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1. Pomembna opozorila 
 

 
SPLOŠNA OPOZORILA 

 

• Po odstranitvi embalaže se prepričajte v celovitost dobave ter se v primeru pomanjkljivosti 

obrnite na prodajalca, ki je kotel prodal. 

• Kotel se lahko uporablja izključno za namen, ki ga predvideva proizvajalec. Za škodo, ki se 

povzroči osebam, živalim ali stvarem v primeru napak pri montaži, regulaciji, vzdrževanju ali 

nepravilni uporabi, je kakršna koli odgovornost proizvajalca izključena. 

• V primeru curljanja vode ob polnjenju inštalacije je potrebno zapreti dovod vode ter o tem 

obvestiti pooblaščeni servis ali pooblaščenega monterja. 

• Ta navodila so sestavni del naprave in se morajo pazljivo hraniti ter morajo biti VEDNO ob 

napravi, tudi v primeru zamenjave lastnika ali uporabnika ali v primeru priključitve na drugo 

inštalacijo. V primeru poškodbe ali izginotja je potrebno zahtevati nov izvod od pooblaščenega 

prodajalca. 

 

POMEMBNA OPOZORILA 

 

Opozarjamo, da uporaba kotlov na trda goriva zahtevajo upoštevanje varnostnih ukrepov, in sicer: 

 

• Za otroke in osebe z omejenimi možnostmi je uporaba kotla brez spremstva prepovedana. 

• Prepovedana je uporaba kotla na inštalacijah s temperaturo delovanja, ki je višja od 110˚C, in 

tlakom delovanja, ki je višji od 3 barov. 

• Prepovedana je uporaba lahko vnetljivih goriv (alkohol, nafta) zaradi hitrejšega vžiganja drv 

• Prepovedano je odlagati lahko vnetljive materiale v bližino kotla ter v bližino vrat za kurjenje. 

Pepel je potrebno odlagati v zaprte in nevnetljive posode. 

• Prepovedano je sežiganje odpadkov in materiala, katerega zgorevanje povzroča plamen ali 

nevarnost eksplozije (npr. plastične vrečke, žagovino, premogov prah, blato itd.). 

• Prepovedane se spremembe na varnostnih elementih. 

• Prepovedano je zapirati ventilacijske odprtine v prostoru, kjer se kotel nahaja. Ventilacijske 

odprtine so nujno potrebne za pravilno zgorevanje. 

• Prepovedano je izpostavljanje kotla slabim atmosferskim razmeram. Kotel ni predviden za 

zunanjo namestitev in nima vgrajenega sistema proti zmrzovanja. 

• Prepovedano je ugašanje kotla, če zunanja temperatura lahko pade pod NIČLO (nevarnost 

zmrzovanja). 

• Potrebno je paziti na položaj zaklopke varnostnega zraka (podrobno pojasnilo v poglavju 

ZAGON KOTLA). 
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• Rokovanje s kotlom je prepovedano tistim s posebnimi potrebami (vključno z otroki), fizičnimi 

in psihičnimi, razen ob nadzoru skrbnika in ljudi, ki so odgovorni za njihovo obnašanje. 

• Otroci morajo biti pod nadzorom skrbnika, da se ne bi igrali s kotlom. 

 

1.1 Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov 

 

• Zagotovite primerno oddaljenost od vnetljivih materialov, po potrebi zagotovite zaščito 

slednjih. 

• Minimalna oddaljenost od vnetljivih materialov je zakonsko predpisana - prosimo, da se o tem 

seznanite pri strokovnjakih za ogrevanje in dimnikarjih. 

• Minimalna oddaljenost kotla in cevi za odvod dimnih plinov od slabo in povprečno gorljivih 

materialov mora biti najmanj 100mm. 

• Minimalna razdalja od lahko vnetljivih materialov je 200mm, enako velja za materiale, katerih 

vnetljivost ni znana. 

Nevarnost požara! 

 

• Skladiščenje vnetljivih materialov 

in tekočin je v bližini kotla 

prepovedno. 

 

• Obvezno opozorite uporabnike o 

nujni minimalni oddaljenosti 

vnetljivih materialov od kotla.  
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2.Opis kotla serije „PK“ 

 
   Kotel PK 18 je bil razvit z namenom, da RADIJATOR INŽENJERING D.O.O. tržišču ponudi 

kotel, ki je z mehanskimi in termičnimi lastnostmi predviden predvsem za pirolitičen proces zgorevanja 

lesa (Slika 1a). Z načelom pirolize gorivo temeljito zgoreva, in sicer po zelo ekološkem načelu 

uplinjanja lesa, s čimer se znatno poveča stopnja uporabnosti ter se zmanjša nivo škodljivih izpustov v 

okolje glede na tradicionalna načela zgorevanja. 

 

 
 

Slika 1a. Prikaz kotla 
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   Princip zgorevanja se odvija v dvodelnem kurišču v več fazah.  Zgornja in spodnja komora sta med 

seboj ločeni s "prepihnim prerezom" iz ognjevarne keramike. 

   V zgornji komori se zlaga les. Vanjo se pravilno zlagajo polena, katerih minimalna dolžina je večja 

od "prepihnega prereza", maksimalna pa 50cm. Za optimalne rezultate in najvišjo stopnjo uporabnosti 

je priporočena stopnja vlage lesa približno 15%-20%. V zgornji komori se odvija proces pirolize 

oziroma "uplinjanja" lesa. 

   V spodnji komori se odvija glavni proces zgorevanja in je dodatno zaščitena s pasom iz zaščitne 

ognjevarne keramike. 

 Načelo delovanja kotla (Slika 1b): Po vžigu ognja v kotlu (zaklopka kurišča je zaprta, potem ko je 

najprej bila odprta, kot tudi zaklopka primarnega zraka) se les najprej dodatno izsušuje. Ko nastaja 

ogenj, se odpira zaklopka sekundarnega zraka. Proces uplinjanja lesa se takrat prične v zgornji komori 

in pri tem se sproščajo ogljikovodikovi plini, ki zaradi prepiha v kotlu težijo k temu, da prodrejo v 

spodnjo komoro skozi "prepihni prerez" kotla. Del teh plinov zgori že v zgornji komori, medtem ko del 

plinov skupaj s težje gorljivimi delci zgoreva v spodnji komori, kjer je temperatura približno 1100°C. 

 
Slika 1b. Zgornja in spodnja komora za zgorevanje in "prepihni prerez" 

 

   Na ta način zanemarljiv del škodljivih nezgorelih delcev prispe v dimovod in tako imamo zmanjšan 

nivo škodljivih izpustov, ki je v skladu z vsemi standardi in normami Evropske Unije glede izpustov. 

S takšnim zgorevanjem dosežemo najvišjo možno stopnjo izkoristka, kotel pa ima višjo stopnjo 

učinkovitosti. 
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   Temperatura izpušnih plinov pri tem tipu kotla je nižja od temperature pri standardnih kotlih na trda 

goriva. To lahko pripelje do pojava kondenza, če se kotel ne uporablja na pravilen način, zato skrbno 

preberite del ZAGON KOTLA IN ČIŠČENJE , prav tako pa se priporoča tudi vgradnja mešalnega 

ventila na povratnem vodu kotla. 

 

   Za optimalni izkoristek energije, kot tudi za udobnost pri uporabi (število kurjenja je zmanjšano na 

absolutni minimum, enkrat do dvakrat dnevno), svetujemo dodatno vgradnjo akumulatorja toplote. Za 

1kW toplotne moči kotla je priporočljiv akumulator toplote z volumnom 55l , tako pri našem našem PK 

18 idealna akumulacija znaša 1000 l. 

 

   Pri uporabi navedenih goriv se zahteva avtomatična kontrola glavnih parametrov delovanja. 

Regulacija delovanja se opravlja preko avtomatike, ki se nahaja na zgornjem delu kotla ter se z njo 

regulira delovanje motorjev, ki upravljajo zaklopke za primarni in sekundarni zrak (Slika 1c). 

 
Slika 1c. Motorji zaklopk za primarni in sekundarni zrak 

 

 

 

Nominalna moč pirolitskega kotla PK 18 znaša 18kW. 
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   Z zunanjo obliko, z dimenzijami kurišča, odprtinami za kurjenje in čiščenje je PK 18 obdržal vse 

dobre lastnosti predhodnih modelov, po katerih je RADIJATOR INŽENJERING prepoznan na tržišču. 

   Velika vrata in kurišče kotla omogočata kurjenje z večjimi poleni kot tudi enostavno čiščenje in 

vzdrževanje. Čas trajanja enega kurjenja pri nominalni moči kotla znaša najmanj 4 ure. Kotel lahko 

vzdržuje žar do 12 ur, zato v tem času ni potrebno ponovno zakuriti, ampak se po želji lahko samo 

nadaljuje s kurjenjem 

   Vodni del kotla, in sicer način izmenjave toplote med dimnimi plini in vodo je prilagojen lesu. Zaradi 

uporabe ventilatorja oziroma nujnega prepiha je pot dimnih plinov daljša kot pri standardnih kotlih. 

Zaradi enakih vzrokov je možna uporaba usmerjevalnikov dimnih plinov, turbulatorjev, ki dodatno 

višajo stopnjo izkoristka kotla. 

 

   Stopnja uporabnosti je čez 90%. Pri običajnih režimih je temperatura dimnih plinov na izhodu 

približno 160 ̊C, pri maksimalnih režimih pa je pod 210 ̊C. Te vrednosti lahko v vsakem trenutku 

preberete na zaslonu. Med delovanjem se na izmenjevalnem delu nabirajo izgorki in pepel, kar znatno 

vpliva na slabšo izmenjavo in povišanje temperature dimnih plinov kotla. Če se kotla dlje časa ne čisti, 

lahko pride do tolikšnega dviga temperature dimnih plinov, da pride do prehoda v modulacijski režim 

delovanja. Vsi deli vodnega dela kotla so izdelani iz brezšivnih cevi kakovosti ST 35.4 in kotlovne 

pločevine debeline 4 do 5 mm, odvisno od moči kotla. Kakovost pločevine je 1.0425 EU standard 

oziroma P265GH standard EUII. 
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3. Montaža 

 

3.1Splošna opozorila 

 

Za pravilno delovanje mora biti kotel pravilno nameščen! 

Kotel je opremljen z zunanjo oblogo, ki vsebuje izolacijo. Kotel je potrebno namestiti tako, da je 

omogočen dostop do kotla z vseh strani zaradi čiščenja in vzdrževanja. (več v točki 3.3) 

 

Za normalno delovanje je v kotlovnici potreben dovod svežega zraka (točka 3.3), prav tako je za 

normalno delovanje potrebno, da je dimnik z navedenimi lastnostmi in da je izdelan iz šamotnih cevi s 

predpisanimi premeri (točka 3.4). 

 

Maksimalni tlak delovanja kotla znaša 3 bare, minimalni 1 bar,  maksimalna delovna 

temperatura kotla pa je 110 ̊C. 

Kotel na trda goriva mora biti nameščen v skladu z veljavnimi normami in zakonskimi 

predpisi. Kakršna koli sprememba na mehanski konstrukciji se šteje za kršenje garancijskih 

pogojev in bo privedla do kršitve garancije. 

Pri montaži na hidravlično inštalacijo mora biti kotel zavarovan od prekoračitve 

maksimalne delovne temperature in tlaka na predpisan način. 

Za pravilno montažo je odgovoren inštalater centralnega ogrevanja, ki priključuje kotel 

na hidravlični sistem. 

Radijator inženjering D.O.O., kot proizvajalec kotla, ne prevzema nobene odgovornosti za 

škodo, ki nastane zaradi slabe namestitve kotla. 

 

Osnovne zahteve, ki jih je potrebno upoštevati ob montaži: 

 

- Kotel je lahko priključen na odprt sistem centralnega ogrevanja, lahko pa je priključen tudi na 

zaprt sistem centralnega ogrevanja. V primeru priključitve na zaprt sistem se priporoča vgradnja 

ventila za termično varovanje z odtekanjem, kar je predpisano v zakonih vsake države, kjer se 

kotel priključuje. 

- Kotel se mora nahajati na varni razdalji od lahko vnetljivih materialov. 

- Priključitev na dimnik se prav tako opravlja v skladu obvezujočimi predpisi kot tudi priporočili 

proizvajalca v nadaljevanju teksta. 
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3.2 Varnostni ukrepi in naprave pri kotlu serije “PK” 

 

Za varno delovanje kotla serije „PK” je potrebno vgraditi naslednje elemente ter jih vzdrževati, da 

pravilno delujejo:  

 

➢ Varnostni tlačni ventil, odzračevalni ventili ter manometer; 

➢ Ventil za termično varovanje z odtekanjem. 

 

Varnostni tlačni ventil (Slika 2), odzračevalni ventili (Slika 3)  ter manometer (Slika 4): 

 

             

 
        

Slika 2. Varnostni ventil           Slika 3. Odzračevalni ventil             Slika 4. Manometer 
 

➢ Varnostni tlačni ventil mora imeti nazivni premer  1/2 cola ter biti nastavljen na največ 3 bara. 

Ta varnostni element, ki spada v skupino omejevalnikov tlaka mora biti takšne zgradbe, da 

lahko zdrži tudi kratkotrajne prekoračitve tako temperature kot tlaka ter tudi določeno količino 

glikola v tekočin za ogrevanje. 

Po navadi se na istem mestu priključita še odzračevalnik (Slika 3) ter manometer (Slika 4) , 

tako da ti trije elementi skupaj tvorijo varnostno skupino ter se montirajo preko ,,T ‘’ priključka.  

 Ta varnostni element je potrebno periodično umerjati, o čemer mora investitor oziroma 

uporabnik kotla imeti veljavno dokumentacijo. 

➢ Varnostni ventil mora biti montiran na najvišji točki kotla ter direktno na kotlu brez kakršnega 

koli cevovoda ali katerega koli drugega vmesnega elementa. V ta namen obstaja tudi posebno 

predviden priključek (glej Sliko 5). Strogo je prepovedano kakršno koli reduciranje premera 

tega priključka. 

➢  Izpustni oziroma izpušni del varnostnega ventila mora biti iz cevi, katere premer je vsaj enak 

nazivnemu premeru izpustnega dela ventila. Prav tako je dovoljeno, da se za njegovo izdelavo 

uporabi en lok radija r >  3d. 
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➢  Varnostni ventil mora imeti nazivno ploščico z naslednjimi podatki: 

     - ime proizvajalca 

     - oznaka tipa varnostnega ventila/leto preverjanja 

     - nazivni pretok 

     - podatek, za kateri toplotni učinek je umerjen varnostni ventil  

     - najvišji tlak odpiranja  tj. 3 bari 

➢ Obvezno je preverjanje pravilnosti delovanja v določenih časovnih intervalih ter tudi ponovno 

umerjanje s strani certificiranih firm. Te obveznosti je potrebno izvajati v skladu z zakonom 

vsake države, kjer je kotel nameščen. Obvezno shraniti pisan dokument o podatkih zadnjega 

umerjanja varnostnega ventila. 

➢ Na povratnem vodu je potrebno montirati vsaj še en varnostni tlačni ventil. 

 

 

 

Ventil za termično varovanje z odtekanjem (Slika 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 5. Ventil za termično varovanje 

 

Ta varnostni element ima prav tako vlogo omejevalnika temperature. V nadaljnjem tekstu bo označen s 

kratico VTV. 

 

➢ V nekaterih ekstremno nevarnih situacijah je prehod vode v vodno paro takšen, varnostni ventili 

za tlak niso dovolj, da bi zagotovili varnost hidravličnega sistema. Zato je obvezna vgradnja 

VTV. Glede na zakonske določbe držav, kjer se kotel montira, je VTV potrebno montirati samo 

za moči, ki so višje od predpisanih oziroma za vsako moč kotla obvezno vgraditi VTV.  

➢ Kraj vgradnje je prikazan na shemi montaže kotla na inštalacijo in 

 na Sliki 6.    

Do VTV je potrebno napeljati hladno sanitarno vodo. Ko sonda VTV pridobi informacijo da je 

temperatura preko 95 stopinj, se VTV odpre in voda prehaja skozi bakreno spiralo. PO 

določenem času se temperatura vode vrne na normalno vrednost. 

➢ Eden izmed priključkov spirale uporabljamo za VTV, drugega pa za izpust vode, ki pride skozi 

spiralo. NI pomembno, kateri priključek je za VTV in kateri je izpustni.  Obvezno je, da se 

držite navodil vgradnje, ki jih je dal proizvajalec VTV. 

➢ Obvezno je, da v določenih časovnih intervalih preverjate delovanje VTV. 
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Kot je že prej omenjeno, eden izmed koncev VTV je za montažo na izmenjevalec kotla, do drugega pa 

se napeljuje mrzla voda pod tlakom.  Predvsem je pomembno, da je pretok vode nemoten tudi, če 

zmanjka električne energije. 

 

Če je nemogoče zagotoviti dotok mrzle sanitarne vode tudi, ko zmanjka električne 

energije, potem je potrebno kotel priključiti na odprt sistem. 

Če je sanitarna voda, ki je napeljana na ventil za termično varovanje preko dodatne 

črpalke, potem je potrebno kotel obvezno priključiti na odprt sistem. 

 

 

 
Slika 5a. Prikaz namestitve varnostnih elementov 
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Slika 5b. Prikaz namestitve varnostnih elementov 
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3.3  Kotlovnica 

 

Kotlovnica mora biti zavarovana pred zmrzaljo! 

Podloga za kotel v kotlovnici mora biti iz nevnetljivega materiala. Priporočene vrednosti oddaljenosti 

vseh štiri stranic kotla glede na stene kotlovnice ali neke druga toga telesa (akumulacijski kotel itd.) so 

prikazane na Sliki 6. Te vrednosti oddaljenosti omogočajo varen dostop do kurišča, dovolj prostora za 

čiščenje in nemoten dostop do ventila za polnjenje in praznjenje. Kotlovnica mora posedovati dovolj 

velike odprtine za ventilacijo, tako za svež zrak kot tudi za odvod porabljenega zraka. 

 

 

 

 
 

Slika 6. Postavitev kotla v kotlovnici 
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Skupna površina teh odprtin za moči do 50kW  mora znašati najmanj 150cm², za moč nad 50kW pa 

mora biti površina večja še za 2cm² po kilovatu. 

A=150cm²+ )50(
2 2

kWQ
kW

cm
n −   nQ = možne moči nad 50kW. 

 

Pomanjkanje primerne ventilacije v kotlovnici lahko povzroči več težav pri delovanju kotla. Glavna 

težava je nezmožnost doseganja visokih temperatur izhodne vode oziroma nezmožnost doseganja 

maksimalne moči, kar pripelje do kondenzacije v kotlu. 

 

• Upoštevati je potrebno minimalni prostor, ki je potreben za dostop do varnostnih elementov in 

za izvršitev operacij čiščenja. 

• Prepovedano je izpostavljati kotel atmosferskim neprimernim okoliščinam. Kotel ni predviden 

za zunanjo montažo in ni opremljen s sistemom zoper zmrzali. 

• Prepovedano je zapirati ventilacijske odprtine v prostoru, kjer se nahaja kotel. Ventilacijske 

odprtine so potrebne za pravilno zgorevanje. 
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3.4  Priključitev na dimnik 

 

   Najbolj optimalna namestitev kotla na dimnik je na način, da je cev, ki združuje center izhodnih 

dimni plinov iz kotla in center priključitve na dimniku, v blagem vzponu (do 3%) (slika 7). 

 
 

Slika 7. Prikaz priključitve kotla na dimnik 
 

   Potrebno se je izogibati lokom, če pa je to nemogoče, potem je največje število lokov (2). Zaželeno 

je, da se dimni kanal izolira, še posebno še obstajajo loki in daljši odseki. 

Dimnik mora biti izdelan iz keramičnih cevi, okrog katerih mora biti izolacija debeline 

3-5 cm, zadnji zunanji sloj pa je opeka ali pa specialni dimniški elementi.  

 

Če pa dimnik ni iz keramike, ampak iz opeke, potem mora biti površina svetlega preseka takšnega 

dimnika 30% večja od takšne površine keramičnega dimnika. Minimalna višina dimnika je 7 m. 
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   Na dimniku morajo biti vrtca za čiščenje, ki pa morajo dobro tesniti. Izhod dimnika na strehi mora 

biti v skladu z predpisi. Obstajata dva primera: če je kot strehe manjši od 12 in če je kot strehe večji od 

12. Za kot, ki je manjši od 12 višine dimnika nad streho, je 1 m, za kot, ki je večji od 12, pa je potrebno 

pogledati sliko.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Če ste prepričani, da je dimnik premočan in da preveč mrzlega zraka prehaja skozi kotel, na izhodu 

kotla obstaja zaklopka, s katero se lahko zmanjša pretok izpušnih plinov. Dimnik je potrebno redno 

čistiti, vsaj enkrat na leto. 

 

Če dimnik ni predpisane višine, prečnega preseka ali če se ne čisti, potem so 

možne komplikacije pri delovanju kotla. Predvsem ni možen visokotemperaturni režim 

dela oziroma ni maksimalne delovne moči, posledica tega pojava pa je kondenzacija, 

kar vpliva na dobo delovanja kotla. 

 

Slab dimnik je glavni vzrok, da se med vžiganjem kotla ali med delovanjem 

pojavi dim na spodnjih ali spodnjih vratih, predvsem pri večjem številu vrtljajev 

ventilatorja. 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                           

Radijator Inženjering d.o.o, 36000 Kraljevo, Živojina Lazića - Solunca št. 6, Srbija 

tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs 

e-mail: radijator@radijator.rs 

  18 

 

 

4. Presek PK kotla z opisom elementov 

 

 

 
 

 

Slika 8. Presek kotla PK 18 

1. Spodnja vrata, 2. Zgornja vrata, 3. Motor za zaklopko primarnega zraka, 4. Motor za zaklopko 

sekundarnega zraka, 5. Avtomatika, 6.Nosilec avtomatike, 7. Termično varovanje, 8. Pokrov odprtine 

za čiščenje in demontažo turbulatorja, 9. Dimnik, 10. Zaklopka kurišča, 11. Turbulatorji. 
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5. Tabela s tehničnimi podatki  

TIP KOTLA PK 18 
CE oznaka   CE 

Klasifikacija kotla po EN 303-5:2012  V 

Tlak delovanja bar 3 

Preizkusni tlak bar 4,5 

Prostornina kurišča  L 83 

Količina vode v kotlu L 100 

Teža kg 425 

Prečni presek dimnika mm 160 

Potrebna prepišnost dimnika mbar/Pa 0,12/12 

Temperatura kotla (min/max) °C 60-90 

Minimalna temperatura povratnega voda °C 60 

Stopnja izkoristka % 90,3 

Nominalna moč (kW) 18,07 

Emisija CO pri nominalni toplotni moči (10%O2) * (mg/m³) 126,57 

Emisija NOx pri nominalni toplotni moči  (10%O2) * (mg/m³) 175,75 

Emisija OGC pri nominalni toplotni moči (10%O2) * (mg/m³) 5,02 

Prah pri nominalni toplotni moči (10%O2) * (mg/m³) 18,44 

Dimenzije 

 A 410 

 A1 504 

 B 990 

 B1 1283 

 C 1124 

 D 150 

 E 132 

 F 419 

 G 1113 

 H 1120 

 I 1409 

Priključki za toplo vodo iz kotla D1 1" 

Priključki za mrzlo vodo iz kotla D2 1" 

Priključki za polnjenje in praznjenje kotla D3 1/2" 

Priključki za odzračevanje in varnostni tlačni ventil D4 1/2" 

Priključek za ventil termičnega varovanja z odtekanjem VTO D5 3/4" 

Priključek za sondo termičnega varovanja D6 1/2" 
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Slika 9. Projekcija kotla z dimenzijami 

 
* OPOZORILO: To so izmerjene vrednosti med certificiranjem. 



 

                                                                                                                           

Radijator Inženjering d.o.o, 36000 Kraljevo, Živojina Lazića - Solunca št. 6, Srbija 

tel. +381 36 399 140, fax. +381 36 399 150, http://www.radijator.rs 

e-mail: radijator@radijator.rs 

  21 

 

 

 

6. Hidravlična shema 
 

Pri montaži na hidravlično inštalacijo mora biti kotel zavarovan od prekoračitve 

maksimalne delovne temperature in tlaka na predpisan način. 

Za pravilno montažo je odgovoren inštalater centralnega ogrevanja, ki 

priključuje kotel na hidravlični sistem. 

Radijator inženjering, kot proizvajalec kotla, ne prevzema nobene 

odgovornosti za škodo, ki je povzročena zaradi slabega nameščanja kotla. 

 Če namestitev ni opravljena po predpisih oziroma ne vsebuje elementov, ki so 

prikazani v priporočilih firme “Radijator Inženjering DOO”, SE GARANCIJA NE 

BO UPOŠTEVALA. 
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Legenda:1.Pirolitični kotel PK18; 2.Cirkulacijska črpalka; 3.Ventil; 4.Nepovratni ventil; 5.Ekspanzijska posoda; 6.Akumulacija; 7.Trikraki mešalni ventil 

z elektro motorjem; 8.Ventil za termično varovanje; 9.Varnostna skupina(varnostni ventil+manometer+odzračevalni ventil), 10. Izmenjevalec; 11.Bojler za 

sanitarno vodo; 12.Ventil za polnjenje in praznjenje; 13.Zajemalec nečistoče; 14.Regulacijski ventil; 15.Manometer, 16.Termomanometer; 17.Senzor 

temperature akumulacije v zgornji coni; 18.Senzor temperature akumulacije v spodnji coni; 19.Trikraki mešalni ventil. 

 

Slika. Hidravlična shema z akumulatorjem in bojlerjem za sanitarno vodo 
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7. Zagon kotla in vzdrževanje 

 

7.1 Zagon kotla in kurjenje 
 

1. Znotraj kotla obstaja zaklopka za umerjanje dimnih plinov na dva načina, in sicer "delovnega" 

in položaj za "vžig". S to zaklopko se rokuje s pomočjo ročke na sprednji strani kotla. 

Premaknite ročico proti sebi in jo zaklenite s pomočjo vejice na njej. Tako je zaklopka v 

položaju za vžig. (Slika 10) 

 
 

 

Slika 10.  Položaji zaklopke in ročice za zaklopko v položaju "delovni" in "vžig"
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2. Če se je kotel predhodno kuril, potem je potrebno odstraniti pepel iz kurišča. Na opeko položite 

majhne vejice in drobir, čez pa zmečkan papir ter čez naložite vejice do višine odprtine za 

primarni zrak, ki se nahaja na straneh kurišča. Čez vzdolž zložite hlode. Zlagajte jih do polovice 

skupne višine kurišča. (Slika 11) 

 

 
 

Slika 11. Drva v kotlu 
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3. Pritisnite gumb, da vključite avtomatiko (Slika 12). Na zaslonu bi se moralo prikazati, da je 

proces vžiga v teku in lahko traja največ 30 minut. V tem času ventilator deluje z maksimalno 

močjo. Če vam v tem času ne uspe zakuriti, kotel prehaja v ugašanje. 

 

 
 

Slika 12. Glavno stikalo 

 

 

4. Pred vžigom kotla je potrebno rahlo odpreti vrata kotla. Prav tako je pomembno, da je zaklopka 

za primarni zrak odprta, medtem ko je zaklopka sekundarnega zraka zaprta. (Slika 13) To lahko 

preverite tako, da snamete masko, ki se nahaja med zgornjimi in spodnjimi vrati kotla. Maska se 

enostavno snema, in sicer tako, da jo rahlo dvignete navzgor in nato jo premaknete proti sebi. 
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5.  

 

 
 

Slika 13. Zgornja in spodnja vrata so odprta, prav tako je odprta zaklopka za primarni zrak 

 

6. Za tem se lahko kotel zakuri. 

7. Ko nastane ogenj v kurišču, je potrebno zgornja vrata zapreti, medtem ko so spodnja vrata še 

zmeraj rahlo odprta, da bi ogenj lahko zajel čim večjo količino goriva.  

8. KO sonda za temperaturo dimnih plinov zazna temperaturo, ki je potrebna za prehod kotla v 

režim delovanja (gorenje), je potrebno zapreti spodnja vrata. Med celotnim procesom gorenja 

spodnjih vrat več ne odpirajte. Spodnja vrata se lahko odprejo samo, ko se konča proces gorenja 

oziroma, ko je kotel potrebno očistiti.  

9. Zaklopko dimnika je potrebno premakniti iz zaklenjenega položaja, to pomeni, da ročico 

potisnite k dimniku in takrat se ogenj premika navzdol skozi majhen prerez in začne se proces 

pirolize.  

10. Po prvi naložitvi (kotel je še zmeraj v fazi gorenja) je kurišče potrebno ponovno napolniti z 

gorivom. Takrat je potrebno zaklopko dimnika spet potegniti proti sebi in jo zakleniti, na ta 

način odpremo dimnik in plamen se preusmeri direktno vanj. Zgornja vrata se odprejo tako, da 

jih je treba najprej imeti v rahlo odprtem položaju in šele po nekaj sekundah se lahko začne s 

ponovnim polnjenjem. Kurišče je potrebno hitro napolniti, da bi se izognili previsoki 

temperaturi dimnih plinov. Ko se kurišče ponovno napolni, je potrebno zapreti zgornja vrata in 

takoj zatem lahko zaklopko dimniki premaknemo iz zaklenjenega položaja v zaprt položaj. Za 

tem se nemoteno izvaja proces pirolize. 
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7.2 Vzdrževanje in čiščenje kotla 
Kotel PK18 je potrebno vsakodnevno in periodično čistiti. 

 

• Vsakodnevno čiščenje se nanaša na čiščenje zgornje komore za zgorevanje in čiščenje 

spodnje komore za zgorevanje. 

• Ob uporabi trdih goriv se v kotlu relativno hitro naberejo saje in katran. Zato je 

priporočeno vsakodnevno čiščenje pepela in kurišča. Za čiščenje in vzdrževanje kotla 

uporabljajte pribor, ki ga dobite s kotlom. Z lopatko ali strgalom odstranite posušene in 

zalepljene usedline, ki se luščijo (pepel, oglje in katran) s sten in iz vseh kotov kurišča. 

 

 

 

 

 

• Prav tako je potrebno očistiti odprtine za primarni zrak. 

• Prav tako je potrebno odpreti pokrov odprtine za čiščenje in demontažo turbulatorja in 

potegniti ven turbulatore ter očistiti cevi turbulatorja. (Slika 14) Po čiščenju teh je 

potrebno vrniti pokrov ter ga dobro pritrditi, da se zagotovi zatesnitev.  

 
Slika 14. Odprta spodnja in zgornja vrata ter odstranjeni turbulatorji 
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• Pri čiščenju moramo poskrbeti za večjo količino svežega zraka v kotlovnici, da ne bi 

prišlo do zadušitve kurjača. 

• Ko se kotel temeljito očisti, je potrebno eno uro močneje kuriti, da temperatura v kotlu 

doseže 85˚C, kar prispeva k zgorevanju saj in škodljivih materialov v kurišču kotla. Na 

ta način dobimo boljšo stopnjo izkoristka kotla. 

• Priporočamo redni nadzor dimnikarja. 

• Po koncu ogrevalne sezone je kotel potrebno temeljito očistiti, nato zapreti vsa vrata 

vključno z zaklopkami primarnega in sekundarnega zraka ter zaklopke kurišča. Na ta 

način tudi v poletnem obdobju preprečimo, da bi dimnik povzročal pretok zraka skozi 

kotel oziroma preprečimo možnost podhladitve sten kurišča in cevi turbulatorja ter efekt 

zarositve.   Zarositev kotla tudi v poletnem obdobju negativno vpliva na dobo trajanja.  

 

 Majhne razpoke na površinah ognjevarnega betona so običajne in ne vplivajo na 

delovanje in življenjsko dobo delov. Črne svetleče obloge na notranjih stenah komore za 

polnjenje so popolnoma normalne in jih ni potrebno odstranjevati. 
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   7.3 Kratka navodila za avtomatiko 

7.3.1 Osnovni videz zaslona 
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7.3.2 Za nadaljevanje 

Če se želite premakniti na naslednjo nastavitev, pritisnite  v zgornjem desnem kotu.  

 

V tem primeru se na ekranu prikaže: 

 

Za vrnitev na predhodno nastavitev na zaslonu pritisnite  v zgornjem levem kotu zaslona. 

7.3.3 Sprememba datuma 

Če želite spremeniti čas, pritisnite ikono  v zgornjem desnem kotu zaslona. Na zaslonu je prikazano 

naslednje: 
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S pritiskom na željen dan spreminjate dan v tednu. 

Za nastavitev časa najprej pritisnite uro in vnesite vrednost s pomočjo tipkovnice. Potem ko ste vnesli 

želeno vrednost, jo obvezno potrdite z ENTER. Za tem postopek ponovite tudi za minute. 

Ko končate, pritisnite na ikono . 

7.3.4 Sanitarna voda 

Za nastavitev temperature sanitarne vode pritisnite na ikono  v glavnem meniju. 

 

S pomočjo tipkovnice vnesete vrednost, ki jo želite (npr. 60°C, kot na sliki). Obvezno potrdite s 

pritiskom na ENTER. 

 

Ko končate, obvezno pritisnite ikono . 

7.3.5 Sprememba jezika 

Za spremembo jezika pritisnite ikono . 

 

Ko izberete jezik, pritisnite ikono . 
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7.3.6 Spreminjanje osnovnih parametrov za ogrevanje 

Za spremembo osnovnih parametrov za ogrevanje izberite ikono . 

 
 

Vrednost parametrov spreminjate s pomočjo tipkovnice. Obvezno potrdite z ENTER. 

Da bi spremembe shranili, na koncu obvezno pritisnite ikono . 

 

 

7.3.7 Spreminjanje osnovnih parametrov delovanja kotla 

Za spreminjanje osnovnih parametrov kotla, kot je maksimalna temperatura vode v kotlu, pritisnite 

ikono . 

 

Slika je simbolična 

Prikazan parameter spreminjajte s pritiskom na  vrednost parametra (v tem primeru 85°C), potem pa s 

tipkovnico vnesete novo vrednost in jo potrdite s pritiskom na ENTER. 

Da bi spremembo shranili in da bi se vrnili na predhodno stran, pritisnite ikono . 
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7.3.8 Osnovne informacije o kotlu 

Za osnovne informacije o kotlu pritisnite ikono . Na zaslonu se bodo pojavile osnovne informacije, 

kot so: skupni čas delovanja kotla, čas delovanja ventilatorja, skupni čas delovanja črpalke, število 

prekinitev STB, ali je bil kotel pregret ter verzija EcoReg. 

 

 
 

 

Za povratek na glavni meni pritisnite . 

 

7.3.9  Ročno upravljanje 

 

Obstaja možnost, da ročno vključite oziroma izključite sistemske dele (akumulacija, krogi ogrevanja) 

na Vašem sistemu. Enostvno pritisnite stikalo s slike v nadaljevanju. 
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9. Garancija 
 

1. Radijator inženjering krije obdobje garancije 60 MESECEV, če so izpolnjeni naslednji pogoji 

garancije:  

 

1.1. Kotel mora biti priključen v skladu z navedenimi hidravličnimi shemami iz tehničnih navodil, 

posebno je treba paziti na varnostne ventile, termično varovanje z odtekanjem, mešalni ventil 

za zaščito hladnega konca kotla oziroma proti kondenzacije, obseg delovnega pritiska kotla, 

obseg delovne temperature kotla, pogoje v kotlovnici itd..  

(glej točki 3 in 6.) 

1.2. Kotel mora biti priključen na dimnik s predpisanim prečnim presekom, lastnostmi izolacije in 

višine. (glej točko 3.4) 

1.3. Dimovod od kotla do dimnika mora biti izveden v skladu s tehničnimi navodili. 

1.4. Uporabnik mora slediti navedenim navodilom o uporabi in vzdrževanju.  

(glej točki 7.1 in 7.2) 

2. Garancijska izjava 

 

Izjavljamo: 

 

• da proizvod ima prepisane in deklarirana kakovostne lastnosti. 

Obvezujemo se, da bomo na zahtevo kupca, če pravočasno v garancijskem roku poda zahtevo 

za popravil, opravili vsa popravila ne glede na stroške, tako da bo proizvod deloval v skladu z 

deklariranimi lastnostmi, 

• da bo proizvod v garancijskem roku deloval brezhibno, če se bodo upoštevala navodila za 

uporabo, delovanje in montažo, 

• da bomo v garancijskem roku pripravljeni odpraviti vse okvare na proizvodu in imeti vse 

potrebne rezervne dele na zalogi, 

• garancijski rok začne teči od DNEVA NAKUPA IN TRAJA 60 MESECEV ALI 72 

MESECEV OD DATUMA PROIZVODNJE (datum proizvodnje nahaja na nalepki na 

zadnji strani kotla) 

• garancija velja, če je garancijski list overjen s strani prodajalca, če je vpisan datum 

nakupa in če je priložen račun. 

 

3. Čas garancije enega leta velja na naslednje dele: 

 

• opeka v kurišču,  

• avtomatika kotla EcoReg 1750 in sonde, ki se standardno dostavljajo z avtomatiko (sonda za 

temperaturo dimnih plinov, sonda za temperaturo vode v kotlu, sonda za temperaturo vode v 

povratnem vodu, senzor za temperaturo v zgornji coni akumulacije, senzor za temperaturo v 
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spodnji coni akumulacije, sanitarna voda, senzor zunanje temperature, senzor za temp. 

mešalnega kroga ogrevanja, Lambda sonda). 

 

4. Garancijska doba dveh let velja za naslednje dele: 

• Belimo motorji za regulacijo primarnega in sekundarnega zraka. 

 

5. Garancijski rok ne velja: 

 

• pri okvarah, ki jih je povzročil kupec zaradi nestrokovnega rokovanja s proizvodom, 

• pri mehanskih okvarah, ki so nastale ob transportu in ob uporabi (čvrsti predmeti), 

• če je proizvod nestrokovno inštaliran v nasprotju z veljavnimi predpisi s tega področja, 

• če je kupec uporabljal proizvod izven deklariranih lastnosti in v normalnih okoliščinah,  

• če se ugotovi, da hidravlična shema ni narejena v skladu s priporočili firme „Radijator 

inženjering”, 

• če se ugotovi, da kotel v času uporabe ni bil redno vzdrževan in čiščen, 

 

6. Garancijski rok preneha veljati: 

 

• če se ugotovi, da je okvare odpravljala nepooblaščena oseba ali nepooblaščen servis, 

• če pri popravilu niso uporabljeni ali vgrajeni originalni deli, 

• ko preteče garancijski rok. 

 

7. Pri prijavi okvare je obvezno podati naslednje podatke: 

 

• naziv in tip proizvoda, 

• datum nakupa, 

• tovarniško in delavniško številko kamina, 

• kratek opis okvare oziroma pomanjkljivosti, 

• točen naslov in kontakt telefon, mail. 
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 GARANCIJSKI LIST / GUARANTEE LIST 
 

 Tovarniška številka / 

Factory No. 

60 MESECEV/ 60  MONTHS Garancijski rok / Guarantee period 

 Tip kotla / Boiler type 

 Datum proizvodnje /  

Date of manufacture 

Podpis pooblaščene osebe /  

Signature of Authorized person 

 

_________________________________________

pečat / stamp 

 
Prodano v firmi / Company of Sale 

Podpis / Signature 
 

_________________________________________________________ 

pečat / stamp 

Naslov / Address 

to 

 Telefon / Phone  

 Datum prodaje / Date of Sale 

*Potrošnik ima vse pravice na podlagi Zakona o zaščiti potrošnikov (Uradni list RS "Sl.glasnik RS", št. 62/2014).  Garancija ne izključuje in tudi ne vpliva na pravice potrošnikov, ki izhajajo iz zakonske odgovornosti prodajalca glede pomanjkljivosti 

blaga iz pogodbe./ The consumer shall exercise all rights under the Consumer Protection Law (“OJ of RS” No 62/2014). The guarantee does not exclude nor affect the consumer’s rights derived from the legal liability of the seller for any lack of 

conformity of the goods under a Contract. 

*Zgoraj navedeno velja za kupce na ozemlju Republike Srbije./ The aforementioned applies to purchasers of the Republic of Serbia. 

 


