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Navodila za montažo 
Navodila za uporabo in vzdrževanje 

SELTRON oljni kondenzacijski kotel 

SLO 
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Osnovne informacije in opozorila 

Namen priloženih navodil za montažo, uporabo in vzdrževanje je predstaviti izdelek in 
pogoje njegove pravilne namestitve in uporabe. Navodilo je prav tako namenjeno 

strokovnemu osebju, ki bo napravo vgradilo in jo v primeru okvare popravilo.  
 
Uporabnik je dolžan priložena navodila prebrati in jih upoštevati.  
 

 Navodila so sestavni del izdelka, zato jih shranite v bližini naprave ali na ustrezno me-
sto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste ponovno potrebovali. Če napravo predate novim 
lastnikom poskrbite, da jim predate tudi navodila. 

 Za namestitev naprave je odgovoren kupec, opraviti pa jo mora strokovno usposoblje-
na oseba skladno s priloženimi navodili in lokalnimi predpisi.     

 Priložena navodila ne izključujejo lokalnih direktiv in predpisov, ki jih je potrebno pri 
montaži upoštevati. 

 Proizvajalec oz. distributer ne prevzema odgovornosti za škodo, ki lahko nastane 
zaradi neupoštevanja navodil v priročniku ali nepravilne uporabe. 

 Nepravilna namestitev in uporaba lahko poškoduje osebe, živali ali predmete.   

 Kotel je primeren za uporabo z oljem z nizko vsebnostjo žvepla. 

 Pred vgradnjo kotla je potrebno preveriti ustreznost dimovodnega priključka. 

 Kotla ni dovoljeno montirat v prostore, kjer obstaja možnost zmrzali. 

 Za otroke in osebe z motenimi mentalnimi ali gibalnimi sposobnostmi mora biti do-
stop do kotla onemogočen, ali izključno pod nadzorom odgovorne osebe. 

 Kotel je dobavljen v kompletu z gorilnikom.  Zamenjava gorilnika z nadomestnim, ki 
ni predpisan s strani proizvajalca ni dovoljena, zato distributer oz. proizvajalec ne pre-
vzema odgovornosti za delovanje. 

 Kadar je kotel v delovanju mora biti obvezno napolnjen z vodo z zagotovljenim mini-
malnim pretokom, ki preprečuje pregrevanje kotla. 

 Ta naprava je namenjena izključno ogrevanju vode v ogrevalnem sistemu.  
 

 Dimovodni kanali in kurilna naprava delujejo z nad tlakom, zato morajo biti dimovo-
dne cevi v celotni dolžini nepropustne za dimne pline in vodo (kondenzat). Dimnik 
mora biti izdelan tako, da je omogočen dostop za čiščenje v celotni dolžini. 

 

 Na sosednji strani  lahko najdete referenčno tabelo za dimenzioniranje dimovodnih 
cevi za nadtlak 0,2mbar, ki je potreben za delovanje  naprave. Omenjena tabela je 
zgolj kot pomoč in ne nadomešča izračuna potrebnega za dimenzioniranje dimovo-
dnega priključka.  

 

Deli naprave vsebujejo škodljive in tudi dragocene materiale, zato jih ni dovoljeno odlagati med klasične 
gospodinjske odpadke. Prosimo vas, da skrbite za varovanje okolja in vašo dotrajano  napravo odložite v za 
ta namen predvideno zbirno mesto. 
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Osnovne informacije in opozorila 

Oljni kondenzacijski kotli HC so primerni za delovanje v kombinaciji z dimniki tipa 
B23p. 
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Blago preverite takoj ob prevzemu. V primeru kakršnih koli vidnih poškodb ob prevzemu o 
tem obvestite prevoznika ali prodajalca. Kasnejših reklamacij, ki bi lahko nastale ob trans-
portu ali namestitvi, ne bo mogoče uveljavljati.  
 
Kotel je potrebno skladiščiti v suhem in čistem prostoru. Izpostavljenost vremenskim vpli-
vom lahko povzroči poškodbe na napravi in izolaciji.  

 
Prostor, kjer bo kotel nameščen naj bo ustrezne nosilnosti, tla pa naj bodo ravna. 
Da bi se izognili poškodbam oseb ali predmetov, je potrebno kotel namestiti v pro-

stor, ki ima hidroizolacijo in talni odtok v kanalizacijo. 
 
Vsak kotel je dostavljen sestavljen na transportni paleti. Svetujemo, da kotel dostavite do 
mesta montaže skupaj s paleto z uporabno ročnega viličarja.  
 
V kolikor je potrebno kotel premestiti ročno svetujemo, da najprej odstranite vrhnji po-
krov, tako da  odvijete vijake zadnje stranice, pokrov potisnete za cca 2 cm proti zadnjemu 
delu in potem pokrov privzdignete, kot prikazuje slika 1. Za ročno premeščanje kotla  si 
lahko pomagate s trakovi in kovinskimi palicami (ustrezne nosilnosti), tako da trakove pri-
trdite okoli dveh vijačnih palic na zgornji levi in desni strani kotla, kot prikazuje slika 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pri premeščanju kotla je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Ročno premeščanje 
kotla je mogoče v kolikor ni druge možnosti premeščanja. Pri premeščanju bodite 

prav tako pozorni na visoko težo kotla.  
 

Transport in premeščanje 

SLIKA 1: odstranitev pokrova SLIKA 2 : premeščanje kotla 
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Dimenzije 

Model HC 21 HC 27  HC 34 

 Št. členov 4 5 6 

P    164 mm 330 mm 330 mm 
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Tehnični podatki 

Produkt  HC 21 HC 27  HC 34 

Tip kotla  Kondenzacijski Kondenzacijski Kondenzacijski 

Ustrezen dimovodni priključek          B 23 p     

RE 1.22 HG RE 1.32 HG RE 1.38 HG Tovarniško vgrajen gorilec (MHG) 

Moč pri polni obremenitvi (100%)  kW (P4) 21,8 28,3 34,9 

Moč pri delni obremenitvi  (30%) kW (P1) 6,6 8,6 10,5 

Sezonska učinkovitost ogrevanja  % (ŋs) 91 92 91 

Učinkovitost pri polni obremenitvi (100%) % (ŋ4) 91,9 91,9 91,8 

Učinkovitost pri delni obremenitvi (30%) % (ŋ1) 97,8 98,3 97,3 

Nazivni izkoristek (Hi—100%) % 98,1 98,1 98 

Nazivni izkoristek (Hi—30%) % 104,4 104,9 103,8 

Poraba električne energije   

Polna obremenitev (100%) W  201 201 201 

Delna obremenitev (30%) W 67 67 67 

Mirovanje (Psb) W 3 3 3 

Napetost Vac 230 230 230 

Toplotne izgube v mirovanju (ΔT30) W 120 122 125 

Glasnost dB 60 60 61 

Vsebnost vode lt 13,5 16,4 19 

Maksimalni tlak bar 3 3 3 

Minimalni pretok lt/h 270 370 450 

Maksimalna temperatura vode °C 90 90 90 

Obremenitvene izgube (ΔT 15k) mbar 70 130 190 

NOx razred (po EN267) - Razred 3 Razred 3 Razred 3 

Masni pretok dimnih plinov g/s 9 12 15 

Emisije CO2  % 12,9 13,3 12,9 

Temperatura dimnih plinov pri polni moči °C <70 <70 <70 

Temperatura varnostnega termostata °C 110 110 110 

Tlačni upor vode v kotlu mbar 0,17 0,22 0,28 

Priključek (Odvod/povratni vod)  ˝ (col) R 1˝ R 1˝ R 1˝ 

Priključek (polnilna pipa)  ˝ (col) R ½ ˝ R ½ ˝ R ½ ˝ 

Premer dimovodnega priključka  Ø mm 100 100 100 

Teža kotla kg 190 210 230 
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Za zagotavljanje nemotenega dostopa ob montaži, vzdrževanju ali čiščenju je potrebno 
upoštevati minimalne mere oddaljenosti do bližnjih objektov, ki so podane v tabeli spodaj: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za nemoteno delovanje kotla in gorilnika mora biti ustrezno dimenzionirano pre-
zračevanje kotlovnice. Za normalno zgorevanje mora biti v prostoru zagotovljen 

dotok zadostne količine svežega zraka, ki ne sme vsebovati raznih plinov kemikalij ali dru-
gih vnetljivih snovi. 
 
Za zadosten dovod svežega zraka mora biti v kotlovnici odprtina za dovod svežega zraka s 
površino 3cm²/kW, površina dovoda ne sme biti nikoli manjša od 150cm². Pred vgradnjo 
mora strokovno usposobljena oseba preveriti ustreznost dovoda zraka v skladu z navodili 
in lokalnimi predpisi.    

 
V kotlovnici ni dovoljeno shranjevati lahko vnetljivih ali eksplozivnih snovi! 
 

S pomočjo nastavljivih nog, ki so dobavljene s kotlom lahko kotel postavite v vodoravno 
lego v kolikor je to potrebno. Minimalna višina noge je 25mm, maksimalna pa  40mm. 
 
 

 

 
 
 
 

Vgradnja 

Mera Min. (mm) 

A 500 

B 500 

C 70 

D 500 

E 500 
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Priklop kotla 

Kotel ni dovoljeno uporabljati v sistemih s termo sifonskim kroženjem vode ali v 
brez tlačnih sistemih z odprto raztezno posodo. 

Pri priklopu kotla je obvezna vgradnja varnostnega ventila z oznako ˝H˝ ter odzračevalnika, 
kateri mora biti vgrajen takoj za odvodom iz kotla, pred ventili ali odcepi. Karakteristike var-
nostnega ventila morajo ustrezati maksimalni moči kotla.  
 
Obvezna je tudi vgradnja raztezne posode, katera mora biti priključena direktno na povrat-
nem vodu v kotel, brez vmesnega zapornega ventila ali nepovratne lopute. Raztezno posodo 
obvezno vgradite z namenskim servisnim ventilom.  
 
V kolikor je kotel  zamenjan s starim, ali je priključen na obstoječ ogrevalni sistem obstaja 
možnost da so v sistemu tujki in umazanija, katera se kasneje odlaga v kotlu in lahko zamaši 
pretok delov kotla in posledično ustvarja pregrevanje določenih delov kotla, kar lahko vodi 
do slabšega delovanja ali celo poškodb. Pred vgradnjo kotla je potrebno sistem ustrezni iz-
prati, da odstranite vse nečistoče in tujke. Pri izpiranju uporabite namensko čistilno sredstvo. 
 
Pri priklopu kotla svetujemo vgradnjo magnetnega filtra, medtem ko pri polnjenju ogrevalne-
ga sistema z vodo svetujemo dodatek inhibitorja korozije.    

 
Za električni priklop glej navodila, ki so priložena regulatorju ogrevanja.  
 
Pri kondenzacijskem oljnem kotlu prihaja zaradi učinkovitega odvzemanja toplote, do 
kondenzacije dimnih plinov, zato je potrebno izvesti priklop in odvod kondenzata v 

odtok. Pri izvedbi odtoka svetujemo vgradnjo nevtralizatorja kondenzata (dodatna oprema). 
 
Z odvzemanjem  latentne energije se dosega bistveno večji izkoristek delovanja kotla in po-
sledično nižjo porabo energenta v času kurilne sezone.  Najboljši učinek odvzemanja energije 
se vrši pri temperaturi povratnega voda med 30°C in 50°C.  

  
Zaradi specifičnih lastnosti kondenzacijskega izmenjevalca je pomembno, da montažo 
in priklop izvede strokovno usposobljena oseba.  

 
Ob zagonu delovanja svetujemo, da se maksimalna temperatura kotla ne nastavi več kot 
70°C, medtem ko je potrebno v dimovodni priključek vgraditi dodaten varnostni termo-
stat, ki izključi delovanje gorilnika, če temperatura dimnih plinov preseže 120°C (glejte 
stran 11). 
 
Pri vgradnji regulatorja prav tako svetujemo priklop tipala dimnih plinov in nastavitev 
maksimalne temperature dimnih plinov (za podrobnosti glej navodila regulatorja KXD 20). 
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Pri vgradnji in priklopu bodite še po-
sebej pozorni na pravilno vgradnjo 

kapilarnega termostata in temperaturnega 
tipala regulatorja v tulko kotla, kot prikazu-
je slika na levi. Pri vgradnji tipalo uporabite 
termo pasto in vzmet, ki pridrži kapilaro in 
tipalo na mestu.   

Hidravlični priklop  

Priklop kotla 

Pri priklopu kotla je potrebno zagotovit stalno kroženje vode v kotlu med delova-
njem gorilnika, kadar je temperatura v kotlu višja od 35°C, saj s tem preprečite pre-

grevanje izmenjevalca. 
 
Hidravlična priključitev je odvisna od vrste in lastnosti ogrevalnega sistema. Pri priklopu olj-
nega kotla na talno ogrevanje, je potrebno za obtočno črpalko ogrevalnega kroga vgraditi 
varnostni termostat za varovanje ogrevalnega kroga pred previsoko temperaturo. 
 
Spodaj prikazana skica prikazuje primer vgradnje in ne nadomešča sheme projektantskega 
podjetja, ki določi ustrezno shemo, glede na potrebe stavbe in ogrevalnega sistema.  
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Kondenzacijski kotli HC zaradi svoje visoke učinkovitosti in možnosti doseganja izredno 
nizkih temperatur dimnih plinov in emisij zgorevanja, zahtevajo posebno pozornost pri 
dimenzioniranju in priklopu dimovodnega priključka.  
 
Dimnik in dimovodne cevi je potrebno preveriti pred vgradnjo kotla. Proizvajalec ali distri-
buter ne prevzema odgovornosti za morebitne nepravilnosti v delovanju zaradi neustrezne 
izvedbe dimovodnega priključka ali neupoštevanja priloženih navodil. 

 
Dimovodni kanali in kurilna naprava delujejo z nad tlakom, zato morajo biti dimo-
vodne cevi v celotni dolžini nepropustne za dimne pline in vodo (kondenzat). 
 
Izvedba dimovodnih cevi in priključka mora biti izvedene v skladu z lokalnimi 
predpisi in navodili za uporabo. 
    

Priključek od kotla do vertikalne dimovodne cevi je potrebno izvesti z uporabo cevi iz ne-
rjavečega jekla. Uporaba plastične cevi ni dovoljena.  
 
Pri vgradnji plastične vertikalne dimovodne cevi je potrebno upoštevat sledeče: 
1. Cev mora biti v celotni dolžini vstavljena v dimovodni kanal. 
2. Cev mora biti odporna na plamen EI 30 
 

Pri izvedbi dimovodnega priključka se izogibajte daljšim vodoravnim linijam (max. 2m). 
Priključek od kotla do dimovodne cevi naj bo izveden vodoravno, ali z naklonom. V vsakem 
primeru mora padec minimalno 3° proti kotlu. 
 

Pri izvedbi dimovodnega priključka je dovoljeno uporabljat le gladke cevi B23 p, 
medtem ko morajo biti vsi spoju ustrezno zatesnjeni.  
 

Pri izvedbi dimovodnega priključka se izogibajte ostrim zavojem in nenadni spremembi 
smeri dimovodne cevi (dovoljena je uporaba max. 4 x 45° ali 2 x 90° kolen).  

Dimovodni priključek 
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Dimovodni priključek 

 
Vgradnja regulatorja vleka ni dovoljena. 
 

Primer priklopa kotla na dimovodno cev (B 23 p). 

V primeru priklopa kotla na vertikalno PP cev je potrebno na izhodno dimovodno 
cev iz kotla vgradit varnostni termostat (dodatna oprema). 
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Dimovodni priključek 

Varnostni termostat dimnih plinov priklopite na regulatorju KXD, zaporedno z 
vgrajenim STB termostatom regulatorja na sponkah 21, 22.  Zaporedna vezave 

obeh varnostnih termostatov je obvezna.  

Tip kotla 
Moč   
[kW] 

Minimalni 
podtlak 

Masni pretok 
(12% CO)      

Max. temperatu-
ra dimnih plinov 

Emisije dimnih 
plinov CO2       

 HC  21 21,8 0,17 9 110 12,9 

HC 27 28,3 0,22 12 110 13,3 

HC 34 34,9 0,28 15 110 12,9 

Podatki za določitev dimenzij dimnika 
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Da bi se izognili škodljivem luščenju in koroziji kovine, kotla je potrebno pri polnjenju siste-
ma upoštevati sledeča navodila:  
 
1. V kolikor trdota vode (kalcijev karbonat) presega 2,5 mol/m³ je potrebno izvesti posto-
pek mehčanja vode. 
 
2. V kolikor je pH vode nižji od 7,2 in upornost manjša od 2000 ohm/cm (neglede na tr-
dnost vode) je potrebno vodo prav tako ustrezno tretirat. 

 
Pred polnjenjem sistema z vodo, svetujemo spiranje sistema za odstranitev more-
bitnih tujkov ali nečistoč.  Pred samim polnjenjem je prav tako potrebno izvesti 

tlačni preizkus sistema. 
 
Vgradnja sistema za avtomatsko dopolnjevanje vode ni dovoljena. Polnjenje sistema z 
vodo se izvaja izključno ročno in pod stalnim nadzorom.   
 
Polnjenje sistema in dopolnjevanje sistema nikoli ne izvajajte kadar je sistem vroč. Dopol-
njevanje vročega sistema s hladno vodo lahko povzroči poškodbe na napravi ali sistemu. 
  
Ogrevalni sistem polnite, dokler ne dosežete tlaka med 0,15 in 0,20MPa (1,5 — 2 bar). Ob 
polnjenju ponovno preverite tesnost vseh hidravličnih priključkov.  
 
Za dobro delovanje sistem v času polnjenja dobro odzračite.  
 
V fazi polnjenja ogrevalnega sistema preverite tudi tesnost in pred tlak raztezne posode, ki 
mora biti ustrezen glede na tlak v sistemu. Pred tlak v raztezni posodi naj bo 0,2bar nižji od 
tlaka vode v ogrevalnem sistemu. Vgrajena mora biti raztezna posoda ustreznega volum-
na.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polnjenje sistema in priprava za obratovanje 
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Regulacijska enota kotla 

Delovanje kotla in ogrevalnega sistema upravlja zmogljiv kotlovni regulator KXD20. Regula-
tor ima poleg regulacije kotla na tekoče kurivo in termične varovalke STB vgrajeno tudi 
kompletno vremensko vodeno regulacijo dveh mešalnih ogrevalnih krogov in direktnega 
ogrevalnega kroga sanitarne vode.  

 
Za električni priklop in nastavitve ter podrobnejše informacije o regulatorju glejte 
navodila, ki so priložena kotlovnemu regulatorju KXD20.  
 

Kotel je dobavljen v kompletu s kotlovnim regulatorjem, ki ga je potrebno ob montaži ko-
tla vgradit v za to pripravljeno mesto na kotlu po postopku: 
 
1. Odvijte vijake (a) in regulator (b) snemite iz podnožja. 
2. Na zadnjem delu podnožja izbijte obe luknji, skozi levo odprtino uvedite vodnike za 

tipala, skozi desno odprtino vodnike za omrežno napetost.  
3. Podnožje (c) vstavite v izrez na kotlu in ga pritrdite z pritrdilnimi kavlji (e). 
4. Po izvedbi električne priključitve, postavite regulator (b) nazaj na podnožje in ga 

pritrdite z vijaki (a). 
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Osnovne nastavitve gorilnika  

Ob prvem zagonu kotla se pojavijo visoke vrednosti CO emisij, kot posledica zgoreva-
nja snovi v barvi in izolaciji. Po približno pol ure delovanja se morajo vrednosti emisij 

CO stabilizirati.  

Ob prvem zagonu je potrebno preverit nastavitve gorilnika, da ustrezajo vrednostim, kot so 
navedene v tabeli zgoraj. Nastavitve (za nastavitve gorilnika, glejte priložena navodila gorilni-
ka) se lahko korigirajo v kolikor prihaja do večjih odstopanj emisij dimnih plinov od vrednosti, 
ki so navedene spodaj. 
 
Optimalne vrednosti emisij dimnih plinov: 

 CO2 = 13,5% 

  CO < 80ppm 

 Temperatura dimnih plinov < 100°C 

 NOx < 110 mg/kWh 
 
Ob prvem zagonu je inštalater dolžan izvesti tudi meritev dimnih plinov in po potrebi izve-
sti ponastavite gorilnika. Izpis meritve je potrebno priložit zagonskem zapisniku in predat 
stranki! 
 
Meritev dimnih plinov ob zagonu kotla se izvaja, kadar je gorilnik deloval vsaj pol ure in ka-
dar je temperature kotla višja od 65°C.   
 
Osnovne nastavitve gorilnika lahko najdete na sledečih dveh straneh. Za podrobnejše nasta-
vitve gorilnika in morebitne servisne posege gorilnika glejte navodila za uporabo in vzdrževa-
nje, ki so priložena gorilniku.  
 
 

Tip kotla Gorilnik (MHG) 
Priporočena šoba 

( Steinen ) 
Tlak oljne 

črpalke (bar) 
Moč kotla 

(kW) 
Tlak ventila-
torja (mbar) 

 HC 21  RE 1.22 HG 0.50 GPH / 80° / HT  12 21 10 

HC 27  RE 1.32 HG 0.65 GPH / 80° / HT 15 29 9 

HC 34 RE 1.43 HG 0.70 GPH / 80° / HT 14,5 35 9 



 

16 

Za podrobne informacije o gorilniku in delovanju gorilnika glejte navodila za upo-
rabo gorilnika. V navodilih spodaj so izpostavljene ključne točke, ki jih je potrebno 

pri gorilniku preveriti oziroma nastaviti. Navodila spodaj ne zamenjujejo originalnih navo-
dil, ki so bile priložene s strani proizvajalca gorilnika. 
 
Ob prvem zagonu ali servisnem posegu je potrebno izvesti prilagoditev gorilnika s umerje-
nim analizatorjem dimnih plinov. Dokazilo o analizi dimnih plinov (izpis iz analizatorja) je 
potrebno hraniti.  
 
Prilagoditev modro plamenskega MGH RE gorilnika: 
 
A) Nastavitev tlaka oljne črpalke. 
 

1– nastavite tlaka; 2– priklop tlačne strani; 3—priklop podtlačne strani 
 
 
 
B) Prilagoditev zraka za doseganje emisij CO2 med 13,5-14%. 
 

 Odstranite plastični pokrov da dosežete ročico za nastavitev  količine zraka. 
 
 
 

Osnovne nastavitve gorilnika  

Tip kotla Gorilnik 
Priporočena šoba 

( Steinen ) 
Tlak oljne 

črpalke (bar) 

 HC 21  RE 1.22 HG 0.50 GPH / 80° / HT  12 

HC 27  RE 1.32 HG 0.65 GPH / 80° / HT 15 

HC 34 RE 1.43 HG 0.70 GPH / 80° / HT 14,5 
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Osnovne nastavitve gorilnika  

 
 
 
 

 S premikanjem ročice korigirate količino zraka, 
kar se med delovanjem direktno odraža na emi-
sijah CO2: 

 
             +  =  znižanje emisij CO2 %  
              -  = zvišanje emisij CO2  % 
 
 
 
 
 

 

C)            Preverjanje tlaka na gorilni cevi. 
 

 Priporočljivo je tudi preverjanje mešalne energije na zastojni plošči, ki naj znaša +/- 
10mbar.  

 
 



18 

Vzdrževanje 

Sezonski vzdrževalni posegi so ključnega pomena za dolgotrajno in stabilno delovanje ko-
tla. Vzdrževanje in popravila lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba.  Pred vsakršnim 
servisnim ali vzdrževalnim posegom, najprej poskrbite da se kotel ohladi.  Med delovanjem 
se namreč deli kotla močno segrejejo in pri stiku s takšnimi deli lahko pride do opeklin. 
Pregled in čiščenje kotla se izvaja najmanj enkrat letno.   
 
Ob letnem vzdrževalnem posegu je potrebno izvesti: 
1. Temeljito čiščenje kotla in dimovodnih cevi, 
2. Čiščenje kondenzacijskega izmenjevalca kotla, 
3. Servis gorilnika (vsakoletna zamenjava šobe in oljnega filtra), 
4. Analiza dimnih plinov in nastavitev gorilnika, 
5. Preverjanje ogrevalnega sistema (raztezne posode, varnostni ventili, ipd..). 
 
Postopek rednega vzdrževalnega posega: 

 Kotel izključite iz električnega omrežja, ali na stikalu prekinite dovod električne 
energije. 

 Odprite vrata, tako da odvijete 4 vijake. 

 Preverite in po potrebi zamenjajte tesnila vrat (izolacijjo vrat in tesnilno vrvico). 

 Skrtačite celotno notranjost kotla in ostanke saj posesajte. 

 Z namenskim čistilom očistite notranjost kotla. 

 Pazljivo zaprite vrata in privijte vijake. 

 Izvedite servis gorilnika (glej navodila gorilnika). 

 Po zaključenem postopu ponovno preverite parametre zgorevanja: 

 Vžig v gorilniku se mora izvesti brez zakasnitve, ali eksplozij, 

 Vrednosti CO2 emisij se morajo gibati med 13-14%, 

 Preverite tlak v kurišču in vlek dimnika, 

 Indeks sajavosti ne sme presegati 0,5. 
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Vzdrževanje 

Med redne sezonske vzdrževalne posega sodi tudi čiščenje kondenzacijskega toplotnega 
izmenjevalca, kar je potrebno izvajat minimalno enkrat letno.  
 
Postopek čiščenja poteka po sledečih korakih: 
1. Odvijte 4 vijake s katerimi je pritrjena zadnja stranica kotla (v kolikor je potrebno, 

odlomite kovinski del nad priključki (slika 1 in 2). 
2. Odstranite zadnjo stranico kotla, tako da jo najprej malenkost privzdignete in nato 

odmaknete proti zadnjemu delu kotla. Pazljivo odmaknite tudi izolacijo (pazite da 
izolacije ne poškodujete). 

3. Sprostite zaponko pokrova kondenzacijskega izmenjevalca in pokrov pazljivo od-
stranite (pazite na izolacijo pokrova). 

4. Z uporabo pršila in nežnim pritiskom vode sperite notranjost in zunanji del konden-
zacijskega izmenjevalca. Pri čiščenju svetujemo uporabo namenskega čistila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1. 2. 

3. 4. 
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Sestava kotla 

Pri nameščanju izolacije bodite pozorni, da trakov za fiksiranje izolacije ne skrajšate 
preveč, saj s prekomernim zategovanjem zmanjšate izolacijske lastnosti.  
 

Nameščanje izolacije se izvede v štirih korakih: 
 
1. Namestitev izolacije okoli odlitka. Pri tem je potrebno biti pozoren na spoj izolacije na 

dnu kotla. 
2. Namestitev trakov za fiksiranje izolacije. 
3. Namestitev izolacije okoli kondenzacijskega izmenjevalca kotla. 
4. Namestitev izolacije na pokrov kondenzacijskega izmenjevalca kotla.  
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Sestava kotla 
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SELTRON d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor  

Tel: +386 (0)2 671 96 00 
Fax: +386 (0)2 671 96 66 
E-mail: info@seltron.info 

GARANCIJSKI LIST 

Tovarniška številka izdelka:  Garancijski rok:  24 mesecev 

Žig in podpis prodajalca: Datum prodaje: 

Žig in podpis podjetja, ki izvede montažo: Datum montaže:  

Garancijski pogoji: 
 
1. Jamčimo za lastnosti  in brezhibno delovanje  v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošni-

ku. 
2. Zagotovili bomo servisno vzdrževanje in potrebne rezervne dele za proizvod v trajanju življenjske dobe 

proizvoda ali najmanj 3 leta po potegu garancijske dobe. 
3. Garancija velja 24 mesecev od dneva izročitve proizvoda, kar dokažete z dokumentom o nakupu ali izpol-

njenim in potrjenim garancijskim listom. 
4. Stroške prevoza proizvoda, v času garancijske dobe, pri dostavi na in s servisnega popravila ne priznavamo.  
5. Izdelek, ki ne bo popravljen v roku 45 dni, od dneva predložitve zahtevka za popravilo na pooblaščenem 

servisu (Seltron servis, Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor), bomo na vašo željo zamenjali z brezhibnim izdel-
kom. 

6. Za refleksno škodo, in sicer tako za dejansko škodo na premoženju ali izgubljen dobiček, ki bi lahko nastala 
zaradi uporabe ali napake na proizvodu, ne odgovarjamo. Prav tako ne priznavamo stroškov montaže in 
demontaže ter morebitnih drugih posrednih ali neposrednih stroškov, odškodninskih zahtevkov ali nado-
mestil, ki bi nas bremenili zaradi eventualnih reklamacij. 

7. Garancija ne velja, če je ugotovljeno, da  izdelek ni bil vgrajen v skladu z navodili ali je  predhodno popravi-
lo opravila nepooblaščena oseba oziroma, če je bil proizvod poškodovan zaradi nepravilnega ravnanja ali 
višje sile. 

8. Ob morebitni reklamaciji je potrebno priložit merilno poročilo emisij dimnih plinov ob zagonu ali servisu 
gorilnika, v nasprotnem primeru garancije ne velja. 

9. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 
10. V primeru zamenjave originalnega dela z rezervnim se osnovni garancijski rok ne podaljšuje. 
11. Ta garancijska izjava velja na ozemlju Republike Slovenije. 

SERVIS: 
Seltron d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor 
Tel.:  (02) 671 96 68 
E-mail: tehnicna.podpora@seltron.si 

DISTRIBUTER / PRODAJALEC: 
SELTRON d.o.o. 
Tržaška cesta 85 A 
2000 Maribor  

IZDELEK: Oljni kondenzacijski kotel 



23 

Zahvala 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje ob nakupu izdelka podjetja SELTRON. 
 
S kakovostjo izdelkov, informacij in storitev bomo tudi v prihodnje poskušali še poglobiti in 
utrditi vaše zaupanje. 
 
Če želite izkoristiti vse možnosti naprave, pazljivo preberite navodila. Celotna navodila shra-
nite na primerno mesto, saj nikoli ne veste, kdaj jih boste spet potrebovali. Ko naprave ne 
boste več uporabljali in vam bo v napoto, poskrbite, da ne bo v breme okolju. 

Deli naprave vsebujejo škodljive in tudi dragocene materiale, zato jih ni dovoljeno odlagat med klasične 
gospodinjske odpadke. Prosimo vas, da skrbite za varovanje okolja in vašo dotrajano  napravo odložite v za 
ta namen predvideno zbirno mesto. 

V1_Veljavno od 3:2017                                                       Pridružujemo si pravico do sprememb brez predhodne najave 


