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ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

I. Opis wyrobu

A. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.
Powietrzno-spalinowy  PANEK/2018.  Wyrób  dostępny  w  sklepach  firmowych

w  Michałowicach  k.Warszawy,  Zakręcie  k.Warszawy,  Łodzi  oraz  sklepie  internetowym
P.P.H.U. Panek.

B. Zasadnicze zastosowanie.
W  budownictwie  mieszkaniowym  i  przemysłowym,  zasadniczo  jako   instalacja

spalinowa  wewnętrzna.  Zestaw  stalowych,  kwasoodpornych  kominów  powietrzno-
spalinowych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania, opalanych gazem , gdy temperatura
spalin  na  wylocie  do  przewodu  nie  przekracza  160ºC.  Wykonany  z  L20040,  średnica
wewnętrzna 60 i 80 mm, średnica zewnętrzna 100 i 125 mm.

C. System oceny, normy, kontrola produkcji.
Deklaracja  właściwości  użytkowych  zasadniczych  charakterystyk  systemu

powietrzno-spalinowego  PANEK/2018 dokonana  jest  przez  producenta  na  podstawie
wymogów  dla  wyrobów  budowlanych  –  SYSTEM  2+  (w  myśl    rozporządzenia
UE nr 305/2011), z zastosowaniem norm  EN 14989-1:2007 i EN 14989-2:2007 oraz ich
odpowiedników  krajowych  PN-EN  14989-1:2009  i  PN-EN  14989-2:2009.  Jednostka
notyfikowana certyfikująca kontrolę produkcji wydała certyfikat zgodności ZKP o nr 1488-
CPR-0571/Z.

II. Informacje ogólne

Podstawowe wymagania dla kominów
Budowa kominów, w tym instalowanie systemów kominowych wykonanych ze stali

kwasoodpornej   musi  spełniać  wymagania  określone  w  przedmiotowych  przepisach.
Regulacje prawne obejmują  bezpieczeństwo konstrukcji,  przeciwpożarowe,  użytkowania,
warunki higieniczne, ochronę środowiska oraz oszczędność energii.

Kominy  muszą  być  wybudowane  zgodnie  z  projektem  spełniającym  wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, z materiałów posiadających wymagane dopuszczenia zgodnie
z  Ustawą  o  wyrobach  budowlanych  lub  kompletnych  systemów  kominowych
z  oznaczeniami  CE  lub  B,  do  zastosowań  których  producent  wystawia  Deklarację
Właściwości Użytkowych  na zgodność z obowiązującymi normami zharmonizowanymi lub
krajowymi.
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Kominy oraz systemy kominowe winny być budowane, instalowane, remontowane,
przeglądane i konserwowane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia
budowlane/kominiarskie.  Przed oddaniem do eksploatacji  komin/system kominowy musi
być  poddany  kontroli  i  odbiorowi  przez  uprawnionego mistrza  kominiarskiego.  Doboru
nowo instalowanego urządzenia grzewczego przyłączanego do istniejącego/remontowanego
przewodu  kominowego  należy  dokonać  z  uwzględnieniem  właściwości  użytkowych
systemu  kominowego  oraz  wymogów  technicznych  producenta  urządzenia  grzewczego
(kotła).

III. Schemat i instrukcja montażu

  Rys. Elementy systemu powietrzno-spalinowego PANEK/2018

A. Instrukcja montażu
Montaż  systemu  powietrzno-spalinowego  PANEK/2018  należy  poprzedzić

sprawdzeniem drożności komina, pomiarem jego długości oraz przekroju na całym odcinku.
Pozwoli to na przeprowadzenie niezbędnych napraw istniejącego trzonu i dobór właściwej
średnicy  oraz  długości,  także  przy  uwzględnieniu  wymogów  instalacyjnych  producenta
urządzenia  grzewczego  (kotła).  Dla  wykonawców remontów i  instalatorów w  siedzibie
głównej producenta udostępniane są tzw. „sprawdziany drożności”. 
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Zaznacza się, że jest to system nadciśnieniowych wkładów kominowych (P1) i służy
do  odprowadzania  spalin  z  nowoczesnych  urządzeń  grzewczych  z  zamkniętą  komorą
spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i niekondensacyjnych.  Szczelność nadciśnieniową
w przewodach spalinowych zapewniają  specjalne uszczelki.  Ulokowane są w kielichach
kształtek i odcinków długościowych – o długościach nominalnych: 1000, 500, 330, 200
mm.

W przypadku kotła kondensacyjnego odprowadzenie kondensatu pochodzącego ze
spalin odbywa się przez kocioł.  System odprowadzania spalin nie wymaga zastosowania
skraplaczy i może być zbudowany na bazie kolan. W przypadku kotła niekondensacyjnego
system odprowadzania spalin należy wyposażyć w elementy odprowadzające kondensat.
Docelową  konfigurację  systemu  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  producenta
urządzenia grzewczego.   Szczególną uwagę należy skoncentrować na zgodności oporów
przepływu. Producent kotła podaje maksymalną dopuszczalną wysokość komina,  sposób
kalkulacji  oporów stawianych przez system spalinowy oraz  maksymalną wartość  oporu,
którego nie należy przekraczać.

Wszystkie  elementy długościowe można  skracać od strony rury (a nie kielicha),
pamiętając o gratowaniu powierzchni ciętych. Proponuje się montować system etapowo.
Pierwszy etap to wstępny montaż bez uszczelek, umożliwiający bezproblemowy demontaż
w  celu  dopasowania  elementów  długościowych,  kształtek,  adapterów  itp.  Następnie
w  drugim  etapie  składa  się  wszystkie  części  już  z  zastosowaniem  uszczelek,  starannie
ułożonych wargami w dół. W trakcie montażu elementów należy zachować  odpowiednie
nachylenie (spadki) przebiegu poziomych odcinków przewodów spalinowych:
-  dla kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania nachylenie w kierunku kotła;
-  dla  kotła  niekondensacyjnego  z  zamkniętą  komorą  spalania  nachylenie  przeciwne  do
położenia kotła.

Michałowice, grudzień 2018                                                    P.P.H.U. PANEK
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