Varno delovanje peči,
dimnikov in zračnikov
Le pravilno delovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav zagotavlja
požarno in zdravstveno varnost, učinkovitejšo rabo energije ter čistejše okolje.
Redni pregledi in vzdrževanje
Glavni pogoj za varno delovanje naštetih
naprav je redno vzdrževanje v skladu s predpisi (redni pregledi, pogostost čiščenja, meritve emisij itd.). Če peči, dimnike in zračnike
redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po dodatnih ukrepih. Če kurilne naprave med poletjem ne uporabljate, potem naj peč/sistem
pred novo sezono pregledata dimnikar in
serviser peči.

Prvi pregled je obvezen
Če ste kupili novo peč, vgradili nov dimnik oz.
sanirali obstoječega, menjali celoten ogrevalni
sistem ipd., ste dolžni o tem obvestiti pristojno
dimnikarsko službo. Dimnikar v skladu s predpisi opravi obvezen prvi pregled, pri katerem
preveri, ali je nova naprava/sistem vgrajena v
skladu s tehnično dokumentacijo in predpisi
ter jo vpiše v evidenco kurilnih naprav. Za nadaljnje preglede bo potem skrbelo dimnikarsko
podjetje.

Prenove in adaptacije doma
Številne prenove, ki na prvi pogled nimajo
ničesar skupnega s kurilno napravo, lahko
bistveno vplivajo na njeno varno uporabo,
npr. tesnjenje oken in vrat oz. njihova zamenjava z novimi, vgradnja rešetk na kanalih

za prezračevanje, vgradnja ventilatorjev na
zračnike, kuhinjske nape, klimatske naprave,
sušilni stroji ipd. Našteti posegi in naprave
spreminjajo dovod zraka oz. vplivajo na tlačne
pogoje v prostoru. Ob vsaki takšni spremembi
z dimnikarsko službo obvezno preverite, ali
je tudi v novih pogojih obratovanje peči oz.
celotnega sistema varno. Zaradi neustreznih
pogojev lahko pride do slabše kakovosti zraka v prostoru ali do izhajanja dimnih plinov,
posledica katerih so lahko tudi zastrupitve z
usodnimi posledicami.

Prenove fasad
Tudi pri prenovah fasad je priporočljivo z
dimnikarsko službo preveriti, ali so dela izvedena tako, da boste lahko kurilne, dimovodne
in prezračevalne naprave uporabljali varno
in učinkovito. Izvajalci včasih spregledajo in
prekrijejo zračnike ter druge odprtine, kar vpliva na dovod zraka za peči. Paziti je treba tudi
pri veznih elementih med kurilnimi napravami
in dimniki na zunanji steni stavbe. Če sanacija
ni ustrezno izvedena, lahko pride do pregrevanja in vžiga fasade.
Dimnikarstvo Dovrtel d.o.o. je pooblaščeni izvajalec dimnikarskih storitev za 10 gorenjskih
občin: Kranj, Jesenice, Radovljica, Tržič, Kranjska Gora, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Naklo, Preddvor
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