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Komin modułowy - instrukcja 



Izolwany zacisk rurowy 

Izolwany zacisk rurowy 

Kołnierz tulei 

Izolwany zacisk rurowy 

Nieizolwany zacisk rurowy 

Nieizolwany zacisk rurowy 

Tuleja gumowa 

Zacisk tulei gumowej   

Czapa 

Izolowane złącze 

Izolowana, prosta termiczna 
płomieniówka 

(długość 700 mm) 

Izolowana, prosta termiczna 
płomieniówka 

(długość 700 mm) 

Łącznik – górna część 
izolowana, dolna część 

nieizolowana 

Nieizolowana, prosta termiczna 
płomieniówka

(długość 700 mm) 

Nieizolowana, prosta termiczna 
płomieniówka

(długość 300 mm) 

NOP = nie określono parametru  

Komin modułowy

Opis produktu 

Numer normy   

Poziom temperatury
(maksymalna nominalna temperatura gazu w komine to 600 °C) 

Odporność na kondensat (D: suche warunki pracy, temperatura gazu w kominie jest
wyższa niż poziom kondensacji wody) 

Poziom ciśnienia (N1: niskie ciśnienie komina) 

Odporność na korozję 

Ponowne obciążenie sadzą 
(G: odporność na spalanie sadzy) i odległość od materiału do spalani a (w milimetrach)

EN 1856-1 T600 N1 D G100VmL20050
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EN 1856-1
Komin modułowy

Dwuścienny  
T600 - N1 - D - VmL20050 - G100

Wytrzymałość na ściskanie
Maksymalne obciążenie 5,0 m 

Opory przepływu: NOP
Odporność termiczna: NOP

Obciążenie sadzą ogniową: Tak
Wytrzymałość na zginanie

Wytrzymałość na rozciąganie: 5,0 m
Układ inny niż pionowy: niedozwolony.

Obciążenie wiatrem: Wysokość bez podparcia: 2,0 
m nad ostatnim punktem podparcia. 

Maksymalna odległość podparcia bocznego: 3,0 m
Zapewnienie zimnego cyklu: Tak



m
ax

 2
0

0
0

 m
m

max 200 mm

INFORMACJE OGÓLNE

Nierdzewny komin modułowy to komin, który spełnia normę CE (międzynarodową normę
dotyczącą zagrożenia pożarowego i bezpieczeństwa) i został przewidziany do usuwania gazów spalinowych emitowanych przez 
piece do saun, żelazne
piece oraz kominki, które są ogrzewane za pomocą paliw stałych.

Najwyższa nominalna temperatura gazu komina w złączu pieca to 600 ŗC.

Przekrój komina jest okrągły, a jego średnica zewnętrzna wynosi 215 mm (grubość izolacji wynosi 50 mm. Materiał obudowy 
zewnętrznej to 0,5 mm stali nierdzewnej).

Średnica termicznej płomieniówki wynosi 115 mm i jest wykonana z 1 mm stali nierdzewnej 

Materiał izolacyjny to wełna mineralna.
Maksymalna wysokość komina wynosi pięć metrów, samodzielny element (na przykład element wystający ponad dach) może mieć 
nawet do dwóch metrów.

Komin można zamontować tylko w pozycji pionowej.

Dalsze instrukcje dostępne są w lokalnym oddziale Straży Pożarnej. 

Czapa 
Izolowane złącze 

Izolowana, prosta termiczna płomieniówka 
(wysokość 700 mm) 

Kołnierz tulei  

Izolowana, prosta termiczna 
płomieniówka (wysokość 700 mm) 

Łącznik – górna część izolowana, dolna 
część nieizolowana 

 Nieizolowana, prosta termiczna 
płomieniówka (długość 700 mm) 

Nieizolowana, prosta termiczna 
płomieniówka (długość 300 mm) 

Izolwany zacisk  

Izolwany zacisk  

Izolwany zacisk  

Tuleja gumowa 

Zacisk tulei gumowej  

Nieizolwany zacisk  

Nieizolwany zacisk  

Możliwość użycia zbiornika na wodę 
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BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI

Należy stosować się do wytycznych dotyczących bezpiecznych odległości przez cały czas i w każdej sytuacji. W przypadku niesto-
sowania się do tych wytycznych, 
następnie zagrożenie pożarowe. W określonych odległościach od komina, nie mogą znajdować się żadne łatwopalne przedmioty.

•   Bezpieczna odległość między łatwopalną konstrukcją i zewnętrzną obudową komina musi wynosić co najmniej 100 mm.
•   Dodatkowo, izolowany komin musi być widoczny do co najmniej 430 mm.
•   Jeżeli czołowa część złącza jest wykonana z nieizolowanego materiału, to bezpieczna odległość od rury do
     łatwopalnych materiałów musi wynosić co najmniej 500 mm.
•   Gdy komin jest używany, będzie on wydzielać znaczące ciepło, a w przypadku możliwości dotknięcia komina, należy używać      
     zabezpieczenia w 
     postaci na przykład siatki stalowej. Ochrona nie może zapobiec naturalnej wentylacji wokół rury.
•   Komin nie może być zakryty.
•   Upewnij się, że możliwe jest zapewnienie bezpiecznego dystansu 100 mm, podczas przenoszenia komina, przez przegrody oraz 
     dach.
•   Nie dopuszczaj do dostania się do obszaru zagrożenia wełny i innych, podobnych jej materiałów.
•   Dalsze instrukcje dostępne są w lokalnym oddziale Straży Pożarnej. 

TULEJE

Otwory na tuleje muszą zostać wykonane do przegród i dachu, ich minimalny rozmiar zależy od bezpiecznych
odległości.

•   W tulei, konstrukcje pomiędzy kominem a sufitem muszą być wypełnione materiałem izolacyjnym
     ZSH-200 lub jakimkolwiek innym materiałem izolacyjnym klasy A, posiadającym długoterminowy limit temperatury pracy      
     wynoszący 750 °C lub
     więcej. Jeśli żaden inny materiał nie jest użyty do izolacji, upewnij się, że materiał izolacyjny, który jest używany,  nie jest palny.
•   Komin powinien być umieszczony w taki sposób, żeby złącza rury były równe tulei.

GUMOWA TULEJA DACHOWA - MONTAŻ 

Gumowa tuleja dachowa zapobiega przedostawaniu się wody i śniegu do wejścia tulei komina. Jeśli profil dachu jest
bardzo wysoki (na przykład w przypadku dachówek), to płaskie plamy, będące w jednym kawałku, które obejmują otwarcie komi-
na, muszą zostać zainstalowane.

1. Przenieś pelerynkę z górnego krańca komina na szczyt dachu. Jeśli trzeba, można użyć roztworu mydła 
    jako środka smarnego.
2. Dopasuj krawędzie tulei starannie do profilu dachu.
3. Połóż silikon pod pelerynką i dociśnij pelerynkę do powierzchni dachu. Usuń nadmiar silikonu spod krawędzi pelerynki.
    Przymocuj pelerynkę śrubami do szyberu. Zalecana odległość to ok. 35 mm.
4. Następnie upewnij się, że nie ma dziur. To zapewni dobre przymocowanie pelerynki.

NB! Aby uniemożliwić przedostawanie się śniegu do pelerynki, należy zastosować specjalny płotek przeciwśniegowy. Zebrany 
śnieg musi być usunięty, aby zapobiec gromadzeniu się go. 
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A. B.

Wybór uszczelki:
Wybierz uszczelnienie, tak, aby jego otwór był 20% mniejszy od średnicy rury.

Montaż:
Zamontuj uszczelnienie na rurze (roztwór mydła ułatwi proces montażu)

Formowanie:
Dociśnij uszczelnienie i umieścić na połaci dachowej. Za pomocą narzędzia dociśnij
uszczelnienie do powierzchni.

Montaż kołnierza:
Zamontuj kołnierz górnego rogu tulei gumowej z blokadą (w zestawie)

Kompresja:
Umieść uszczelniacz pod krawędzią kołnierza i dociśnij pelerynkę do
powierzchni dachu. Usuń nadmiar uszczelniacza spod pelerynki.

Utrwalenie:
Przykręć kołnierz do powierzchni za pomocą wkrętów. Odległość między
śrubami powinna wynosić ok. 35 mm. 

INSTALACJA CZAPA

Podłącz złącze z czapą i przymocuj kołnierz. Nie mocuj kołnierza zbyt mocno. 

INSTALACJA KOŁNIERZA TULEI

Dwuczęściowy kołnierz tulei przymocowany do poziomego lub pionowego sufitu, wygładzający krawędzie otworu.
Kołnierz tulei jest najlepszy dla dachu o kącie nachylenia 12°.

A. Zamontuj dwie strony kołnierza wokół komina.
    Im mniej spadzisty jest dach, tym więcej
    składników pomieści.

B. Przymocuj kołnierz tulei za pomocą śrub
    (zestaw nie obejmuje śrub). Należy zachować ostrożność i wkręcać śruby tak, by nie zginać plam. 

CZYSZCZENIE KOMINA

Podczas czyszczenia komina, należy używać tylko pędzelka 
wykonanego z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdze-
wnej. 

Zestaw nie obejmuje śrub lub klej uszczelniającego!
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