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KETINĖS KROSNELĖS EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA
Dėkojame, kad pasirinkote mūsų krosnelę. Pirmiausia norėtume, kad paskirtumėte truputį laiko ir perskaitytumėte šią instrukciją bei gautumėt
informacijos apie krosnelės sumontavimą, uždegimą ir kūrenimą. Teisingai sumontavus, protingai kūrenant, laikantis šios instrukcijos nurodymų,
krosnelė savo šiluma Jus džiugins daugelį metų.
Krosnelė skirta kūrenti malkomis, pjuvenų briketais, durpių briketais ir panašiu kuru. Negalima kūrenti akmens anglimi, guma, plastmase ir
pan.
SUMONTAVIMAS
Krosnelė tiekiama paruošta naudojimui. Tereikia ją išpakuoti , pritvirtinti kojas (tam krosnelė guldoma ant nugarinės pusės), pastatyti į numatytą
vietą bei prijungti dūmtraukį. Rekomenduojama, kad krosnelės sumontavimą atliktų kvalifikuoti montuotojai. Sumontavimas turi atitikti vietinėms
normoms.
Dūmtraukis, prie kurio jungiama krosnelė turi būti sandarus, vidinis diametras ne mažesnis kaip 150 mm, dūmtraukio aukštis ne mažesnis kaip 5
m. Minimali trauka , kad būtų užtikrintas normalus krosnelės darbas būti 1,5-2,5 mm HG stulpelio. Jei dūmtraukis neturi traukos reguliatoriaus,
būtina jį sumontuoti krosnelės montavimo metu.
Pakankamas oro kiekis yra būtina degimo sąlyga. Jei kambarys neturi šviežio oro pritekėjimo, krosnelė gali kūrentis blogai. Todėl , jeigu reikia,
įrenkite kambario ventiliaciją.
Krosnelė statoma ant kieto nedegančio pagrindo. Atstumas nuo krosnelės iki degančių pertvarų ar daiktų turi būti ne mažesnis kaip 60 cm, o iki
kitų – ne mažiau 30 cm. Prieš krosnelę turi būti aikštelė, kurios plotis ne mažiau 50 cm, kad iškritę žarijos ar degančios malkos nesukeltų gaisro.
Komplekte esanti sandarinimo virvė pritvirtinama prie durelių taip, kad durelės sandariai užsidarytų ir tarp jų bei rėmo nebūtų tarpų.
Tam, kad krosnelė atiduotų daugiau šilumos, išeinančias dujas galima nukreipti per plytų sienelę, atsižvelgiant į esančią trauką.
KURAS
Krosnelė gali būti kūrenama malkomis, pjuvenų , durpių briketais ir panašiu kuru. Rekomenduojama naudoti geros kokybės , ne mažiau kaip
vieną sezoną džiovintas malkas. Tik tokios malkos užtikriną geriausią krosnelės degimą ir didžiausią šilumos atidavimą. Leiskite pelenams
sudaryti 2-3 cm storio sluoksnį, kuris izoliuoja krosnelės pagrindą. Pelenus šalinti tik tada, kai susidaro ypač storas sluoksnis. Kai krosnelė
kūrenasi gerai, degimo reguliavimui naudokite tik viršutinius oro padavimo reguliatorius.
Draudžiama kūrenti koksu, akmens anglimi ar kuru, kuriame yra plastmasių ir kitų medžiagų, išskiriančių agresyvius degimo
produktus. Draudžiama naudoti benziną, žibalą ar kitokį degų skystį.
UŽDEGIMAS
Pastačius krosnelę į vietą, patikrinkite dūmtraukio ir sujungimų sandarumą, bei trauką. Atidarykite dureles ir apatinio oro padavimo angas.,
uždarykite pelenų surinkimo angos dureles ir pilnai atidarykite dūmtraukio sklendę. Ant pakuros grotelių padėkite popieriaus, o ant jo viršaus
smulkių malkų. Uždekite ir uždarykite dureles. Leiskite , kad ugnis gerai įsidegtų prieš padedant stambesnes pliauskas. Kai kuras pilnai
užsidegs, degimo procesą galite reguliuoti apatinio oro padavimo reguliatoriais. Juos uždarius degimo procesas pristabdomas, atidarius –
gaunama didesnė liepsna ir didesnė temperatūra. Viršutinis oro padavimas atidaromas kai krosnelė gerai įsikuria. Iš viršaus palei durelių stiklą
tekantis oro srautas apsaugo stiklą aprūkimo.
DĖMESIO ! Tam , kad neperkaitinti krosnelės, pirmą kartą kūrenant, kūrenama 30 minučių, antrą kartą – 1 valandą. Abu kartus malkų dedama
nedaug. pirmas 6 valandas, nedėkite pilnos pakuros ir neduokite labai įsidegti ugniai. Po to palaipsniui didinkite temperatūrą (per 3-4 kūrenimus
ar 24 valandas).
Kūrenant pirmus kartus jausis prideginamų dažų kvapas, kuris vėliau išnyks. Krosnelės spalva dėl prideginimo nežymiai pašviesėja.
VIRŠUTINIS ORO PADAVIMO REGULIAVIMAS
Viršutinio oro padavimas pagerina degimo procesą , jo pasėkoje pilniau sudeginamas kuras, padidėja krosnelės NK. Be to viršutinis oro
padavimas neleidžia aprūkti durelių stiklui . Antrinis oro padavimas atidaromas tik gerai įsidegus įkrovai.
TRAUKOS REGULIATORIUS
Rekomenduojama naudoti tik kūrenant malkomis. Pridarant uždorį, lėtinamas degimo procesas. Nerekomenduojama naudoti kūrenant kitu kuru.
MALKOS
Rekomenduojama naudoti geros kokybės , ne mažiau kaip vieną sezoną džiovintas malkas. Tik tokios malkos užtikriną geriausią krosnelės
degimą ir didžiausią šilumos atidavimą. Leiskite pelenams sudaryti 2-3 cm storio sluoksnį, kuris įzoliuoja krosnelės pagrindą. Pelenus šalinti tik
tada, kai susidaro ypač storas sluoksnis. Kai krosnelė kūrenasi gerai, degimo reguliavimui naudokite tik viršutinius oro padavimo reguliatorius.
ĮSPĖJIMAS
Krosnelės paviršiai įkaista iki aukštos temperatūros, todėl ant jų negalima dėti degančių medžiagų ar daiktų. Neleiskite , kad šaltas vanduo
patektų ant įkaitusio paviršiaus. Įspėkite vaikus ir kitus asmenis apie galimą pavojų.
Periodiškai tikrinkite dūmtraukio stovį.
GALIMOS PROBLEMOS
1. Atidarius dureles, dūmai eina į patalpą
bloga dūmtraukio trauka (per mažas skersmuo)
dūmtraukis užsinešęs suodžiais (reikia išvalyti)
2. Krosnelė blogai šildo
kūrenama šlapiomis malkomis
per didelė trauka (būtina pasikonsultuoti su specialistu)
jeigu krosnelė pastatyta buvusio židinio vietoje, o jo sienelės sugeria didelę dalį išspinduliuotos šilumos
3. Krosnelė kūrenasi per trumpai
Pagrindinė to priežastis- per didelė trauka, todėl patikrinkite ar:
tarpinė, sandarinanti durelių užsidarymą nusidėvėjo arba blogai uždėta
dūmtraukis turi per didelę trauką, todėl naudokite traukos reguliatorių traukai sumažinti
virvė, sandarinanti stiklą prie durelių rėmo neatlieka savo funkcijos arba atsileido stiklą laikantys varžtai
storesnės pliauskos dega ilgiau, nei plonesnės
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