskirtį ir kaip nors keisti jos konstrukciją.
● Karščiui atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, naudojimosi pradžios metu gali skleisti specifinį kvapą ir dūmus (dėl dažų
polimerizacijos), todėl būtina vėdinti patalpą.
● Iki pirmojo krosnelės naudojimo (iškūrenimo) su dažytais jos paviršiais reikia elgtis itin atsargiai (akmenis į šildytuvą galima sudėti
tik po pirmojo krosnelės iškūrenimo ir tik po to, kai ji visiškai atvėsusi).
● Montuojant ir eksploatuojant šią krosnelę būtina laikytis visų nacionalinių ir Europos Sąjungos, vietos statybos ir priešgaisrinių
standartų bei saugaus darbo taisyklių.
● Šios krosnelės montavimo darbus turi atlikti tik profesionalai.
● Parenkant vietą krosnelės montavimui reikia atsižvelgti į tai, kad būtų pakankamai oro kūrenimosi procesui, ypač tokiais atvejais,
kada ją planuojama sumontuoti patalpose su sandariai uždaromais langais ir durimis.
● Prieš krosnelės pastatymą į jos būsimą naudojimo vietą būtinai įsitikinkite, kad netoli jos esantys objektai būtų pagaminti iš nedegių
medžiagų. Jei grindys, ant kurių bus statoma krosnelė, nepakankamai tvirtos, būtina grindis sutvirtinti papildomai. Šiuos darbus turi
atlikti statybininkai.. Jei grindys pagamintos iš degių medžiagų, tokias grindis būtina apsaugoti nuo užsidegimo.
● Griežtai draudžiama naudoti lengvai užsidegančius skysčius krosnelės užkūrimui ir degimo proceso palaikymui.
● Draudžiama laikyti lengvai užsidegančius daiktus ir degias medžiagas arčiau, nei 50 cm nuo krosnelės paviršių ir 125 cm nuo
krosnelės priekinės dalies.
● Bent kartą per metus būtina atlikti krosnelės techninę patikrą ir išvalyti jos kaminą ir degimo kamerą. Draudžiama eksploatuoti
techniškai netvarkingą krosnelę ir techniškai netvarkingą kaminą.
● Draudžiama patikėti veikiančios (kūrenamos) krosnelės priežiūrą asmenims, kurie neišsinagrinėję šios instrukcijos, vaikams ir
nepilnamečiams asmenims, palikti veikiančią (kūrenamą) krosnelę be priežiūros per naktį.
● Nerekomenduojame per daug įkaitinti krosnelės (iki metalo raudonumo), nes tai gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką.
● Krosnelės kūrenimo metu jos pakuros durelės turi būti visada uždarytos išskyrus tuos momentus, kada papildomai į krosnelę įdedama
malkų.
● Draudžiama šioje krosnelėje deginti šiukšles ir šias medžiagas: akmens anglį, anglies dulkes, žievės likučius, drėgną medieną ir
lakuotą medieną, plastmasę, organinės kilmės medžiagas, nes dėl to galite apgadinti krosnelę, kaminą, pakenkti savo ir kitų asmenų
sveikatai.
● Krosnelės kūrenimo metu jos paviršiai labai stipriai įkaista. Laikykitės atsargumo priemonių, nesilieskite prie įkaitusių krosnelės
dalių nesinaudodami specialiomis karščiui atspariomis pirštinėmis ar panašiomis priemonėmis.
● Neleiskite vaikams liestis prie krosnelės ir žaisti šalia jos.
● Užtikrinkite tinkamą kamino veikimą. Kamino techninė priežiūra turi būti reguliari.
● Kamino ir dūmtraukio kanalas turi būti vienodo arba didesnio diametro už krosnelės dūmtraukio išėjimą.
● Draudžiama kaip dūmtraukį naudoti ventiliacijos ir dujų kanalus.
● Krosnelių su ketaus pakura kamino aukštis (nuo krosnelės iki kamino viršaus) turi būti ne mažesnis, nei 5 metrai.
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1. BENDRIEJI DUOMENYS
1.1 Techninės charakteristikos
Malkomis kūrenamos pirties krosnelės "ERMAK®" gaminamos su keliomis pakuros ir dūmtraukio sistemos modifikacijomis:
plienas, nerūdijantis plienas ir ketus. 1-je lentelėje pateiktos techninės krosnelių charakteristikos.
Lentelė - 1. Krosnelių techninės charakteristikos
Pavadinimas
Krosnelės galia, kW
Šildomų pirties patalpų tūris m 3
Kamino vamzdžio diametras, mm
Kamino vamzdžio atsparumo
temperatūrai klasė
Akmenų svoris kaitinimo skyriuje, kg
Krosnelės matmenys (ilgis/plotis/aukštis), mm
Krosnelės svoris, kg
- su plienine pakura
- su nerūdijančio plieno pakura
- su ketaus pakura
Maksimalus malkų ilgis, cm

ERMAK 12
PREMIUM SU
GROTELĖMIS

ERMAK 16
PREMIUM SU
GROTELĖMIS

ERMAK 20
PREMIUM SU
GROTELĖMIS

ERMAK 24
PREMIUM SU
GROTELĖMIS

ERMAK 24
LUXE SU
GROTELĖMI
S
24

13
6 - 12
115

16
8 - 16
115

21,5
12 - 20
115

24
16-24
115

Т 600

Т 600

Т 600

T 600

T 600

150 - 200
555 / 490 / 825

150 - 200
555 / 490 / 825

180 - 240
605 / 540 / 915

180 - 240
605 / 540 / 915

180 - 240
915 / 540 / 915

97
90
116
55

100
93
118
55

120
112
148
60

125
—
155
60

—
120
—
60

16-24
115

Krosnelės gabaritų ir montavimo matmenys pateikti priede A.
1.2. Krosnelės pasirinkimas
Krosnelės pasirinkimas yra labai svarbus norint tinkamai įrengti pirtį ir tam reikia išsamios specialisto konsultacijos. Tai, kokį
modelį ar jo modifikaciją reikės pasirinkti, priklauso nuo: pirties išplanavimo, pirties kaitinamosios patalpos tūrio ir šilumos izoliacijos
kokybės, gretutinių patalpų tūrio, kurioms reikia šildymo, norimo temperatūrinio ir drėgmės režimo, žmonių skaičiaus, kurie vienu
metu atlieka pirties procedūras, klimato regiono ir naudojimo sezoniškumo.
Pasirinkite krosnelės modelį (reikiamą jos galią) pagal pirties patalpos ir gretutinių patalpų tūrį, kurias reikia šildyti.
Vertinant šildomų patalpų tūrį būtina atsižvelgti ir į šilumos nuostolius. Todėl atskirai stovinčiam pirties pastatui, pastatytam iš
medienos, būtina orientuotis pagal vidutinę apskaičiuotą reikšmę Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad kiekvienam nepanaudotam
kvadratiniam metrui plytų, akmens ar stiklo reikia papildomos krosnelės galios. Papildoma krosnelės galia taip pat reikalinga norint
užtikrinti normalų ant krosnelės sumontuotų priedų veikimą (paveikslėlis 1). Galios padidinimo koeficientas renkantis krosnelę tokiais
atvejais turi būti 1,5. Pavyzdžiui, 12 m3 tūrio patalpos, kurių sienų medžiaga yra neizoliuotos plytos, atitinka patalpas, kurių tūris 18 m3.
Jei pasirinksite nepakankamos galios krosnelę, ją reikės eksploatuoti intensyviau ir ilgiau, kas sutrumpins jos tarnavimo
laiką.
1.3 Krosnelės priedai
Funkcines serijinių modelių galimybes galima praplėsti krosnelę papildžius vienu ar keliais priedais, žr. paveikslėlį 1.
Šilumokaitis – montuojamas pakuroje ir skirtas šildyti vandenį . Patogu tais atvejais, kada karšto vandens bakas sumontuotas šalia
esančioje gretutinėje patalpoje. Galima montuoti tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.
Akmenų uždengimo modulis — skirtas uždaro šildytuvo efekto sukūrimui. Iš viršaus dengdamas dalį akmenų šis modulis
šildytuvo (krosnelės) viduje akumuliuoja aukštesnę akmenų temperatūrą sausų ir smulkių dispersinių garų susidarymui.
Garo patranka — pasirinktis, kurios konstrukcijos dėka įmanoma dozuotai paduoti vandenį į patį iki aukštos temperatūros
įkaitintų akmenų centrą. Skystis, kuris patenka ant įkaitusių akmenų, momentaliai išgaruoja sukurdamas kokybiškus sausus garus.
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Paveikslėlis - 1. Priedai, kurie gali būti montuojami krosnelei
Lentelė - 2. Techninės krosnelės priedų charakteristikos

Tūris, l

Pavadinimas
Universalus šilumokaitis 1 l/2 kW
Išorinis bakas

1
45 - 65

Galia
(naudojama)
2
-

Masė, kg
1
6-7

Dėmesio! Krosnelės galia (lentelė 1) nurodyta be sumontuotų priedų. Renkantis norimą optimalų krosnelės modelį būtina
atsižvelgti į sumontuotų priedų galią (lentelė 2) pagal nominaliąją krosnelės galią ir tik tada tikrinti krosnelės galios atitikimą šildomos
patalpos tūriui.

2. KROSNELĖS MONTAVIMO INSTRUKCIJA
2.1. Krosnelės paruošimas montavimui
Nuimkite krosnelės pakuotę, pašalinkite visas etiketes ir apsaugines plėveles. Iš pakuros ir pelenų rinktuvo išimkite instrukciją ir
komplektuojančiąsias krosnelės detales, sureguliuokite groteles.
Temperatūrai atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, įgyja galutinį 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 atvėsusi).
2.2 Pirmasis iškūrenimas
Pirmojo krosnelės iškūrenimo metu pramoninis tepalas, kuriuo suteptas krosnelės metalas, ir lengvieji lakieji silikoninių dažų
komponentai gali skleisti dūmus ir specifinį kvapą, tačiau vėliau dūmų ir specifinio kvapo nebebūna. Dėl šios priežasties pirmąjį
krosnelės iškūrenimą 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.
Pirmasis iškūrenimas turi trukti ne mažiau valandos krosnelės įkaitinimo režime (žr. eksploatacijos skyrelį).
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.
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2.3 Reikalavimai patalpoms
Patalpos, skirtos atitinkamos galios modelio krosnelės montavimui, privalo atitikti šiuos reikalavimus:
1 turėti gerą sienų, grindų ir lubų šilumos izoliaciją,
2 turėti ventiliacines ertmes oro apykaitos užtikrinimui (paveikslėliai 3, 4).
3 turėti apšvietimą, kuris atitiktų patalpos drėgmės ir temperatūros sąlygas pagal elektros instaliacijos saugos reikalavimus,
4 turėti pakankamai vietos žmonėms, įskaitant gulėjimo padėtis,
5 turėti duris, kurios atsidaro į lauką.
Patalpos šiluminės izoliacijos reikalavimų laikymasis leis geriau pasirinkti krosnelę pagal jos galingumą ir prailginti jos
tarnavimo laiką.
2.3.1 Grindų paruošimas.
Įrengiant grindis pirties patalpoje galimi trys variantai (paveikslėlis 2):
1. Betoninės grindys be papildomos dangos. Krosnelę galima montuoti ant betoninių grindų be papildomų saugos priemonių su
sąlyga, kad betoninių grindų storis yra ne mažiau 60 mm. Be to, grindų dalyje po krosnele neturi būti jokių komunikacijų.
2. Medinės grindys. Prieš sumontuojant šią krosnelę patalpoje su medinėmis grindimis, būtina krosnelės pastatymo vietą
išbetonuoti arba įrengti mūrines grindis, kurių storis būtų ne mažesnis nei 60 mm be įrengti grindų hidroizoliaciją po betono arba
plytų sluoksniu. Leidžiama naudoti specialius metalinius padėklus-ekranus. Pagrindo matmenys turi būti didesni už išorinius
šoninius krosnelės matmenis bent 300 mm.
3. Grindys su keraminių plytelių danga. Grindys su keraminių plytelių danga neturi atsparumo karščio poveikiui, todėl
rekomenduojame krosnelę statyti ant metalinių padėklų-ekranų.

60 mm

60 mm

Paveikslėlis 2. Grindų paruošimas
2.3.2 Saugūs atstumai
Montuojant krosnelę būtina užtikrinti saugius atstumus.
1 Atstumas iki lubų – ne mažiau 1200 mm
2 Atstumas iki medinių sienų – ne mažiau 500 mm
3 Atstumas iki mūrinių sienų – ne mažiau 50 mm
Jei krosnelę reikėtų montuoti į mūrinę nišą, būtina palikti bent 100 mm dydžio ertmes iš šonų, kad būtų užtikrinta oro srovių
cirkuliacija prie krosnelės.
Saugius atstumus iki medinių sienų galima sumažinti iki 50% naudojant apsaugines pertvaras. Apsauginės pertvaros gali būti
pagamintos iš termoizoliacinės medžiagos, kurios storis ne mažesnis 10 mm (pavyzdžiui, minerito arba bazalto plokščių) su vidine
apsauga naudojant metalinį lakštą, kurio storis 1 mm. Sienų apsauginė pertvara gali būti mūrine siena, kurios storis 120 mm ir kuri turi
ne mažesnį, nei 30 mm oro tarpą iki izoliuojamo degaus paviršiaus (ventiliacijos užtikrinimui). Reikia atminti, kad papildoma apsauga
turi būti 600 mm virš viršutinio krosnelės krašto.
2.4. Krosnelės montavimas
Galimi du pagrindiniai krosnelės montavimo pirties patalpoje variantai. Pirmasis variantas – be išorinės pakuros gretutinėje
patalpoje (paveikslėlis 3).
Antrasis variantas – su išorine pakura gretutinėje patalpoje (paveikslėlis 4).
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Paveikslėlis - 3. Krosnelės įrengimas pirtyje
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Paveikslėlis - 4. Krosnelės įrengimas su išorine pakura
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Krosnelės įrengimas (paveikslėliai 3,4):
• sumontuokite pagrindą krosnelei;
• paruoškite sienoje angą, kuri atitiktų montuojamos krosnelės pakuros matmenis (jei to reikia);
• kad krosnelę montuoti būtų patogiau, išimkite pelenų rinktuvą ir nuimkite krosnelės pakuros dureles (paveikslėlis 5);
• išardykite dekoratyvinį pakuros rėmą;
• sumontuokite krosnelę ant pagrindo ir pristumkite ją prie angos sienoje pagal saugos reikalavimus;
• sulygiuokite krosnelę pagal horizontalų paviršių;
• užsandarinkite ertmę tarp krosnelės pakuros ir sienos angos nedegia šilumą izoliuojančia medžiaga (bazalto vata ar pan.);
• priešais krosnelės pakuros dureles, jei grindys pagamintos iš degios medžiagos, pritvirtinkite metalinį 500 х 700 mm dydžio
lakštą;
• pritvirtinkite dekoratyvinį rėmelį;
• įdėkite pelenų rinktuvą ir uždėkite pakuros dureles.
Garų patalpos grindų lygis ir patalpos, kurioje yra pakura, grindų lygis turi būti vienodas arba šiek tiek žemesnis, o
pagrindas (grindys) turi būti vientisas.
Norint užbaigti krosnelės montavimą kaitinimo patalpoje, reikia sumontuoti jos priekinį dekoratyvinį rėmelį. Krosnelės surinkimo
seka ir montavimas pavaizduotas paveikslėlyje 5.
1 Uždėkite šoninio rėmo perdangą
į centrinio rėmo elemento kanalą.

2

Įdėkite
centrinio
rėmo
elemento kreiptuvą į šoninio
dangtelio griovelį.

3

Ant priekinės pakuros sienos
sumontuokite rėmo mazgą
ir užfiksuokite varžtais pagal
schemą.

Paveikslėlis - 5. Durelių nuėmimo ir jų atsidarymo krypties keitimo schema
Pakuros durelės gali būti sumontuotos taip, kad patogiai atsidarytų į kairę arba į dešinę pusę. Montavimo seka pateikta paveikslėlyje
6. Norint pakeisti durelių atidarymo kryptį reikės išimti durelių kreipiančiąją ašį iš pradžių ją šiek tiek pakeliant, o tada ištraukiant iš
kreipiančiųjų skylių. Po to reikia iš- sukti fiksavimo varžtą M4 vienoje lygiavimo juostos pusėje ir jį prisukti priešingoje lygiavimo
juostos pusėje. Tada reikia pakeisti durelių atidarymo padėtį – tam reikia išsukti tris varžtus apatinėje durelių dalyje ir perkelti
rankenėlę į reikiamą padėtį, tada vėl šiuos varžtus prisukti. Tada reikia atlikti durelių montavimą įkišant ašį į atitinkamas skyles. Jei
durelės tinkamai neužsidaro, reikia jas sureguliuoti uždedant papildomas/išimant perteklines poveržles tarp durelių ir atraminės juostos.

Paveikslėlis - 6. Durelių nuėmimo ir jų atsidarymo keitimo schema
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Dūmtraukis jungiamas prie krosnelės iš viršaus. Montuojant ir pajungiant krosnelę su dūmtraukiu, laikykitės visų nacionalinių ir
Europos reikalavimų, vietos teisės aktų, susijusių su statybomis ir priešgaisrine apsauga. Krosnelių su ketaus pakura kamino aukštis
(nuo krosnelės iki kamino viršaus) turi būti ne mažesnis, nei 5 metrai.
Kamino vamzdžių aukštis nuo stogo paviršiaus turi atitiktį schemą, kuri pateikta paveikslėlyje 7.

Paveikslėlis - 7. Kamino pakėlimas.
2.5. Bako vandeniui montavimas
Tam, kad naudotis būtų patogiau, krosnelei yra numatyta galimybė šildyti atskirą vandens talpą. Tokiu atveju galimi du variantai:
1. papildoma vandens talpa gali būti montuojama gretutinėje patalpoje (paveikslėlis 9) - rekomenduojamas bako tūris 45-65 litrai.
2. papildoma vandens talpa gali būti montuojama ant dūmtraukio vamzdžio (paveikslėlis 10) - rekomenduojamas bako tūris 45-65
litrai.
Papildoma talpa jungiama prie krosnelės šilumokaičio, kuris yra sumontuotas iš abiejų krosnelės pusių tokia seka (paveikslėlis 8):

Paveikslėlis - 8. Šilumokaičio krosnelės pakuroje montavimas:
• iš pakuros išsukite poveržles-kaiščius 1; norėdami tai padaryti, veržliarakčiu atsukite dvi M6 veržles (2 poz.) ir išimkite varžtus
poz. 3;
• paruoškite šilumokaitį montavimui. Į šilumokaičio korpusą 4 įsukite dviejų rankovių 5 trumpą srieginį galą užsandarindami
srieginę jungtį. Priveržimo stiprumas neturi viršyti 30 Nm tam, kad būtų išvengta galimo movos atsiskyrimo nuo šilumokaičio
korpuso;
• patikrinkite šilumokaičio ir jo jungčių montavimo sandarumą;
• tam, kad būtų gerai užsandarintos jungčių, einančiu iš pakuros, ertmės, ant jų užtepkite karščiui atsparaus hermetiko
(nepridedamas) – tepkite ant jungčių sriegio dalies pagal sriegio kryptį;
• į pakuros ertmes įstačius šilumokaitį (iš vidaus), užtvirtinkite jį (iš išorės) varžtu 6 per tarpiklio vamzdelį;
• kai sumontuosite krosnelę, prijunkite talpą prie šilumokaičio pagal schemą, kuri pateikta paveikslėlyje 9.
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Padavimo kontūro pakilimas ne mažiau 20о, išėjimo kontūro nuolydis ne mažiau 2о, kryptimi nuo krosnelės link talpos
Paveikslėlis 9. Išorinio bako montavimo schemos

Paveikslėlis - 10. Bakas ant vamzdžio
Išorinio bako pajungimas ir montavimas (paveikslėlis 9). Išorinis bakas turi būti sumontuotas virš viršutinio krosnelės krašto 0,1-0,3
m, padavimo kontūro vamzdžio ilgis turi būti iki 2,5 m, kad būtų įmanoma sumontuoti baką pirties prausimosi patalpoje. Montuojant
šilumokaičio sistemą būtina laikytis vienos sąlygos – išeinančiojo kontūro ilgis neturi viršyti dviejų paduodančiojo kontūro ilgių.
Svarbu, kad sistema būtų atvira, t.y. ji kontaktuotų su oru, nes priešingu atveju gali susidaryti slėgis, kuris gali
sugadinti krosnelę.
Montavimo seka:
• nuo talpos (bako) nuimkite apsauginę plėvelę;
• pritvirtinkite medinę rankeną ant bako dangčio savisriegiu varžtu;
• prie talpos gali būti privirintos arba prisuktos jungtys paduodančiojo (išeinančiojo) kontūro pajungimui ir vandens padavimo
kranui. Nuimamos jungtys turi būti montuojamos į skyles iš išorinės pusės ir priveržiamos iš vidaus veržlėmis su.
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tarpinėmis. G ¾ ”srieginės jungtys sumontuotos apačioje, o G ½” - ant vandens padavimo krano priekio;
• pakabinkite baką ant garų kambario ar prausimosi patalpos sienos patogioje vietoje (laikydamiesi rekomenduojamų atstumų iki
krosnelės) naudodami tvirtinimo varžtus (savisriegius varžtus) su nedideliu tarpu nuo sienos, pavyzdžiui, jam naudodami medinę
lentą;
• paruoškite dvi technologines skyles sienoje, kurių reikia šilumos keitiklio sistemos išėjimui (jei bakas montuojamas gretutinėje
patalpoje). Po sistemos sumontavimo sienoje likusius plyšius reikia užsandarinti naudojant nedegias karščio izoliavimo
medžiagas;
• pajunkite šilumokaitį prie bako (srieginė jungtis G ¾”) naudodami vamzdžius (nekomplektuojami) ir užtikrindami minimalų jų
sulenkimų ir sujungimų skaičių neleisdami skersmens sumažėjimo. Montuojant vamzdžius neleidžiamas jų pasikabinimas ant
horizontalių vietų. Srieginius sujungimus užsandarinkite santechnine teflonine (FUM) juosta. Žemiausioje vamzdyno vietoje
būtina numatyti sumontuoti kraną vandens išleidimui iš sistemos;
• prisukite karšto vandens kraną (nepridedamas) prie bako jungties (srieginė jungtis G ½”). Srieginius sujungimus užsandarinkite
santechnine teflonine (FUM) juosta.
2.7 Akmenų pasirinkimas 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.
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.
3. NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA
3.1 Kuras krosnelei
Krosnelės kūrenimui naudokite sausą lapuočių arba spygliuočių medieną. Malkų drėgnumas neturi viršyti 20%, nes malkų
medienoje esanti drėgmė turi neigiamos įtakos degimo švarumui ir krosnelės efektyvumui. Kiekviena medžio rūšis turi atskiras degimo
ir šiluminio naudingumo savybes. Pavyzdžiui, beržinių malkų kaitrumas yra didesnis už eglinių. Krosnelės įkūrimą galima atlikti
naudojant tošį arba popierių.
Reikia atsižvelgti į tai, kad nuolatos naudojant didelio kaitrumo kurą gali sutrumpėti krosnelės tarnavimo laikas.
Nerekomenduojame krosnelėje deginti didelio kaitrumo medžiagų (akmens anglies, durpių, briketų ir granulių), dažytos medienos,
buitinių atliekų, sodo atliekų.
3.2 Krosnelės įkaitinimas
Prieš krosnelės įkaitinimo pradžią būtina įsitikinti, ar šalia jos nėra pašalinių daiktų, kurie gali sukelti gaisrą. Taip pat
rekomenduojame įpilti reikiamą kiekį vandenį į baką ir šilumokaičio sistemą.
Draudžiama pilti vandenį į įkaitusios krosnelės šilumokaitį, nes dėl to galite apgadinti šilumokaitį.
Tada reikia atlikti šiuos veiksmus:
1patikrinti krosnelės pelenų rinktuvą ir jei reikia – jį išvalyti;
2atidaryti krosnelės dureles ir į krosnelės vidų įdėti kurą, t.y. stambiai skaldytas malkas (7 – 10 cm pločio) ir jas sudėti taip, kad tarp
jų liktų oro tarpai, o malkų kiekis būtų 2/3 pakuros tūrio. Kuras turi būti dedamas į pakuros vidų. Draudžiama dėti kurą taip, kad
jis degtų pakuruje.
3Ant malkų viršaus uždėkite smukiai suskaldytos medienos, skiedrų, popieriaus arba tošies gabalėlių.
4Kai uždegsite popierių arba skiedras, uždarykite krosnelės dureles ir pelenų rinktuvo durelėmis sureguliuokite krosnelės trauką
(palikite apie 2-5 cm tarpą). Kai krosnelė įsikūrens, pirties procedūrų metu galima visiškai uždaryti pelenų rinktuvo dureles, kad
taupytumėte malkas.
5Jei reikėtų, krosnelės kūrenimosi metu galima papildomai įdėti malkų, tačiau malkų diametras neturi viršyti 12 - 15 cm.
Nerekomenduojame per intensyviai kaitinti krosnelės, nes dėl to gali sutrumpėti jos tarnavimo laikas.
Norint gauti garų pirties patalpoje reikia pilti vandenį tik ant akmenų arba ant garų generatoriaus. Šiam tikslui naudokite kaušą su
ilga rankena, kad apsisaugotumėte nuo nusideginimų.

-12-

3.3 Krosnelės techninis aptarnavimas
Prieš kiekvieną kartą užkuriant krosnelę būtina išvalyti pelenų rinktuvą. Pelenus galima suberti ir laikyti metalinėje talpoje laikantis
priešgaisrinės saugos reikalavimų. Periodiškai, tačiau bent porą kartų per metus, reikia patikrinti ir išvalyti krosnelės ir dūmtraukio
dūmų kanalus. Palaipsniui dėl didelės temperatūros poveikio į krosnelę sukrauti akmenys pradeda irti. Juos reikia periodiškai pakeisti
naujais, nuvalyti nuo jų dulkęs ir išvalyti akmenų likučius. Esant poreikiui krosnelės paviršius galima nudažyti specialiais silikoniniais
dažais laikantis saugos priemonių ir naudojant asmenines apsaugos priemones.
Dažyti galima tik atvėsusią krosnelę.

4. 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.
Gaminio pakuotės medžiagų ir atitarnavusio gaminio utilizacija turi būti atliekama vadovaujantis atitinkamos valstybės
nacionaliniais reikalavimais ir normomis.

5. KOMPLEKTACIJA
Komplekte yra:
11. Surinkta krosnelė
22. Naudojimosi instrukcija
3. Pasas
4. Pakuotė

1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
1 vnt.
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Priedas A. ERMAK 12 PREMIUM SU GROTELĖMIS gabaritiniai ir montavimo matmenys.
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ERMAK 16 PREMIUM SU GROTELĖMIS gabaritiniai ir montavimo matmenys.
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ERMAK 20 PREMIUM SU GROTELĖMIS gabaritiniai ir montavimo matmenys.
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ERMAK 24 PREMIUM SU GROTELĖMIS gabaritiniai ir montavimo matmenys.
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