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1. Krosnelių kuras 

Rekomenduojamas kuras - mediena. Rekomenduojama naudoti 

sausas malkas. Krosnelėse  taip pat galima kūrenti: medžio briketus.  

Naudojant drėgną medieną, kurios šiluminė vertė yra maža, sumažėja efektyvumas, pagreitėja suodžių 
susidarymas ir tai turi neigiamos įtakos krosnelės eksploatavimo trukmei. 

PN tipo viryklėms nerekomenduojamas šis kuras: akmens anglių dulkės, pjuvenos, atliekos, cheminės 
atliekos.  

      

2. Krosnies įrengimas 

Krosnį turi įrengti ir prijungti tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. 

Krosnis turi būti pastatyta ir prijungta prie grindų, kurių laikomoji galia yra pakankama krosnies svoriui ir 
kurios gali atlaikyti karštį ir slėgį, pvz. ant betoninių grindų, keraminių plytelių.                         

Jei krosnelę supantys pastato elementai ir grindys yra pagaminti iš degių medžiagų, būtina laikytis šių 
atstumų: 

- šildymo prietaiso ir jungiamųjų vamzdžių atstumas turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m nuo apsaugotų vietų, 
padengtų tinku, pvz. 25 mm storio gipso dangos ar kitos lygiavertės dangos - ne mažiau kaip 0,3 m  

-jei elementų degumas nežinomas, saugus atstumas, kurį reikia išlaikyti nuo elementų iki min. atstumas nuo 
elementų turi būti ne mažesnis kaip 1,5 m. 

- šildymo prietaisas su kojelėmis turi būti pastatytas ant nedegaus ir karščiui atsparaus paviršiaus, kurio storis 
ne mažesnis kaip 50 mm. Jei grindys pagamintos iš degių medžiagų, jos turėtų būti uždengtos plienine plokšte, 
kurios storis ne mažesnis kaip 1,0 cm storio, ne mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo kiekvieno krosnies krašto.  

Be to, krosnies vieta turėtų užtikrinti lengvą priėjimą, kad būtų galima lengvai valdyti ir atlikti techninę 
priežiūrą.  

            

3. Degimo, vėdinimo ir pūtimo oras 

Patalpoje, kurioje įrengta krosnis, turi būti tinkama ventiliacija, užtikrinanti laisvą degimo ir oro pūtimo 
srautą.  

Dėl palyginti didelių krosnies pūtimo reikalavimų neleidžiama krosnies naudojimas patalpose be vėdinimo iš 
išorės. Minimalios vėdinimo grotelės, jungiančios jungiančios patalpą su išore, yra 200x200 arba 250 mm 
skersmens, su 10 m3/h oro tiekimu per 1 kW vardine krosnies galia. Jei vėdinimui prijungiami kiti prietaisai 
su krosnimi, būtina užtikrinti, kad būtų pakankamas oro vėdinimas, atsižvelgiant į visus prietaisus. Kilus 
abejonių, techninį vertinimą atlieka specialistas. Dėl nepakankamo oro kiekio, kuras sudega nevisiškai ir yra 
galimybė dūminimui. Šis reiškinys yra pavojingas gyvybei ir sveikatai, mažina prietaiso eksploatacines savybes 
ir nesudaro pagrindo pareikšti garantinę pretenziją. 

DĖMESIO: patalpoje, kurioje įrengta krosnis, draudžiama naudoti mechaninę ištraukiamąją ventiliaciją, pvz. 
ištraukiamąjį ventiliatorių. Jei jis naudojamas, turi būti naudojamas antras ventiliatorius, kuris yra dvigubai 
efektyvesnis už ištraukiamąjį ventiliatorių. Turi būti tiekiama daugiau oro į patalpą nei išleidžiama. 
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4. Prijungimas prie dūmtraukio 

Sandariai prijunkite prie dūmtraukio vamzdį, tiesiogiai per vamzdžio jungtį, kurio skersmuo 

120/130/150 mm (priklausomai nuo viryklės modelio). Vamzdžio jungtis turi būti pagaminta iš karščiui 
atsparaus plieno. 

Pasirūpinkite, kad vamzdisnebūtų įkištas per giliai į kaminą, nes dėl sumažėjusio kamino pralaidumo gali 
pablogėti trauka. 

Horizontalaus dūmtraukio vamzdžio ilgis neturėtų viršyti ¼ kamino faktinio aukščio, bet ne daugiau kaip 7 m. 

Dūmtraukio vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip 14x14 cm arba 15 cm vidinio skersmens.  

Dūmtraukio vamzdžio skerspjūvis visame aukštyje turi būti vienodas. Dūmtraukio aukštis turėtų užtikrinti 

ne mažesnę kaip 0,12 bar trauką.  

 
5. Oro ventiliatorius 

Šių krosnių veikimo pagrindas yra aplink krosnies korpusą tekančio oro šildymas. 

Tai vyksta krosnį supančiame apvalkale. Oro apvalkale yra papildomas skyrius, kuriameužtikrinama nuolatinė 
oro cirkuliacija visame tūrio plote. 

Oro judėjimą palengvina 230 V elektrinis ventiliatorius. Ventiliatorius įsiurbia aplinkos orą, įpučia jį į 
apvalkalą, kuriame oras šildomas ir išpučiamas per ortakius. 

PN 1 krosnyje naudojamas 250 mm skersmens ventiliatorius, kurio našumas - apie 1700 m3/h, krosnyje PN 2 
- 300 mm skersmens ventiliatorius, kurio našumas - apie 2400 m3/h, krosnyje PN 3 - 350 mm skersmens 
ventiliatorius, kurio našumas yra apie 3500 m3/h, PN 4 - 400 mm skersmens ventiliatorius, kurio našumas 
apie 4500 m3/h. 

Ventiliatoriaus variklis turi būti įjungtas, kai krosnis karšta ir įkaitusi, o oras, įsiurbtas per mentes, atvėsina 
variklį ir elektros sistemą nuo perkaitimo ir pažeidimų.  

Prijungimą prie elektros tinkle 230V rekomuonduojama, kad turi atlikti tik kvalifikuotas darbuotojas. Krosnys 
pasirinktinai yra su elektroniniu valdikliu, kuris valdo įjungimo ir išjungimo momentą. Dėl to krosnį lengviau 
valdyti, naudotojui nereikia prisiminti, kad reikia įjungti ir išjungti ventiliatorių. 

 
6. Krosnies naudojimo instrukcija PN 

Krosnimi gali naudotis tik suaugusieji, kurie perskaitė ir suprato šį vadovą. 

Krosnį turi naudoti asmenys, dėvintys apsauginius akinius ir pirštines bei naudojantys tinkamus įrankius. 
Vaikams draudžiama būti šalia veikiančios krosnies, kai ji veikia, be suaugusiųjų priežiūros. 

Netoli krosniess, ne mažesniu kaip 2,0 m atstumu, negalima laikyti degias medžiagas, pavyzdžiui, baldus, 
drabužius, degių skysčių ir kt. 

Pradinis krosnies naudojimas turi būti atliekamas taip, kad būtų neviršyta 30-50 % vardinės galios.  

Pirmasis kaitinimas sukelia silikoninių dažų terminio sluoksnio kietėjimą. Toliau vyksta dangos kietėjimo 
procesas. Po pradinio kaitinimo, krosnį reikia išjungti nakčiai. 
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7. Krosnies uždegimas ir įjungimas 

DĖMESIO: uždegant krosnį draudžiama naudoti degiuosius skysčius, šių skysčių garai sudaro sprogųjį mišinį. 

Įsitikinę, kad dūmtraukis neužkimštas, ypač po ilgesnio stovėjimo, galite pradėti kūrenti krosnį. 

 

Patikrinkite ugniasienę, kaitlentę ir peleninę ir, jei reikia, pašalinkite nesudegusį kurą ir pelenus. 

Prieš pradėdami kūrenti krosnelę, visiškai atidarykite dūmtraukio sklendę (vertikalioje padėtyje) ir pirminio 
oro sklendę (durelėse). Atidarykite kuo daugiau, kad į degimo kamerą patektų kuo daugiau oro.  

Į išvalytą nuo pelenų degimo kamerą įdėkite kuro, jį išlyginkite, netrankykite jo. 

 Pro degimo dureles įdėkite popieriaus ir keletą smulkių medžio gabalėlių (viršutinio degimo būdas). 

Kai dūmai ištraukiami per kaminą uždarykite degimo dureles. 

Įjunkite orapūtę ir (arba) ventiliatorių. Krosnelėse su valdukliu, valdiklyje nustatykite norimą temperatūrą, 
nuo kurios turėtų pradėti veikti ventiliatorius. 

Per pirmąjį įkaitimo laikotarpį kelis kartus patikrinkite, ar degalai sudega visame paviršiuje su tolygia liepsna.  

Uždegę krosnelę sureguliuokite dūmtraukio sklende degimo kokybę ir galią reguliuojant tiekiamo pirminio 
oro kiekį. Pirminio oro tiekimą reikia reguliuoti pelenų durelių sklende. 

Blogo degimo dėl nepakankamo oro tiekimo požymis yra juodos spalvos dūmai. 

Krosnelė išsijungia automatiškai po to, kai degalai sudega. Norėdami užgesinti krosnelę prieš sudegant 
degalams, naudokite įrankius. Ypač atsargiai nuimkite žarijas nuo grotelių ir sudėkite jas į karščiui atsparų 
indą su dangčiu. Po kelių ar daugiau minučių patikrinkite, ar ugniakuras savaime neužsidegė. Iš ugniakuro 
pašalinkite žarijas. Žiežirbas iš ugniakuro šalinkite tik padedami kito asmens. Jei patalpoje daug dūmų, dėl 
kurių neįmanoma veiksmingai pašalinti žarijų, kvieskite ugniagesius. 

ĮSPĖJIMAS: Ugniakuras ir pelenų durelės turėtų būti uždarytos visą laiką. 

Eksploatacijos metu krosnelė smarkiai įkaista, ypač išoriniai paviršiai, todėl naudokite tinkamas saugos 
priemones 

 

8. Saugos priemonės užkuriant krosnį. 

Kad krosnis veiktų saugiai, ji turi būti tinkamai eksploatuojama. 

Dūmtraukio vamzdžio jungtys su krosnele ir kaminu eksploatacijos metu turi būti sandarios.  

Be to: 

- nedarykite jokių krosnelės pakeitimų, 

-valdiklio ir (arba) ventiliatoriaus elektrinį prijungimą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, 

-Naudokite tik gamintojo atsargines dalis, 

-Dirbkite su virykle mūvėdami apsaugines pirštines ir naudodami tam skirtus įrankius, 
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-neperkaitinkite  krosnies – nedegeginkite iki raudonos spalvos, 

-nemeskite jokių daiktų į oro apvalkalo kamerą, 

- užtikrinkite, kad į patalpą patektų šviežio oro. 

- Ištuštinant ugniakurą ir peleninę, pelenus sudėkite į metalinį arba nedegų indą, 

- laikykite degius daiktus atokiau nuo krosnies - saugiu atstumu. 

- jei iš krosnies rūksta dūmai, nutraukite krosnies degimą, kol dėl to atsiradę trikdžiai bus pašalinti. 

- užsidegus suodžiams kamine, uždarykite oro tiekimą į krosnelę, evakuokite pastatą. 

- draudžiama naudoti krosnelę be veikiančio ventiliatoriaus. 

- nutrūkus elektros energijos tiekimui, krosnelės eksploatuoti neįmanoma, be to, kyla pavojus, kad orpūtės 
variklis perkais ir bus nepataisomai sugadintas. 

Jei norite ir toliau naudoti krosnį be orpūtės, kuri palaikytų šilumą, būtinai nuimkite ventiliatorių. 

SVARBU: kol krosnelė dega, karštas oras negali išeiti iš ortakių. 

SVARBU: kol krosnelė dega, iš karšto oro išleidimo angos neturi išeiti dūmai, bet koks toks reiškinys gali reikšti, 
kad ugniakuras nesandarus. Tokiu atveju krosnį VISADA reikia užgesinti. 

 

9. Elgesys kilus gaisrui 

Kilus gaisrui kamine, būtina: 

-skambinkite skubios pagalbos numeriu 112 ugniagesiams ir nurodyti informaciją kas vyksta ir kaip patekti į  
objektą. 

-avariniu atveju užgesinkite krosnyje esančią ugnį (pvz. su smėliu). 

-sandariai uždarykite visas duris ir dūmtraukio vamzdį (horizontalioje padėtyje). 

-patikrinkite, ar visame dūmtraukio vamzdyje nėra įtrūkimų ar nesandarumų, dėl kurių ugnis galėtų išplisti į 
patalpą, 

-pasiruoškite galimam gaisro gesinimo įrangos naudojimui, pvz. gesintuvą, priešgaisrinę antklodę, vandens 
žarną, vandens į indą. 

DRAUDŽIAMA pilti vandenį į kaminą, nes dėl to kaminas gali sprogti. 

Kilus suodžių gaisrui kamine, reikėtų iškviesti specialistus, kurie išvalytų kamino dūmtraukį ir įvertintų jo 
tinkamumą tolesniam naudojimui. 

 

10. Gamintojo garantija 

PN krosnis suteikiama 2 metų (24 mėnesių) garantija ir galioja nuo pirkimo datos. Suteikiame 1 metų garantiją 
ketaus krosnies dalims. Garantija netaikoma dėvimoms dalims. Gamintojas teikia garantinį ir pogarantinį 
aptarnavimą. Klientas turi turėti dokumentą, patvirtinantį krosnies įsigijimo datą. Garantijos sąlyga yra ta, 
kad buvo laikomasi montavimo ir naudojimo instrukcijose pateiktų taisyklių. 
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Garantija netaikoma krosnies defektams dėl jungčių blogo sujungimo arba numatytosios paskirties 
netinkamo panaudojimo ,taip pat mechaninių pažeidimų.  

 

11. Garantija netaikoma: 

- Ketaus grotelėms. 

- Žalai, atsiradusiai dėl šiluminės perkrovos, įskaitant kitokio nei nurodyta kuro deginimą. 

- Lakui - terminis padengimas veikiant dideliai temperatūrai palaipsniui dega. Šiuo atveju būtina perdažyti 
krosnį karščiui atspariais silikoniniais dažais. 

- kai nustatomi Pirkėjo atlikti struktūriniai pakeitimai, atliekant pakeitimus, turinčius įtakos gaminio veikimui, 
keičiant jo parametrus. 

- žalai, atsiradusiai dėl netinkamo transportavimo, įskaitant gaminio paruošimą gabenimui. 

- žalai, atsiradusiai dėl netinkamo gaminio montavimo ir naudojimo. 

- žalai, kai padaromi pažeidimai yra mechaniniai, cheminiai, terminiai. 

- žalai, susijusiai su nusidėvėjusiomis dalimis: varžtais, veržlėmis, rankenomis, keraminėsmis dalimis, 
plastikinėmis dalimis ir kt. 

- žalai, atsirandusiai dėl gaminio naudojimo, ne pagal naudojimo instrukcijas. 

 

DĖMESIO: Atskiros garantijos sąlygos - pūstuvui ir (arba) ventiliatoriui, valdikliui - nustato atitinkamo gaminio 

gamintojas. Grantija galioja, jei griežtai laikomasi naudojimo vadove nurodytų sąlygų, naudojimo instrukcija. 
Garantinis netaikomas už įprastą gaminio nusidėvėjimą dėl jo eksploatavimo. 

Jeigu pirkėjas, neteisingai pasirenka krosnį savo turimoms patalpoms, tai yra laikoma negarantiniu atveju. 
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12. Veikimo sutrikimų tipai ir jų šalinimas 

Gedimo / sutrikimo tipas Galimos priežastys Siūlomas taisymas 
- nepasiekta reikiama 
temperatūra 

-per mažas kuro kaloringumas - įdėkite kuro, kurio šiluminė 
vertė yra didesnė, 
arba jei reikia, pakeiskite kuro 
parametrus- palaukite, kol sušils 
Šamotės plytos apie 20-45 
minutes 

- neteisingai atliktas montavimas - patikrinkite išmetamųjų dujų 
sistemą 

- per didelė kamino trauka -traukos mažinimas dūmtraukio 
sklende 

- netinkamai parinkta krosnis 
pastatui 

- apskaičiuoti krosnies našumą ir 
energijos poreikį 

-žymus krosnies temperatūros 
padidėjimas 

- per didelė kamino trauka arba 
per aukštas kuro šilumingumas 

- naudoti traukos reguliatorių 
kamine arba naudoti mažesnio 
kaloringumo degalus.  

-dūmai iš durelių -nėra kamino traukos, per žemas 
kaminas, mažas kamino 
skerspjūvis, kaminas užsikimšęs, 
užteršta krosnis 

paaukštinti kaminą, padidinti 
kamino skerspjūvį, išvalykite 
krosnelę / kaminą 

-žymus kamino perkaitimas -per didelė kamino trauka -išmatuoti kamino trauką, galbūt  
įrengti traukos reguliatorių 

-didelės kuro sąnaudos -neteisingai parinkta krosnis 
pastato atžvilgiu 

- apskaičiuoti krosnies našumą ir 
energijos poreikį 

-per mažas kuro kaloringumas -įdėkite kuro, kurio kaloringumas 
yra didesnis arba pakeiskite 
rekomenduojamu kuru 

-žemas krosnies efektyvumas dėl 
didelių dūmtraukio nuostolių 

-pamažinti tiekamo oro trauką į 
degimo kamerą 

-krosnis ne pučia orą, bet jį 
įtraukia, 

-neteisinga ventiliatoriaus 
kryptis, neteisingas 
ventiliatoriaus prijungimas prie 
maitinimo šaltinio 

-žr. ventiliatoriaus prijungimo 
instrukcijas, pakeiskite maitinimo 
/ srovės kabelį pagal schemą, 
nurodytą ant  ventiliatoriaus 
 
-prijunkite ventiliatorių pagal 
nuorodas gamintojo instrukcijos 

-valdiklis neįjungia 
ventiliatoriaus, 

-valdiklio gedimas, temperatūros 
jutiklio gedimas, neteisingi 
valdiklio nustatymai 

-patikrinkite, ar teisingai veikia 
valdiklis ir jo nustatymai, 
patikrinkite, ar jutiklis nėra 
mechaniškai pažeistas. 
Patikrinkite tiekimo linijas. 

-valdiklis nereguliuoja 
ventiliatoriaus greičio  
(papildoma funkcija) 

-elektroninis valdiklio gedimas - pranešti apie gedimą gamintojui 
ir (arba) platintojui. 

 


