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Peči so zgrajene v skladu s standardom EN13240 (peči na drva) EN 14785 (peči na pelete) EN 12815 (kuhinje in peči na 

drva), uporablja se visoko kakovostni in material, ki ne onesnažuje okolja. Da bi Vašo peč uporabili na najboljši način 

Vam priporočamo, da sledite navodilom v tem priročniku.  

Pred uporabo  in katerim koli posegom vzdrževanja natančno preberite ta priročnik.  

Namen Eva Stampaggi je, da zagotovi čim več informacij in tako zagotovi varnejšo uporabo ter prepreči škodo osebam, 

stvarem ali samim delom peči.  

Vsaka peč je podvržena notranjemu testiranju pred odpremo, zato je možno, da se v peči nahajajo ostanki. 

 

SHRANITE PRIROČNIK ZA BODOČA POSVETOVANJA 

ZA KATEROKOLI POTREBO SE OBRNITE NA 

POOBLAŠČENEGA PRODAJALCA 

 

• Namestitev in priključitev peči lahko opravi samo specializirani tehnik, ki je dolžan dosledno upoštevati 

evropske (UNI 10683) in državne standarde, lokalne pravilnike in navodila za namestitev v kompletu s pečjo. 

Poleg tega mora montažo izvesti pooblaščeno osebje ter strokovno usposobljeno za vrsto dela, ki je 

predvideno.   

• Sežiganje odpadkov, še zlasti plastičnega materiala, škodi peči in dimni tuljavi, poleg tega pa je prepovedano z 

zakonom o varovanju pred emisijami škodljivih snovi. 

• Nikoli ne uporabljajte alkohola, bencina ali drugih visoko vnetljivih tekočin za prižig ognja ali podnetili 

medtem, ko peč deluje. 

• V peč ne nalagajte večje količine goriva glede na količino navedeno v priročniku.  

• Izdelka ne spreminjajte. 

• Ne uporabljajte aparata z odprtimi vratci ali razbitimi stekli. 

• Aparata ne uporabljajte za sušenje perila, površino za naslanjanje ali stopnice, itd. 

• Peči ne montirajte v spalnico ali kopalnico. 

 

 

 

Družba Eva Stampaggi S.r.l. ne prevzema nikakršne odgovornosti za poškodbe oseb ali predmetov, 
ki bi bile posledica neupoštevanja zgornjih opozoril in ne odgovarja za izdelke, ki niso nameščeni v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
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• Peč uporabljajte samo za namene opisane v tem priročniku. Kakršna drugačna ne priporočena  uporaba s 

strani proizvajalca lahko privede do požara ali škode osebam. 

• Ta izdelek ni igrača. Otroke je potrebno primerno nadzorovati, da bi se prepričali, da se ne igrajo z aparatom. 

• Naprava ni namenjena osebam z zmanjšanimi psihofizičnimi ali senzoričnimi sposobnostmi, oziroma 

osebam brez potrebnih izkušenj in znanja, razen če jih ni ustrezno podučila, usposobila ali zagotovila 

primeren nadzor oseba, odgovorna za njihovo varnost. 

• V nobenem primeru ne zaprite odprtine za vhod zraka za izgorevanje in izhod dima. 

• POZOR! Brez ustreznih varoval SE NE DOTIKAJTE VRAT GORIŠČA, STEKLA, ROČAJA ALI CEVI DIMNKA 

MED NJEGOVIM DELOVANJE: med izgorevanjem se razvijajo se visoke temperature, ki pregrejejo te 

dele! 

• Vnetljive predmete, kot so pohištvo, blazine, posteljnina, papir obleka, zavese in drugo naj bodo na razdalji 

najmanj 1.5 m od sprednje in 40 cm od stranske ali zadnje strani peči. 

• Peči ne uporabljajte v prašnem okolju ali v prisotnosti vnetljivih hlapov (kot na primer v delavnici ali garaži). 

• Nevarnost požara, če je med delovanjem peč pokrita ali v stiku z vnetljivim materialom vključno z zavesami, 

zastori, odejami itd. IZDELEK NAJ BO ODDALJEN D TEH MATERIALOV. 

• Peč ima na notranji strani dele, ki lahko privedejo do loka ali isker. Ne sme se uporabljati na območju, ki so 

lahko nevarni, kot na primer področja s tveganjem požara, eksplozije, polnem kemijskih snovi ali v okolju z 

nasičeno vlago. 

• Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini kopalne kadi, tuša, umivalnika ali bazena. 

• Aparata ne postavite pod vtičnico; ne uporabljajte na prostem. 

• Ne poskušajte popraviti, razstaviti ali spremeniti aparata. Aparat ne vsebuje delov ki jih lahko popravi 

uporabnik. 

• POZOR! Ta peč deluje izključno  na drva; NE UPORABLJAJTE GORIVA DRUGAČNEGA OD DRV: katero 

koli drugačno gorivo bo med izgorevanjem povzročilo okvaro ali nepravilno delovanje aparata. 

• Drva hranite na svežem in suhem prostoru: če hranite drva na premrzlem ali vlažnem prostoru lahko 

zmanjša termično moč peči.  

• O vsakem prižigu očistite kurišče. 

• Kurišče naj bo zaprto, razen med postopkom polnjenja ali odstranjevanjem ostankov izgorevanja, da bi se 

izognili uhajanju dima. 

• Aparata  ne uporabljajte za sežiganje smeti ali na kateri drugi način kot tistega, za katerega je bil zasnovan.  

• Ne uporabljajte tekočega goriva. 

• Aparata ne spreminjajte na katerikoli nepooblaščen način. 

• Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki jih priporoča proizvajalec. 

• Drva naj bodo dolga največ 250mm za peči na 8kW, ter 330 mm za peči na 12.5kW, z najvišjo vlažnostjo 8%; 

• Pomembno je, da se peč prevaža v skladu z varnostnimi predpisi ter, da se izogibamo nevarnim premikom ali 

udarcem, ker lahko povzročijo škodo na ploščicah, kamnih ali strukturi.  

• Kovinska konstrukcija je obdelana z barvo za visoke temperature. Med prvim prižigom je možno, da 

izhajajo neprijetne vonjave, ki izhajajo iz barve kovinskih delov, ki se suši: to ne predstavlja nobene 

nevarnosti in je dovolj, da se prezrači prostor. Barva po prvih nekaj prižigov doseže maksimalno 

odpornost ter končne kemijsko fizikalne lastnosti. 

• POZOR! Ker je peč namenjena ogrevanju, so nekatere površine zelo tople. Zato vam priporočamo največjo 

pozornost med njenim delovanjem: 
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KO JE PEČ PRIŽGANA: 

• nikoli ne odprite vratc; 

• ne dotikajte se stekla vratc, ker je izredno vroče; 

• Ne dovolite otrokom, da se približajo; 

• Ne dotikajte se dimne cevi; 

• V kurišče ne vlivajte nobene tekočine; 

• ne izvajajte nobenega vzdrževanja dokler peč ni hladna; 

• ne izvajajte nobenega posega brez kvalificiranega osebja; 

• spoštujte in sledite vsem navodilom, ki se nahajajo v tem priročniku. 
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Dimnik je ključni element za dobro delovanje peči. Najboljši so iz jekla (nerjavečega ali pokritega z aluminijem) 

zaradi kakovosti materialov, odpornosti, trajanja, enostavnega čiščenja in vzdrževanja. 

• Za lažjo povezavo togega dimnika iz jekla priporočamo uporabo primernih teleskopskih spojev ki, poleg 

olajšanega dela, kompenzirajo termično dilatacijo tako v kurišču kot v samem dimniku. 

• Priporočamo vam, da blokirate dimnik na terminal peči s silikonom odpornim na visoke temperature 

(1000°C). V primeru, da se usta obstoječega dimnika ne nahaja navpično nad izhodom kurišča, se jih lahko 

poveže s pomočjo primernega poševnega spoja. Naklon glede na navpičnico naj ne bo nikoli večji od 45° ter 

ne sme imeti ozka grla. 

• V primeru prehoda skozi podstrešja ovijte dimnik z izolacijskim materialom debeline 10 cm. 

• Nujno potrebno je, da izolirate dimnik po celotni dolžini. Izolacija omogoča ohranjanje visoke temperature dimov, 

kar optimizira vleko; izogibanje kondenzacije in zmanjšanje nalaganja neizgorelih delcev na stene dimnika. Iz tega 

razloga uporabljajte primerni izolacijski material (stekleno volno, keramična vlakna, negorljivi material razreda 

A1). 

• Dimnik mora biti neprepusten za atmosferske vplive ter se je potrebno izogibati številnim spremembam 

smeri. 

• Ni dovoljena uporaba fleksibilnih in raztegljivih kovinskih cevi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NE 

ZOŽITEV 

NAKLON, MANJŠI OD 45° 
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OBSTOJEČI DIMNIK (TRADICIONALEN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZUNANJI DIMNIK 
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VSTE DIMNIKA: 

Primeri dimnika: 
 

 
Dimnik iz jekla z dvojno komoro izolirano z materialom odpornim do 400°C. Optimalni 
izkoristek. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dimnik iz glinenih elementov z dvojno komoro ter zunanjo preobleko iz lahkega betona. 
Optimalni izkoristek. 

 
 
 
 
 

 
 
Tradicionalni dimnik iz gline z dvojno steno. Optimalni izkoristek. 

 
 

 

 

 
 
 
Izogibajte se dimnikom s pravokotnim notranjim prerezom in odnosom med krajšo in 
daljšo stranico večjim od 1.5. Povprečen izkoristek. 

 
 
 
 
 

NEPRAVILNA MONTAŽA 

Izpustne cevi dimov se ne smejo nikoli montirati tako, da dim izhaja naravnost vodoravno ali vodoravno navzdol. 
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Pravilna namestite dimnika omogoča optimizacijo delovanja peči. Zunanji dimnik proti vetru naj bo sestavljen iz 

številnih elementov tako, da je seštevek njihovih premerov vsaj dvojen od dimne cevi. Zunanji dimnik naj bo 

postavljen tako, da preseže vrh strehe za vsaj 150 cm ter da je v polnem vetru. 

 
 

 

 

Naklon 
strehe α [°] 

Vodoravna širina območja 
refluksa osi vrha strehe A 
[m] 

Minimalna višina izhoda 
strehe Hmin =Z+0,50m 

Višina območja refluksa Z 
[m] 

15 1,85 1,00 0,50 
30 1,50 1,30 0,80 
45 1,30 2,00 1,50 
60 1,20 2,60 2,10 
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Izgorevalni plini se segrevajo, povečajo prostornino ter posledično nižjo gostoto glede na hladnejši zrak okoli. 

Ta razlika v temperaturi med zunanjostjo in notranjostjo dimne cevi povzroči znižan pritisk, imenovan toplotna 

depresija, ki je tem večja, tem višja je dimna cev ter tem višja temperatura. 

Vlek dimnika mora premagati vse upore dimnega tokokroga tako, da se dimi v notranjosti peči med izgorevanjem 

sesajo in razpršijo v atmosfero skozi izpustni vod ter samo dimno cevjo. Obstajajo različni meteorološki vplivi, ki 

vplivajo na delovanje dimne cevi; dež, megla, sneg, višina, vendar je najpomembnejši veter, ki lahko povzroči poleg 

termične depresije tudi dinamično depresijo.  

Delovanje vetra se spreminja glede na to ali gre za veter, ki se dviga, vodoraven ali, ki se spušča. 

• Dvigajoči se veter vedno vpliva tako, da poveča depresijo in posledično vlek. 

• Vodoravni veter poviša depresijo, če je zunanji dimnik pravilno nameščen. 

• Spuščajoči se veter vedno vpliva tako, da zmanjša depresijo, včasih jo celo obrne. 

Prevelik vlek povzroči pregretje izgorevanja ter posledično izgubo učinkovitosti peči. 

Del izgorevalnih plinov skupaj z delci izgorevanja se sesajo v dimno cev preden izgorijo ter tako zmanjšajo učinkovitost 

peči, povišajo porabo goriva ter povzročijo izpust dimov, ki onesnažujejo. 

Hkrati pa zaradi visoke temperature goriva, ki se razvije zaradi prevelike količine kisika, prihaja do pospešene 

obrabe zgorevalne komore. 

Zaradi premajhnega vleka pa je zgorevanje počasnejše, peč se ohladi, pride lahko tudi do vračanja dima v prostor, kjer 

stoji peč, do manjšega izkoristka le-te ter do nevarnih strjenih oblog v dimniški tuljavi. 

Da bi se izognili pretiranemu vleku je primerno uporabiti: 

-blažilnik        -regulator vleka 
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Paradoksalno je zaradi peči z visokim izkoristkom dimnik bolj obremenjen. 

Dobro delovanje dimnika je namreč odvisno od naraščanja temperature v njegovi notranjosti kot posledica prehoda 

zgorevalnih plinov skozenj. 

Učinkovitost peči določa njena kapaciteta prenašanja večine toplote v okolico, ki ga ogreva: posledično višja 

učinkovitost peči pomeni, da so dimi izgorevanja bolj "hladni" , ter nižji je "vlek". 

Tradicionalni dimnik, nenatančne izgradnje in izolacije, deluje dosti bolje za tradicionalne odprte kamine ali s pečjo 

slabše kakovosti, kjer se večino toplote izgubi z dimom. 

Zato nakup učinkovite peči pogosto pomeni, da moramo poseči tudi na dimnik, čeprav je že prisoten zaradi starejših 

namestitev, ter ga moramo bolje izolirati. Če peč ne greje ali se dimi je vedno vzrok slab vlek. 

Najpogostejša napaka je, da se peč poveže na obstoječi dimnik ter se pusti, da taisti služi tudi stari napeljavi. Na ta način 

sta dve namestitvi na izgorevanje trdnih goriv povezani z isto dimno cevjo, kar je napačno in nevarno. 

Če se obe napeljavi uporabljata istočasno, je skupna obremenitev dimov izgorevanja prevelika za obstoječi premer 

dimnika, kar povzroči povratek dima; če se uporablja ena sama peč, toplota dimov izgorevanja povzroči vlek dimnika, 

kateri bo pa vlekel tudi hladen zrak iz napeljave, ki ne dela, ter tako ohladil dim, kar bo prekinilo vlek. 

Če sta obe napeljavi postavljeni na različnih nivojih imajo, poleg opisanih težav, tudi možnost pojava vezanih posod, 

kar lahko privede do  neenakomernega in nepredvidljivega prehoda dima. 
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Da bi dobili dobro učinkovitost, morajo biti drva suha, ker dajo manj dima, manj saj ter ogljikovega monoksida. Suha 

drva so najboljša izbira in omogočajo največji iztržek peči. Vedno nasekajte drva, da hitreje izgubijo vlago: več vode 

vsebujejo, več toplote potrebujejo, da zagorijo; to je toplota, ki se odstrani tvojemu dobremu počutju. 

Glede na kg teže za vsak kubični meter, se drva delijo na "mehka drva" in "trda drva". 

"Mehka drva"  (300- 350 kg/m3, na primer smreka, bor, topol, jelša, kostanj, vrba) hitreje izgorevajo ter proizvajajo 

višje temperature , zato so najprimernejša za prižig peči, vendar zahtevajo pogosto nalaganje peči. "Mehka drva" dajo 

tudi več kreozota, zato je potrebno bolj pogosto očistiti dimnik. 

"Trda drva" (350- 400 kg/m3, nr. brest, črnika, bukev, jesen,) počasneje izgorevajo ter proizvajajo manj toplote, vendar 

za daljši čas, zato se raje uporablja za gretje. 

V pogledu gretja se drva delijo na: 

• Odlične kakovosti: hrast, jesen, bukev, javor. 

• Srednje kakovosti: kostanj, breza in jelša 

• Zadovoljiva kakovost: lipa, topol in vrba 

 

GRELNA MOČ 

Grelna moč drv je torej odvisna od gostote različnih vrst drv kot od stopnje vlage. Posledično je odvisna tudi moč peči 

in kotlov. Odvisno od vlažnosti, se lahko izrazi kot: 

% vlage Grelna moč kcal/kg 

15% 3490 

20% 3250 

25% 3010 

30% 2780 

35% 2450 

40% 2300 

 

V povprečju, za dobro dozorel les, velja grelna moč  3200 kcal/kg. 
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08.1 HERMETIČNA PEČ NA DRVA 

Hermetično telo peči na drva je na voljo za moči 8 in 12.5 kW. Te peči jemljejo zrak za izgorevanje in čiščenje stekla 

neposredno iz zunanjosti, ne iz prostora, v katerem je nameščena, če so pravilno povezane z sesalno cevjo, se ne troši 

kisik iz prostora. Z uporabo koaksialnih cevi se bo vhodni zrak segrel, kar bo prispevalo k boljšemu izgorevanju in 

manjši emisiji. Idealne za pasivne hiše, zagotavljajo največje udobje ob nizkih stroških. 

08.2 NAVODILA 

Preden začnete z nameščanjem morate upoštevati sledeča navodila. 

Izberite dokončno mesto, kamor boste namestili peč ter: 

• Izberite kje bo izhod izgorevalnih dimov če zadaj ali zgoraj. 

• Poskrbite za povezavo z dimnikom za izpust dima. 

• Poskrbite za dovod zraka iz zunanjosti (izgorevalni zrak) in preverite njegovo prisotnost: zrak morate loviti iz 

prostega lokala (ne kjer obstajajo ventilatorji za ekstrakcijo ali hlajenje) ali od zunaj. 

• Postavite peč na tla v položaj, ki je najbolj primeren za njeno priključitev na dimno tuljavo, ter v bližini 

odzračevalne odprtine. 

• Peč morate namestiti na tla s primerno nosilnostjo. V primeru, da trenutna zmogljivost podlage ne zadošča temu 

pogoju, je potrebno tla pred namestitvijo peči ustrezno pripraviti (npr. plošča za porazdelitev obremenitve). 

• Vse ploskve in predmete, ki bi se lahko v primeru prekomerne izpostavljenosti vročini vneli, je treba zaščititi. 

Lesena tla ali tla iz vnetljivega materiala morate zaščititi z negorljivim materialom (na primer: pločevina debeline 

4 mm ali iz steklene keramike). 

• Peč mora biti nameščena tako, da je z vseh strani lahko dostopna za čiščenje same peči, priključkov na dimno 

tuljavo ter dimnika. 

• Peč mora biti priključena na samostojno dimno tuljavo, ki je ne uporablja nobena druga naprava. 

• Peč med svojim delovanjem porabi določeno količino zraka iz prostora, v katerem je postavljena, ta 

zrak je treba nadoknaditi s pomočjo zračnika za dovod svežega zraka v prostor. Zračnik je treba izdelati 

v višini cevi, ki se nahaja na hrbtni strani peči. Ko je peč prižgana lahko v prostoru tvori podpritisk, zato v 

istem prostoru ne smejo biti prisotne naprave z odprtim plamenom.  

• Odprtino za dovod zraka (Ø 80mm) izdelajte na zunanji steni ali na steni, ki meji 

na sosednji prostor, v katerem je že izdelan zračnik za dovod zunanjega zraka (Ø 

80mm); v takem primeru sosednji prostor ne sme biti spalnica ali kopalnica, 

oziroma prostor, v katerem obstaja nevarnost požara, kot na primer shramba, 

garaža, skladišča vnetljivih materialov ipd. Položaj zračnika mora biti izbran tako, 

da bo vedno neoviran tako z zunanje kot tudi z notranje strani, sam zračnik pa 

mora biti zaščiten z mrežo, kovinsko rešetko ali drugo ustrezno zaščito, ki pa ne 

sme zmanjšati površine preseka zračnika. Za povezavo z zunanjim zračnikom je 

potrebno razbiti predhodno narezane del na spodnji zadnji strani peči ter povezati cevi s primernim tesnilom na 

priključek.  

• Pri nameščanju peči v prostore, kjer bo obdana z vnetljivimi snovmi (na primer pohištvo, lesene obloge ipd.), je 

treba upoštevati naslednje razdalje: 

“Oglejte si tablico s podatki o peči”. 

• Peč z 8,5 kW nima priključka za vnos zgorevalnega zraka. 

• Poleg upoštevanja ustreznih varnostnih razdalj je priporočljivo namestiti toplotno odporne, ognjevarne 

izolacijske plošče (kamena volna, porobeton ipd.). 

Priporočamo vam: 
Promasil 1000 

Klasifikacijska temperatura: 1000 °C 

Gostota: 245 kg/m3 

Krčenje pri referenčni temperaturi, 12 ur: 1,3/1000 °C % 

Hladna tlačna trdnost: 1,4 MPa 

Upogibna trdnost: 0,5 MPa 

Toplotni razteznostni koeficient: 5,4x10-6  m/mK 

Specifična toplota: 1,03 Kj/kgK  

Toplotna prevodnost pri srednji izmerjeni temperaturi: 

200 °C � 0,07 W/mK 

400 °C � 0,10 W/mK 

600 °C � 0,14 W/mK 

800 °C � 0,17 W/mK  

Debelina: 40 mm 



08. NAVODILA ZA MONTAŽO 
 

 

  
13 

Razpakiranje peči: pazite, da ne poškodujete proizvod med razpakiranjem.  

Preverite nogice peči in jih nastavite tako, da je peč stabilna. 

Peč namestite tako, da se vrata in morebitna vratca ne dotikajo sten. 

Ko ste povezali peč na dovod izgorevalnega zraka povežite spoj na dimno tuljavo. 

POZOR: peči do 8 Kw e 12,5 Kw je potrebno namestiti z najmanj 1 metrom cevi 

Ø150 s certifikatom po standardu EN 1856-2. 

Cevi, ki se uporabljajo za izpustne dime morajo biti primerni za peči na drva: iz 

barvanega jekla ali nerjavečega jekla, premera 150 mm, s posebnimi tesnili.  

 

 

 

 

Peč na 8,5 kW ima premer izpustne cevi 120 mm. Sledite istim zgoraj navedenim 

navodilom. 

LASTNOSTI PEČI ZA PRAVILNO DIMENZIONIRANJE DIMNE TULJAVE  

Peč na 8 kW ima sledeče značilnosti: 

Vlek dimne tuljave: 12 Pa 

Temperatura dimnih plinov 212 °C 

Masa toka dima: 6,1 g/s 

 

Peč na 8,5 kW ima sledeče značilnosti: 

Vlek dimne tuljave: 10 Pa 

Temperatura dimnih plinov 357 °C 

Masa toka dima: 5,49 g/s 

 

Peč na 12,5 kW ima sledeče značilnosti: 

Vlek dimne tuljave: 12 Pa 

Temperatura dimnih plinov 274 °C 

Masa toka dima: 8,1 g/s
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09.1 PRIŽIG  

Da bi prižgali peč potrebujete manjše kose lesa (suhega) in po možnosti ekološke snovi za prižig. Odprite glavno in 

sekundarno zračno loputo z ustreznimi vzvodi in postavite drva, kot je prikazano na sliki. Ko ste postavili drva, 

postavite snov za prižig pod drva in ga prižgite. Zaprite vrata in počakajte, da ogenj zaneti drva, nato zaprite glavno 

zračno loputo. Dober prižig je zelo odvisen od vleka dimne tuljave: če je prižiganje oteženo, bo dimna tuljava ostala 

hladna in ne bo imela priporočen vlek, zato bo potrebno več časa, dokler peč se peč ne ustali na delovni režim. V tem 

primeru vam priporočamo, da odprete predal za pepel in pustite rahlo odprta prednja vrata. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZOR:  

Niko li ne uporabljate tekočih vnetljivih snovi, da bi prižgali drva. Poleg tega, po tem, ko ste prižgali peč, ne pozabite 

zapreti glavno zračno loputo. Če glavne zračne lopute ne zaprete, lahko pride do pregretja peči in loma sestavnih 

delov. Poleg tega je lahko barva še sveža in lahko nastajajo močne neprijetne vonjave. Zato vam priporočamo, da je ob 

prvem prižigu prostor dobro prezračen. Odprite vrata in okna tako, da se ustvari zračni prepih, ki bo očistil prostor 

dima. 

Poleg tega je možno, da se proizvod rahlo deformira, saj je zgrajen iz jekla, pri tem se slišijo rahli zvoki in škripanje. To 

je povsem normalno in se ne smatra kot napaka.
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 09.2 IZGOREVANJE 

Za najboljše izgorevanje sledite sledečim parametrom: 

 Peč 8 kw Peč 8,5 kw Peč 12,5 kw 

Količina drv (kg/h) 1,9 2 2,9 

Glavni zračnik Zaprt ½ odprt Zaprt 

Stranski zračnik Skoraj odprt (80%) / Odprt 

Razmak polnjenja (min) 45 45 45 

Dolžina drv (cm) 25 25 33 

Vlek (Pa) 12  10 12 

 

Ko se enkrat peč prižge in pride na režim, bo možno nastaviti izgorevanje preko stranskega zračnika, ki se nahaja na 

zgornji strani peči. Desna ročka deluje enako kot leva. Ko obrnemo ročko v smeri urinega kazalca zapremo zrak za 

zgorevanje, medtem, ko ga odpremo z vrtenjem v smeri proti urinemu kazalcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za peči 8,5 kW ni mogoče prilagoditi izgorevanje s stransko zračno loputo, ker ni prisotna.  Edini način, na kateri 

prilagajamo zrak je, da uporabimo glavno zračno loputo na prednji strani peči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko nalagamo drva je dobro, da odpremo stransko zračno loputo (NE GLAVNO), rahlo odpremo prednja vrata tako, da v 

peč vstopi kisik, naložimo drva in zapremo vrata ognjišča. Priporočljivo je tudi, da ko nalagamo drva na gorišču ni 

živega ognja, ker glede na učinkovitost dimne tuljave lahko dim živega ognja vstopi v prostor. Zato je priporočljivo 

nalagati drva, ko je na ognjišču samo žerjavica.  
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POZOR:  

• V peč ne nalagajte večje količine goriva glede na količino navedeno v predhodnih navodilih. 

• Ne ugašajte ognja tako, da zaprete zračne odprtine v prostoru. 

• Ne puščajte odprte glavne zračne lopute (v peči 8 kW in 12kW) med običajnim delovanjem, tako se bo ste 

izognili pregretja aparata in posledično deformacijo ali škodo na drugih predmetih, kot na primer steklu. 

• Ne puščajte odprtih vrat ognjišča. 

• Uporabljate primerna varovala pri nalaganju drv: med delovanjem je ročica vrat ognjišča lahko zelo vroča. 

• Če je žerjavica ugasnjena priporočamo ponovni prižig z manjšimi lesenimi drvi tako, da se razvije ogenj. Če se 

to ne zgodi, se lahko v izgorevalni komori tvorijo plini in v skrajnem primeru, eksplozija.  

• Vaša naloga je, da poiščete pravilni način za prižiganje in primerno količino zraka (z nastavitvijo zračnih loput) 

tako, da vaša peč pravilno deluje glede na značilnosti dimne tuljave in drv. 

• Zgorevalna komora je grajena iz materiala, ki se imenuje vermikulit. Čeprav je odporen vam priporočamo, da 

med nalaganjem drv ne mečete notri. Lom zaradi neprimernega obnašanja uporabnika pri nalaganju drv ni 

pokrit z garancijo. 

• S časom je vseeno možno, da se v vermikulitu tvorijo manjše razpoke. To je povsem normalno in ne vpliva na 

pravilno delovanje peči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Žerjavica                         Poškodovano steklo  
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11.1 PREDPOSTAVKE 

Čiščenje peči na pelete je enostavno, a mora biti pogosto, da zagotovite kar največji izkoristek in pravilno delovanje.  

Priporočljivo je, da peč redno vzdržuje pooblaščeni tehnik. 

Ne pozabite tudi na sezonsko čiščenje, ki ga je treba opraviti na začetku kurilne sezone; v poletnem času bi se lahko 

namreč v peči in ceveh nabrali nesnaga in tujki, ki bi ovirali nemoteni prehod dimnih plinov (na primer ptičja gnezda). 

Ni redkost, da v prvih hladnih in vetrovnih dneh pride do požarov v dimnikih, ki jim botrujejo obloge iz prejšnjih 

kurilnih sezon; hkrati z željo, da do njih nikoli ne pride, vam  v nadaljevanju navajamo nekaj nasvetov za takšno 

situacijo: 

• Takoj zaprite dovod zraka v dimnik; 

• Za gašenje ognja in žerjavice uporabite mivko ali mečite nanj grobo sol, nikoli vode; 

• Odstranite predmete in pohištvo čimdlje od razbeljene dimne cevi. 

TUDI ZA PREPREČEVANJE TOVRSTNIH SITUACIJ JE REDNO LETNO ČIŠČENJE DIMNE TULJAVE OSNOVNEGA POMENA 

TAKO, DA SE ODSTRANIJO NASLAGE ALI MOREBITNA GNEZDA ALI OVIRE. 

 

11.2 VSAKODNEVNO ČIŠČENJE 

Med vsakodnevnim čiščenjem mora biti  peč popolnoma hladna: 

• Izpraznite predal za pepel: s sesalcem ali tak, da ga odvržete v odpadke. 

• Posesajte izgorevalno komoro:pazite, da ni ostankov prižgane žerjavice. V tem primeru se sesalec lahko vžge. 

• Odstranite pepel, ki se nalaga na kurišču in okoli vratc.  

• Steklo očistite z vlažno krpo ali s žogo mokrega časopisnega papirja, ki jo potopimo v pepel. Če postopek 

izvajamo ko je peč topla lahko pride do loma stekla.  

 

POZOR: ZA ČIŠČENJE ZUNANJIH POVRŠIN PEČI UPORABLJAJTE SAMO SUHO KRPO NE UPORABLJAJTE GROBIH 

MATERIALOV ALO PROIZVODOV, KI LAHKO NAČNEJO ALI POBELIJO POVRŠINE. 

 

 

11.3 ODGOVORNOST PROIZVAJALCA 

Proizvajalec ne prevzema nobene kazenske in/ali civilne, posredne in/ali neposredne odgovornosti zaradi: 

• neupoštevanja navodil, ki jih vsebujejo navodila za uporabo. 

• nepooblaščenih sprememb in popravil naprave. 

• neustrezne uporabe in/ali uporabi, ki ni v skladu z varnostnimi predpisi. 

• vgradnje naprave, ki ni v skladu z zakoni in z varnostnimi predpisi v veljavi v državi, kjer se naprava uporablja. 

• pomanjkljivega vzdrževanja. 

• uporabe neoriginalnih nadomestnih delov ali takih, ki ne ustrezajo modelu peči. 
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• Peč ne greje: preveč vlažna drva ali slabe kakovosti, nezadostni vlek dimnika. 

• Peč greje preveč: preveč vleka dimnika, zamenjajte tesnila na vratih ali predalu.  

• Spodnja rešetka je blokirana: preverite rešetko, da ni prisotnih žebljev ali zataknjenih drv. 

• Zatemnjeno steklo: preveč vlažna drva ali slabe kakovosti: nezadostni vlek, nezadostni izgorevalni zrak, zračna 

loputa je zaprta prezgodaj. 
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POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU 

KUPEC: ______________________________ 

ULICA: _______________________________ 

MESTO: ______________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA: _____________________ 

PROVINCA: ___________________________ 

TEL: _________________________________ 

Datum dobave:________________________ 

Dostavni dokument: ____________________ 

Model aparata: ________________________ 

Serijska številka:                                           Leto: 

Žig prodajalca: 

 
 
Žig monterja: 
 
 
Ime: ____________________________ 
Priimek: _________________________ 
Naslov: _______________________PŠ.: 
Kraj: ____________________________ 
Tel: 
 

 

Kupec izjavlja ob zaključeni montaži aparata, da so dela izvedena po najboljši delovni praksi in v skladu z navodili v tem 
priročniku. Poleg tega izjavlja, da je seznanjen z odličnim delovanjem in da ima potrebno znanje za primerno uporabo in 
nego in vzdrževanje aparata. 

Podpis KUPCA                                                                                         Podpis PRODAJALCA / MONTERJA 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kopija za prodajalca ali monterja 

POTRDILO O MONTAŽI IN TESTIRANJU 

KUPEC: ______________________________ 

ULICA: _______________________________ 

MESTO: ______________________________ 

POŠTNA ŠTEVILKA: _____________________ 

PROVINCA: ___________________________ 

TEL: _________________________________ 

Datum dobave:________________________ 

Dostavni dokument: ____________________ 

Model aparata: ________________________ 

Serijska številka:                                           Leto: 

Žig prodajalca: 

 
 
Žig monterja: 
 
 
Ime: ____________________________ 
Priimek: _________________________ 
Naslov: ______________________PŠ.: 
Kraj: ____________________________ 
Tel: 
 

 

Kupec izjavlja ob zaključeni montaži aparata, da so dela izvedena po najboljši delovni praksi in v skladu z navodili v tem 
priročniku. Poleg tega izjavlja, da je seznanjen z odličnim delovanjem in da ima potrebno znanje za primerno uporabo in 
nego in vzdrževanje aparata. 

Podpis KUPCA                                                                                         Podpis PRODAJALCA / MONTERJA 
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Datum prvega vzdrževanja_______ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Pečat Center Tehnične Podpore, sledi CTP ) 

 

 

Datum drugega vzdrževanja_______ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Pečat CTP ) 

 

 

Datum tretjega vzdrževanja_______ / ____________ / ____________ 

 

 

 

 

( Pečat CTP ) 
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Čestitamo vam ob nakupu izdelka Eva Stampaggi in se zahvaljujemo za opravljeno izbiro. 

Garancijski pogoji 

 

Garancijski rok je dve leti, če je kupec izdelka fizična oseba (Zakonski odlok št. 24 z dne 2-2-2002) in eno leto, če se 

račun za izdelek izda podjetju ali podjetniku (obvezanec za DDV). 

Ker v poslovnih razmerjih uradno potrdilo o prodaji (račun) predstavlja osnovo za začetek veljavnosti garancije za 

izdelek, taisti določa tudi dejanski rok trajanja garancije. 

Garancija se uveljavlja na naslednji način: 

Za poprodajno pomoč je zadolžen naš tržni oddelek, na katerega se lahko obrnete s klicem na tel. številko 

0438.35469 ali z dopisom na elektronsko pošto   info@evacalor.it  

Naše osebje vam je na razpolago za informacije o tehničnih težavah, vgradnji in vzdrževanju naprave. 

V primeru, da težave s telefonskim pogovorom ni mogoče odpraviti, bo naše osebje o njej obvestilo 

uporabniku najbližji center tehnične podpore, ki bo interveniral v petih delovnih dneh. 

V primeru zamenjave delov velja garancijski rok izdelka do rednega izteka; garancija se v tem primeru ne podaljša. 

Za obdobje nedelovanja izdelka zaradi potrebnih popravil se ne prizna nikakršna odškodnina. 

V primeru zamenjave izdelka se proizvajalec obveže, da bo izdelek posredoval prodajalcu, ki bo poskrbel za zamenjavo 

pri končnem uporabniku na enak način, kot se je opravila prodaja izdelka. 

Ta garancija velja na italijanskem ozemlju; v primeru prodaje ali vgradnje na tujem mora garancijo priznati distributer, 

prisoten v državi prodaje in vgradnje izdelka. 

Garancija zajema popravilo ali menjavo okvarjenih elementov, sestavnih delov ali celotnega izdelka po naši presoji. 

Če potrebujete tehnično pomoč, imejte obvezno pri roki naslednje podatke: 

• Serijsko številko izdelka 

• Model peči 

• Datum nakupa 

• Prodajno mesto 
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Garancija se ne prizna v naslednjih primerih: 

- -Namestitev ni izvedena z upoštevanjem veljavnih standardov ali je ni opravilo kvalificirano osebje 

(UNI10683 in UNIEN 1443 ); 

- Neustrezna uporaba, na primer poddimenzionirana peč (predolgo vključena pri najvišji stopnji moči); 

- Letnega vzdrževanja peči ni opravil naš pooblaščeni tehnik; 

- Čiščenje dimnih tuljav se ni opravilo;  

 

Iz garancije so izključeni vsa odstopanja, ki so posledica naravnih značilnosti samih materialov: 

- Barvne razlike in žile v naravnem kamnu, ki so njegova osnovna značilnost in jamčijo za edinstveni izgled;  

- Morebitne majhne razpoke ali manjše vdolbine na oblogah iz keramike/žgane gline; 

- Morebitne razlike v barvnih odtenkih na oblogah iz keramike / žgane gline;  

- Kaljeno steklo na vratih;  

- Tesnila; 

- Garancija ne zajema zidarskih del;  

- Poškodbe, ki se lahko pojavijo na kovinskih kromiranih in/ali anodiziranih in/ali lakiranih delih, oziroma 

delih, si so kakorkoli zaščiteni, če so posledica drgnjenja ali udarcev ob druge kovine;  

- Poškodbe, ki se lahko pojavijo na kovinskih kromiranih in/ali anodiziranih in/ali lakiranih delih, oziroma delih, 

si so kakorkoli zaščiteni, če so posledica neustreznega vzdrževanja in/ali čiščenja s kemičnimi izdelki ali 

sredstvi (navedeni deli se lahko čistijo samo z vodo); 

- Okvare mehanskih komponent in sestavnih delov, ki so posledica neustrezne uporabe ali vgradnje, ki jo je 

opravilo nekvalificirano osebje ali, v vsakem primeru, posledica vgradnje, ki se ni opravila v skladu z 

navodili, ki jih je uporabnik prejel v kompletu z napravo; 

 

 

 

 

Pozor: Po nakupu shranite to potrdilo o garanciji skupaj z originalno embalažo izdelka, s potrdilom o vgradnji in 

preizkusu delovanja ter z računom, ki vam ga je izdal prodajalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Stampaggi S.r.l.                                                                                                                                     Žig in Podpis prodajalca 

Via Cal Longa Z.I. 

I - 31028 Vazzola (TV) 

Tel. +39.0438.740433 r.a 

Fax +39.0438.740821 

E-Mail: info@evacalor.it 


