sienos, gultai, rąstai) yra arčiau krosnelės negu nurodyti minimalūs saugūs atstumai, prie
sienos reikia įrengti apsauginę sienelę iš nedegios kietos mineralinės ar cemento plokštės,
kurios storis nemažiau kaip 7mm, arba metalo lakšto, ne plonesnio kaip 1mm. Tarp
plokštės ir sienos turi būti 30mm ventiliacinis tarpas. Teisingai įrengus tokią apsauginę
sienelę, mažiausias saugus atstumas nuo medienos iki krosnelės sumažėja dvigubai – iki
250mm.

MALKOMIS KŪRENAMOS PIRTIES
KROSNELĖS MONTAVIMO IR NAUDOJIMO
INSTRUKCIJA

Montuojant pirties krosnelę ant medinių ar kitokių degių grindų, reikia išlieti betoninį
pagrindą, ne mažiau kaip 60 mm storio, išorės matmenys nemažiau kaip po 300 mm
didesni už krosnelės matmenis iš kiekvieno krosnelės šono ir iš priekio. Taip pat galima
naudoti ir kitas karščiui nepralaidžias medžiagas.
Montuojant krosnelę su prailginta pakura, siena ties pakura turi būti nedegi (betonas, plytos
ir kt.) Rekomenduojama naudoti izoliaciją iš mineralinės vatos (žr. brėžinį).

Pirties krosnelė „STOVEMAN“ skirta išgauti pirtyje tiek sausą, tiek ir drėgną garą ir
šildyti pirčiai vandenį (tik modeliai BK ir BD)
Mūsų produkcijos asortimente yra įvairios krosnelių Stoveman modifikacijos. Vartotojas
gali pasirinkti cilindrinės (20 m3) arba aštuoniakampės (16 m3, 24 m3) formos krosneles.
Krosnelė gali būti aprūpinta karšto vandens paruošimo galimybe (šilumokaičiu),
stiklinėmis durelėmis ir prailginta pakura, pritaikyta kūrenti pirtį iš gretimos patalpos.
Prieš pradedant naudoti
Prieš pradedant naudoti krosnelę, būtina atidžiai perskaityti šią instrukciją.
Pirmąjį kartą krosnelę rekomenduojama iškūrenti lauke arba gerai vėdinamoje pirties
patalpoje, nes karščiui atsparūs dažai, kuriais nudažyta krosnelė, tampa pilnai atsparūs tik
iškaitinus, ir pirmą kartą kūrenant gali išskirti nemalonų kvapą. Kol dažai nesukietėję,
venkite nubrozdinimų, nerekomenduojama krauti akmenų.
Rekomenduojami krosnelės akmenys - vulkaninės kilmės saunos akmenys. Akmenų
skyriaus šonams užpildyti naudokite 10-15 cm dydžio akmenis, mažesniems tarpams ir
viršui – 5-10 cm dydžio akmenis. Nedėkite akmenų pernelyg glaudžiai, palikite oro tarpus.
Montavimas
Montuojant krosnelę būtina laikytis darbo saugos taisyklių, o taip pat išlaikyti būtinus
apsauginius atstumus.
Jei krosnelė montuojama nišoje iš nedegios medžiagos (betono, plytų, akmenų), būtina
užtikrinti, kad tarp sienų ir krosnelės būtų palikti ne mažesni kaip 100 mm tarpai
normaliam šilumos judėjimui.
Dėl didelio temperatūrų skirtumo laikui bėgant krosnelės akmenys gali dūlėti, trupėti ir
prarasti savo savybes. Todėl rekomenduojama periodiškai iškrauti akmenis iiš krosnelės ir
susidėvėjusius akmenis pakeisti naujais.
Saugos reikalavimai (bendri priešgaisrinės saugos reikalavimai)
Būtina laikytis bendrų priešgaisrinės saugos reikalavimų.
Mažiausi leistini saugūs atstumai iki degių medžiagų, nuo krosnelės:
Šonuose ir už krosnelės
500 mm
Prieš krosnelę
1000 mm
Nuo krosnelės viršaus iki lubų
1200 mm
Nurodytus saugius atstumus galima sumažinti per pusę, naudojant viengubą, ir dar per
pusę, naudojant dvigubą nedegią apsaugą nuo karščio. Jei mediniai paviršiai (dailylenčių
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specialistas. Jungiant būtina tiksliai išmatuoti, kokio ilgio vamzdžiai ir kokios alkūnės bus
naudojamos. Alkūnės turi turėti sklandų perėjimą, nerekomenduojama naudoti stačių 90
laipsnių alkūnių, kad dūmai lengviau judėtų, ir būtų geresnė trauka. Dūmtraukis įvedamas
per kamino sienelę ir sandarinamas pvz. mineraline vata. Sandarinimo vietą galima
užtinkuoti.
Krosnelės kūrenimas
Krosnelei kūrenti geriausiai tinka sausos malkos (apie 35-40 cm ilgio).
Draudžiama krosnelės kūrenimui naudoti ypač kaitrias medžiagas – plasmasę, akmens
anglį, medienos plaušo plokštes ir kt.
Venkite perkaitinti krosnelę, t.y. įkaitinti jos korpusą iki skaisčiai raudonos spalvos.
Perkaitinus krosnelę, metalas deformuojasi, ir gamintojas neatsako už galimus
krosnelės gedimus.
Durelių stiklas pagamintas iš ugniai atsparios stiklo keramikos ir teisingai naudojant
nedūžta. Venkite vandens patekimo ant įkaitusio stiklo. Krosnelių stiklui garantija
nesuteikiama.
Traukai reguliuoti naudojamas pelenų stalčius. Pirties patalpos įkaitinimas priklauso pirties
sienų ir lubų šiluminės izoliacijos, pirties patalpos tūrio ir krosnelės galingumo.
Pelenų stalčiuką reikia išvalyti prieš kiekvieną kūrenimą, nes per jį yra reguliuojama
krosnelės degimo trauka.
Nerekomenduojama pilti ant krosnelės jūros ar kitokio druskingo vandens, ypač kieto
vandens, o taip pat vandens kvapiųjų esencijų, turinčių daug riebalų.

Krosnelės apsauginėje zonoje neturi būti jokios elektrinės įrangos, laidų ir kabelių.
Valant krosnelę, būtina laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, valant šildymo prietaisus.

Garantija

Šilto vandens ruošimas

Krosnelėms Stoveman suteikiama 24 mėnesių garantija, skaičiuojant nuo pardavimo
galutiniam pirkėjui datos, pateikus pirkimo dokumentą.

Šilumokaitis, skirtas šildyti vandeniui, įmontuotas į pačią krosnelę, šonuose arba galinėje
dalyje, ir turi reikalingus atvamzdžius prijungti boileriui.
Ši sistema suteikia galimybę kaitinant pirtį kartu šildyti ir vandenį boileryje. Krosnelė gali
pašildyti iki 200 litrų vandens. Krosnelę galima eksploatuoti ir nenaudojant šilumokaičio.
Jei vandens boileris įrengtas patalpoje, kurioje temperatūra nukrenta žemiau nulio, būtina
išleisti iš sistemos vandenį.
Vandens boileris visada turi būti aukščiau, negu išėjimas iš krosnelės, kad vyktų vandens
apytaka. Jei tai techniškai yra neįmanoma, tai vandens cirkuliacijai būtina naudoti siurblį.
Rekomenduojamas atstumas nuo krosnelės iki vandens boilerio yra iki 3 m.
Vandens boilerio prijungimą prie krosnelės ir vandentiekio turi atlikti kvalifikuotas
santechnikas.

Gamintojas:

Platintojas Lietuvoje:

AS Eesti Vanglatööstus
Kalmistu tee 22
11216 ТАLLINN
ESTONIA
Тel +372 677 6700
Faks +372 677 6701

UAB “Pirtelė”
A. Juozapavičiaus 84, Kaunas
Tel.: +370 37 455008
El. paštas: info@pirtele.lt
www.pirtele.lt

kontakt@evt.ee
www.evt.ee

Krosnelės sujungimas su kaminu.
Krosnelės Stoveman turi angas, skirtas prijungti prie kamino. Prijungimui naudojami
specialūs metaliniai dūmtraukiai, ir krosnelę turi jungti atitinkamos kvalifikacijos
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