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 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WKŁADÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH BeF Passive 
 

 
 

Z ŻAREM W SERCU 

 Uwaga:   

 

  Skontaktuj się z miejscowym kominiarzem, ew. mistrzem kominiarskim! 

 Przeczytaj uważnie całą instrukcję montażu i obsługi! 

 Przy montażu i obsłudze niniejszego wkładu kominkowego przestrzegaj przepisów i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji! 

 W trakcie montażu i obsługi wkładu kominkowego należy koniecznie przestrzegać odpowiednich norm. Zachowaj niniejszą 

instrukcję! 

 Karta techniczna stanowi integralną część niniejszej instrukcji. (do ściągnięcia na www.befhome.com) 

 Zalecamy, aby montaż został przeprowadzony przez firmę specjalistyczną! 

 

 

Gratulujemy Państwu! 

Staliście się Państwo właścicielami wysokiej jakości produktu, wkładu kominkowego spółki BeF Home. Prosimy o uważne zapoznanie się 

z niniejszą instrukcją obsługi. W ten sposób uzyskacie Państwo informacje na temat funkcjonowania oraz obsługi swojego kominka, przez co 

zwiększycie wartość użytkową urządzenia oraz wydłużycie jego żywotność, a także, przestrzegając zasad prawidłowego ogrzewania, możecie 

zaoszczędzić na paliwie oraz chronić środowisko naturalne. 

Zachowajcie należycie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób możecie Państwo na początku każdego sezonu grzewczego odświeżyć 

informacje dotyczące prawidłowego sposobu postępowania przy obsłudze wkładu kominkowego. 

Wkłady kominkowe serii BeF Passive są przeznaczone przede wszystkim do eksploatacji w niskoenergetycznych domach pasywnych. Produkt 

uzyskał aprobatę techniczną Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DIBt. Zaprojektowane przez nas specjalne dwupunktowe 

zamykanie drzwiczek, stosowane we wszystkich wkładach kominkowych serii BeF Passive, spełnia wymagania testu Bloover door, którego 

wartości zostały podane w protokole certyfikacyjnym Państwa kominka. Przestrzeganie odpowiednich przepisów i procedur przy montażu 

wkładów kominkowych umożliwi należytą eksploatację i certyfikację niskoenergetycznych domów pasywnych. 

 

Zachowajcie należycie niniejszą instrukcję obsługi. W ten sposób możecie Państwo na początku każdego sezonu grzewczego odświeżyć 

informacje dotyczące prawidłowego sposobu postępowania przy obsłudze wkładu kominkowego. 

 

 

Gwarancja na nasze produkty udzielana jest wyłącznie w przypadku przestrzegania wytycznych zawartych w 

niniejszej instrukcji montażu i obsługi. 

 

Podstawowe wymogi: 

 

 Należy przedsięwziąć wszelkie kroki, aby cały zestaw, czyli elementy łączące i komin, były bezpieczne pod względem eksploatacji oraz 

ochrony przeciwpożarowej, a także aby można je było bezproblemowo wyczyścić. 

 DANE O ŚRODKACH BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WEDŁUG NORM CZESKICH 

ČSN 06 1008  
Wkład kominkowy należy zamontować przestrzegając wymogów Norm Czeskich ČSN 06 1008, obowiązujących dla tego typu urządzeń 

grzewczych. Zwracamy szczególną uwagę, iż przy montażu wkładu kominkowego należy przestrzegać podanej w normach minimalnej 

odległości od jakichkolwiek przedmiotów wykonanych z materiałów łatwopalnych. 

 Podana w normie bezpieczna odległość od przedmiotów łatwopalnych o stopniu palności B, C1 i C2 wynosi min. 200 mm. W przypadku 

stopnia palności C3, a także w sytuacji, gdy nie można określić stopnia palności według Czeskich Norm ČSN 13501-1+A1, odległość 

musi być dwukrotnie większa. 

 Urządzenie może być wykorzystywane w środowisku zwyczajnym według Czeskich Norm ČSN 33 2000-led.2. W sytuacji zmiany tego 

środowiska, w przypadku której mogłoby powstać niebezpieczeństwo czasowe pożaru lub wybuchu (na przykład w trakcie klejenia 

linoleum, PCV, lub też pracy z materiałami do powlekania i innymi), Państwa urządzenie musi zostać wcześniej odłączone. 

 

Uwaga: Wkład kominkowy należy umieścić w bezpiecznej odległości od pozostałych urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu. 

 

 

Informacje dotyczące stopnia palności niektórych materiałów budowlanych: 

 

Stopień palności materiałów budowlanych zaklasyfikowanych do stopnia palności: 

A niepalne - granit, piaskowiec, beton ciężki, tynki specjalne i porowate, cegły, okładziny ceramiczne 
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B niełatwo palne - akumin, heraklit, gips-karton, itaver 

C1 ciężko palne – drzewo liściaste, sklejka, sirkolit, papier utwardzany, umakart  

C2 średnio palne – płyty wiórowe, solodur, płyty korkowe, guma, wykładziny podłogowe 

C3 łatwo palne – płyty pilśniowe, polistyren, poliuretan, PCV 

 

Umieszczenie: 

Wkłady kominkowe należy umieszczać wyłącznie w pomieszczeniach oraz miejscach, w których nie grozi pod względem położenia, 

warunków budowlanych oraz sposobu wykorzystania, żadne ryzyko. W miejscu montażu wkładu kominkowego z płaszczem nie mogą się 

znajdować w ścianach oraz sufitach żadne przewody elektryczne. W pomieszczeniach, w których umieszczony jest wkład kominkowy, musi 

być zapewniony odpowiedni dopływ powietrza do spalania, jeżeli wkład nie jest podłączony do centralnego doprowadzenia powietrza. 

Powierzchnia, na której umieszczony jest wkład kominkowy musi być skonstruowana w taki sposób, a także powinna posiadać taką wielkość, 

aby palenisko można było należycie eksploatować. 

 

Wkładu kominkowego nie można umieszczać: 

 na klatkach schodowych (oprócz domów mieszkalnych, w których znajdują się maks. dwa mieszkania), 

 na ogólnie dostępnych korytarzach, 

 w pomieszczeniach, w których są obrabiane, magazynowane lub produkowane materiały łatwo palne lub mieszaniny w ilości stanowiącej 

zagrożenie w przypadku zapalenia lub wybuchu, 

 w pomieszczeniach lub mieszkaniach, które są wietrzone przy pomocy urządzeń wentylacyjnych lub ogrzewane ciepłym powietrzem za 

pośrednictwem wentylatorów, jeżeli nie jest w nich zapewnione doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz bezpośrednio do 

kominka przy pomocy odrębnego przewodu rurowego. 

 

Przestrzenna wartość opałowa 

 

Należy przestrzegać danych zawartych w karcie technicznej wkładu. Przestrzenna wartość opałowa odpowiada w danych warunkach mocy 

znamionowej. Wartości dotyczą pomieszczeń wskazanych w rozporządzeniu o ochronie cieplnej. W przypadku pomieszczeń, które posiadają 

większą objętość niż 200 m³, należy przeprowadzić obliczenie zużycia ciepła. 

W celu określenia wymiarów przewodów doprowadzających powietrze do spalania można się opierać na danych 

zawartych w karcie technicznej urządzenia 

Aby uzyskać fachową pomoc należy  zwrócić się do mistrza kominiarskiego lub specjalisty od budowy kominków. 

Odpowiedni komin: 

Wkład kominkowy musi być podłączony do komina zgodnie z Czeskimi Normami ČSN 73 4201. Podłączenie należy przeprowadzić po 

uzyskaniu zgody od zakładu kominiarskiego. Komin musi być prostoliniowy, suchy, wyłożony najlepiej kształtkami szamotowymi. Jeżeli 

wkład kominkowy ma być podłączony do istniejącego już komina, wtedy należy go wyczyścić, a kominiarz musi sprawdzić jego szczelność i 

stan. Oprócz tego kominiarz sprawdzi, czy komin nadaje się do podłączenia wkładu grzewczego. Jeżeli nie ma jeszcze komina, ew. istniejący 

komin nie jest odpowiedni, wymiary nowego komina muszą odpowiadać danym zawartym w karcie technicznej. Najmniejsza, rzeczywista, 

dopuszczalna wysokość kanału powietrznego komina wynosi 5m, licząc od pierścienia odprowadzania spalin. W poszczególnych przypadkach 

wkład można podłączyć także do kanału powietrznego komina o wysokości rzeczywistej mniejszej niż 5m, jeżeli po obliczeniu drogi 

spalinowej okaże się, iż niniejsza wysokość podłączenia jest wystarczająca. Wkład kominkowy musi posiadać własny, odrębny komin. 

Dane do obliczenia komina: 

Dane do obliczenia komina według EN 13384-1 znajdują się w odpowiedniej karcie technicznej urządzenia. 
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Ochrona stropu (podłogi) umieszczenia:    rys. 1 

Stropy bez dodatkowego rozmieszczenia poprzecznego (np. stropy drewniane) muszą 

być w miejscu wkładu grzewczego chronione dodatkową, solidną płytą betonową o 

grubości 6 cm oraz warstwą cieplno-izolacyjną o grubości 6 cm. Zalecamy Państwu 

skontaktować się ze statykiem. Jeżeli podłoga, na której będzie umieszczony wkład 

grzewczy, posiada odpowiednie rozmieszczenie poprzeczne, wystarczy warstwa 

cieplno-izolacyjna o grubości 6 cm. 

 

Podłoga przed wkładem kominkowym: 

Podłoga z materiału palnego przed wkładem kominkowym musi być chroniona lub 

zastąpiona odpowiednio grubą warstwą z materiału niepalnego. Minimalne wymiary 

tych powierzchni niepalnych wynoszą: 800mm w kierunku prostopadłym do ściany 

rozdzielającej (min. wym. H na rys. 1) oraz 400mm w kierunku równoległym do tej 

strony (min. wym. na rys. 1). 

 

1 – kanał dymowy 

2 – wkład kominkowy 

3 – dno paleniska 

4 – obmurowanie 

5 - podłoga 
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Wkład kominkowy według Czeskich Norm ČSN EN 13229 

 

 
 

 

1. Strop ochronny z palnych materiałów budowlanych lub jako nośny element konstrukcyjny 

2. Zastępczy materiał budowlany: zastosowane środki ochrony cieplnej 

3. Elementy łączące z blachy stalowej 

4. Warstwa izolacyjna: ściana tylna, ściana boczna, strop, komora powietrza konwekcyjnego (zob. str. 4) 

5. Okładzina 

6. Izolacja 

7. Kratka ochronna 

8. Warstwa izolacyjna cieplna 

9. Płyta nośna 

10. Ochronna płyta fundamentowa z materiału palnego lub nośny element konstrukcyjny 

11. Ochrona osłaniająca podłogi z materiału niepalnego 

12. Wlot powietrza konwekcyjnego 

13. Wkład kominkowy 

14. Kratka wylotu powietrza 

 

Przyłącze kominowe: 

Jeżeli istniejący komin nie posiada odpowiedniego profilowanego elementu przyłączeniowego, wtedy trzeba zapewnić dodatkowe przyłącze. 

Wysokość przyłącza kominowego wynika z należycie umieszczonego wkładu kominkowego oraz nałożonego kolanka kanału dymowego i 

elementu łączącego – mierzonego od krawędzi górnej płyty nośnej do środka rury łączącej w obszarze wlotu miejsca przyłączeniowego. 

Należy przy tym koniecznie wziąć pod uwagę odległość dla obmurowania, izolacji cieplnej, szczeliny dylatacyjnej itd.  

 

 

Okładzina i izolacja cieplna ściany tylnej i bocznej: 

Po instalacji odpowiedniego przyłącza kominowego należy wykonać okładzinę oraz izolację cieplną. 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Firma:      BeF Home,  s..r.o. Strona 5 (razem 9)                                                                             Obowiązuje od:   01. 04. 2014 

Wydanie:   4                                                                                                                                                                                                                                          

Potrzebna okładzina oraz izolacja cieplna: 

W trakcie badania wkładów kominkowych według Czeskich Norm ČSN EN 13229 określono minimalną izolację cieplną ochronnych części 

budowlanych. W badaniach zastosowano izolację cieplną z lekkich płyt wapienno-krzemianowych ρ = 250kg/m3. Materiał ten należy 

koniecznie zastosować w ustalonych minimalnych grubościach. Inne materiały izolacyjne muszą posiadać takie same lub mniejsze 

przewodnictwo cieplne oraz porównywalną odporność na ciepło! 

 Okładzina: okładzina mineralna o grubości 10 cm musi być umieszczona bezpośrednio na ścianie ochronnej budynku (ściana tylna, ew. 

boczna). Okładzina musi przylegać aż do warstwy izolacyjnej oraz ściany ochronnej budynku, jednak musi przy tym przekraczać element 

łączący (odprowadzanie spalin) w kierunku ku górze minimalnie o 20 cm. Od okładziny izolacyjnej można odstąpić wyłącznie wtedy, 

kiedy ściana budynku ma grubość minimalnie 10 cm oraz nie składa się z materiału palnego, a także nie jest to żelazobetonowa ściana 

nośna. 

 Strop pokoju nad wkładem grzewczym (zastępstwo okładziny): strop musi posiadać ochronę, jeżeli wolna przestrzeń, ew. nadbudowa 

nad wkładem kominkowym, sięgają aż do stropu pokoju, który wykonany jest z materiału palnego lub służy jako element nośny. Ochrona 

składa się z warstwy izolacyjnej cieplnej (Indeks materiału izolacyjnego: 12.07.21.75.11 według AGI Q 132) o grubości 6 cm (najlepiej 

10 cm). Zalecamy przeprowadzenie środków ochronnych, takich jak strop działowy (np. z blachy) z materiałem izolacyjnym 

umieszczonym nad nim. Ewentualna szczelina między sufitem oraz izolacją musi zostać odpowietrzona po przekątnej (2x kratka min. 

50cm2)! 

 Określono następujące środki ochronne: 

Okładzina ściana tylna 100 mm 

ściana boczna 100 mm 

zastępstwo okładziny, izolacja według AGI 

Q 132 

strop w obmurowaniu 60 mm 

warstwa izolacyjna cieplna podłoga 30 /30 mm* 

ściana boczna przylegająca do muru 120 mm 

ściana tylna 120 mm 

ściana boczna nieprzylegająca do 

muru 

40 mm 

strop powietrza konwekcyjnego 100 mm 

minimalne odległości wkładu kominkowego 

od wewnętrznej strony izolacji 

ściana tylna 150 mm 

ściana boczna 40 mm 

odległość dna kominka od podłogi 100 mm 

odległość komory kominka od stropu 500 mm 

*podłoga palna pod wkładem kominkowym 

 

 Izolacja cieplna: płaszcz konwekcyjny oraz osłonę konwekcyjną (obrys zewnętrzny urządzenia) należy obłożyć ze wszystkich stron 

warstwą izolacyjną. Izolacja cieplna nie może posiadać żadnych szczelin, musi być dokładna, a także nakładać się po bokach. Jeżeli 

niniejsze płyty izolacyjne nie są przymocowane do ścian, nadbudowy lub przyległych płyt, należy je wzmocnić w odległości ok. 30 cm. 

Płaszcz skierowany w stronę pomieszczenia (osłona) nie musi być izolowany cieplnie w przypadku, gdy wkład grzewczy jest 

skonstruowany w taki sposób, że swobodnie dostępna powierzchnia płaszcza oraz powierzchnia wnęk do przechowywania paliwa może 

się zagrzać najwyżej do 85ºC. W przypadku powierzchni z mineralnych materiałów budowlanych za wyjątkiem powierzchni, na które 

można odłożyć przedmioty, obowiązuje zamiast wartości 85ºC temperatura 120ºC. Warstwy izolacyjno-cieplne z waty mineralnej lub 

porównywalnego materiału muszą być od strony pomieszczenia i konwekcyjnej przestrzeni powietrznej szczelnie obłożone w celu 

ochrony przed strzępieniem się włókien. 

 

Jeżeli element łączący przebiega przez części budowlane z palnymi materiałami budowlanymi (np. przez ściany ochronne), należy 

przedsięwziąć środki ochronne według Czeskich Norm ČSN 06 1008. 

 

Dozwolony materiał cieplno-izolacyjny oraz materiał okładziny (wymogi minimalne) 

o Izolacja cieplna: lekkie płyty wapienno-krzemianowe ρ = 250kg/m3, płyty z waty mineralnej, płyty z włókien ceramicznych. 

o Okładzina i obmurowanie: Liapor, cegły, beton, beton porowaty, kamień. 

o Obmurowania alternatywne i materiał cieplno-izolacyjny: musi zostać zatwierdzony. W większości także spełniają wymóg dotyczący 

izolacji cieplnej i obmurowania. Dokładniejsze informacje na temat tych materiałów budowlanych uzyskacie Państwo w sklepach 

specjalistycznych. 

Podłączenie wkładu kominkowego: 

Po przygotowaniu montażu należy przysunąć wkład kominkowy i przyłączyć go przy pomocy specjalnych elementów do komina. Wkład 

kominkowy jest podłączony do kominowego kanału powietrznego za pośrednictwem stalowego kanału dymowego o maksymalnej długości 

1,5 m. Kanał dymowy musi być na króćcu odprowadzającym komory dymnej zabezpieczony przed samowolnym zsunięciem się za pomocą 

kołka lub zawleczki. Jeżeli element łączący przebiega przez części budowlane z palnymi materiałami budowlanymi (np. przez ściany 

ochronne), należy przedsięwziąć środki ochronne według Czeskich Norm ČSN 06 1008.  

 

Nie wolno wkładać do przyłącza komina żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały zatwierdzone przez 

producenta. 

 

Kanał dymowy należy koniecznie zabezpieczyć przed obracaniem się oraz zsuwaniem za pomocą śruby lub nitu (kołka)! 

 

Wkłady z drzwiczkami wysuwnymi należy obmurować w taki sposób, aby umożliwić dostęp przy przeprowadzaniu konserwacji serwisowych 

oraz napraw. Obmurowanie w górnej części nad drzwiczkami należy wykonać z łatwo demontowanego materiału (Calsil itd.), lub też w 

miejscu łożysk wykonać otwory serwisowe (kratki, zmniejszenie płaszcza itd.). Ramka montażowa w części czołowej WK z systemem 

wysuwnym musi zostać wmurowana zgodnie ze schematem (rys.4). Dzięki temu możliwy jest  późniejszy demontaż w przypadku czynności 
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serwisowych mechanizmu wysuwu. Otwory wentylacyjne w obudowie drzwi wysuwnych WK muszą zapewniać przepływ powietrza, które 

zapewnia chłodzenie. Przy obmurowaniu należy zabezpieczyć wszystkie ruchome części oraz otwory serwisowe przed przenikaniem pyłu i 

zanieczyszczeń. 

rys. 4 

 

NIE 

Konwekcyjne otwory powietrzne: 

W najwyższej części obmurowania konieczne są niezamykane konwekcyjne otwory powietrzne do wyprowadzania powietrza konwekcyjnego, 

natomiast w dolnej części obmurowania dopływ powietrza konwekcyjnego. Ich minimalne wielkości (przekroje) wynikają z mocy WK 

określonej w karcie technicznej. Przy projektowaniu wielkości przekrojów wlotu/wylotu powietrza konwekcyjnego należy zwiększyć je o 

powierzchnię nieefektywną kratki (ok. 20-40% powierzchni kratki w zależności od projektu), a także zwrócić uwagę na zwiększenie zgodnie 

z planowanym sposobem eksploatacji (w KT została określona moc znamionowa WK, moc rzeczywista może być w zależności od 

wykorzystanej ilości paliwa większa krótkookresowo nawet o 50%). 

Wymagane min. przekroje wlotu i wylotu powietrza konwekcyjnego zostały dla potrzeb obliczeń określone w tabelce. 

Moc wkładu kominkowego (kW) Przekrój wlotu powietrza konwekcyjnego (cm2) Przekrój wylotu powietrza konwekcyjnego (cm2) 

3-6 550 800 

6-9 700 1000 

 

 

Po montażu całego kominka nie można ograniczać wlotu ani wylotu powietrza konwekcyjnego dowolnymi 

elementami budowlanymi lub magazynowanym paliwem. 

 

Zalecamy wykonanie obmurowania powierzchni konwekcyjnej przez firmę specjalistyczną! 

 

Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła, otwory, ew. kratki wlotu i wylotu powietrza konwekcyjnego, muszą być w trakcie ogrzewania zawsze 

otwarte. W otworach tych nie można montować żadnych kratek zamykanych, płytek, żaluzji, itd. W górnej części płaszcz konwekcyjny musi 

być zakończony przegrodą nad otworem wylotu ciepłego powietrza, aby nie doszło do powstania kieszeni cieplnej. (patrz schemat obudowy) 

Przekroje powietrza konwekcyjnego między wkładem grzewczym a płaszczem, a także izolacją na stronie tylnej zostały określone w 

tabelce dotyczącej środków ochrony (patrz str. 4). Niniejsze wyżej określone minimalne odległości podane w karcie technicznej muszą 

być przestrzegane na całej wysokości wkładu kominkowego oraz szerokości, aby powietrze konwekcyjne mogło swobodnie 

przepływać. 

 

 Przestrzeń dla powietrza konwekcyjnego:  Jeżeli nie zastosowano powierzchni prefabrykowanej do powietrza konwekcyjnego 

(obłożenie blachą ocynkowaną), wtedy między wkładem kominkowym a warstwą izolacji cieplnej z tyłu i po obu stronach należy 

zachować odległość według tabelki na stronie nr 4. 

 Montaż wkładu kominkowego:   Po wykonaniu izolacji cieplnej według zasad dotyczących montażu, można 

postawić wkład kominkowy na przygotowaną podstawę. Wkład kominkowy podłącza się do komina za pomocą elementów łączących 

(kanał dymowy).   

 Szczelina dylatacyjna:    Między wkładem a płaszczem należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o grubości 

minimalnie 3 mm. Szczelinę należy uszczelnić przy pomocy sznura uszczelniającego lub taśmy uszczelniającej. 

  Obłożenie (okładzina kominkowa):  Płaszcz wkładu kominkowego, zwrócony w stronę pomieszczenia, musi być 

wykonany z niepalnego materiału klasy odporności przeciwpożarowej A1 (np. kafle, tynk na nośnik tynku, metal lub ceramiczne kafle 

kominkowe). Płaszcz i wkład kominkowy nie mogą się bezpośrednio stykać. Płaszcz musi się opierać wyłącznie na odrębnej ramie 

nośnej, która jest z reguły przymocowana do muru. W celu przeprowadzania regulacji, konserwacji oraz ewentualnych napraw, 

okładzina musi posiadać otwory serwisowe w miejscu części ruchomych (wysuw oraz sterowanie klapek). Umożliwi to 

wykonywanie wyżej opisanych czynności bez konieczności zmian budowlanych oraz burzenia okładziny. 

 Belki dekoracyjne:    Belki dekoracyjne dozwolone są przed obłożeniem wkładu kominkowego w 

odległości minimalnie 1 cm, jeżeli belka dekoracyjna nie jest częścią budynku, natomiast powierzchnie promieniowania umieszczone są 

od płaszcza w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła, a także belka dekoracyjna nie znajduje się w obszarze 

promieniowania wkładu kominkowego (zob. rys. 5). 

 

     rys. 05 

 

 

RAMKA 

ELEMENT OBMUROWANIA 
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Ochrona przeciwpożarowa w obszarze promieniowania: 

Przed otwarciem paleniska musi być zachowana odległość w kierunku do przodu oraz po bokach wynoszącą minimalnie 80 cm 

(rys. 6 pozycja 1). W przypadku obustronnej ochrony wentylacyjnej przeciwko promieniowaniu wystarczy odległość 40 cm (rys. 6 

pozycja 2). 

 

Ochrona przeciwpożarowa poza obszarem bezpośredniego promieniowania: 
 

Od powierzchni zewnętrznych płaszcza wkładu kominkowego musi być zachowana minimalna odległość 5 cm względem palnych materiałów 

budowlanych. Szczelina musi umożliwiać przepływ powietrza w taki sposób, aby nie dochodziło do gromadzenia się ciepła (rys. 6 pozycja 3). 

Części budowlane, które zakrywają wyłącznie małe powierzchnie płaszcza wkładu kominkowego, jak np. podłogi, ściśle przylegające obłożenia 

ścian oraz izolacyjne warstwy cieplne, muszą szczelnie przylegać do płaszcza, bez żadnych szczelin (rys. 6 pozycja 4). Inne, bardziej palne 

części budowlane w kształcie pasów, jak np. belki dekoracyjne, dopuszczalne są w odległości 1 cm od płaszcza wkładu kominkowego. 

 

Przewód doprowadzający powietrze do spalania z zewnątrz. 

 

Wkłady kominkowe przystosowane są do bezpośredniego podłączenia powietrza do spalania z zewnątrz. Króciec o średnicy 80 mm do 

podłączenia przewodu doprowadzającego posiada wylot na tylnej, ew. dolnej stronie WK. Przewód doprowadzający powietrze do spalania 

z zewnątrz we wkładzie kominkowym musi posiadać jak najmniejszą ilość zgięć. W przypadku przewodu doprowadzającego powietrze na 

odległość 1,5 m z jednym zgięciem (maksymalnie 90°) należy zastosować rurkę o średnicy 100-125 mm. W przypadku przewodu 

doprowadzającego powietrze na odległość 3 m z jednym lub dwoma zgięciami (całkowita suma kątów 135°) należy zastosować rurkę o średnicy 

125-150 mm. W przypadku większej odległości oraz większej ilości zgięć należy wziąć pod uwagę opór powietrza, który powstaje na skutek 

tarcia o ściany rurki. 

 

Eksploatacja paleniska: 

 

Wkłady kominkowe są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji zamkniętej. 

 

 

Odpowiednie paliwo: 

We wkładach kominkowych można stosować wyłącznie następujące paliwo: 

- suche kawałki drewna w stanie naturalnym 

 

TYLKO SUCHE DREWNO UWALNIA PODCZAS SPALANIA MAŁO SUBSTANCJI SZKODLIWYCH !!! 

Wkład kominkowy nie jest przeznaczony do spalania odpadów!!! 

Dopływ powietrza do spalania: 

W trakcie eksploatacji urządzenia należy dbać o to, aby w pomieszczeniu była wystarczająca ilość powietrza z zewnątrz. Nie można zmieniać 

określonych środków dotyczących dopływu powietrza do spalania. Należy zadbać o to, aby potrzebne przewody doprowadzające powietrze do 

spalania były otwarte w trakcie eksploatacji kominka. 

Powietrze konwekcyjne: 

Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła, kratki wylotu i wlotu powietrza konwekcyjnego muszą być w trakcie eksploatacji urządzenia cały czas 

otwarte. Zalecamy, aby instalacja została przeprowadzona przez firmę specjalistyczną! 

Ochrona przeciwpożarowa poza obszarem promieniowania: 

W odległości 5 cm od płaszcza kominka nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów z materiałów palnych (np. regałów). 

Ochrona przeciwpożarowa w obszarze promieniowania: 

Przed otwartym paleniskiem w kierunku do przodu oraz po bokach nie mogą się w odległości 80 cm znajdować żadne palne 

materiały budowlane (np. meble, dywany, kwiaty itd.). 

 

Ochrona przed oparzeniem:  

Bezwarunkowo należy pamiętać, że eksploatowane elementy grzewcze mają gorące powierzchnie, ew. uchwyty. 

W trakcie obsługi wkładu kominkowego należy stosować rękawicę ochronną. W obszarze promieniowania (80 cm) należy przebywać wyłącznie 

w celu dokładania paliwa, w przypadku dłuższego przebywania może dojść do poparzenia skóry. Dzieci nie mogą się zbliżać do kominka w 

trakcie jego eksploatacji. 

 

Eksploatacja oraz uruchomienie kominka: 
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Dozwolone paliwa oraz oszczędna emisja obniżająca eksploatację: 

Wkład kominkowy przeznaczony jest do spalania suchych szczapek drewna o zawartości wody maks. 20% suchej masy. Szczapki 

drewna powinny być przechowywane 2 lata w przewiewnym i suchym miejscu. Wykorzystywanie zbyt mokrego drewna prowadzi do 

nadmiernego wytwarzania dymu zawierającego smołę oraz kondensat, na skutek czego może dojść do uszkodzenia komina. Stosowanie takiego 

drewna prowadzi do nadmiernego zanieczyszczenia urządzenia oraz środowiska naturalnego. Szczapki powinny mieć długość ok. 30 cm. 

Drewno jest paliwem wydzielającym gazy, dlatego potrzebuje dużo powietrza górnego (wtórnego). W przypadku tego typu paliwa niemożliwa 

jest regulacja powolnego lub stałego palenia. Moc grzewcza przy spalaniu drewna jest w zasadzie uzależniona od dokładanej ilości. Spalanie 

należycie wysuszonego drewna jest najbardziej oszczędne i ekologiczne, ponieważ wartość grzewcza świeżego drewna jest zasadniczo mniejsza, 

niż drewna wysuszonego. 

Palenie odpadów, zwłaszcza zaś tworzyw sztucznych, opakowań, drewna polakierowanego i innego przerobionego, jest szkodliwe dla wkładu 

kominkowego, a także zakazane zgodnie z ustawą o emisjach. Chrust, papier oraz drobne drewno może być wykorzystywane wyłącznie do 

rozpalania. 

 

Nigdy nie należy wykorzystywać do rozpalania materiałów łatwopalnych, jak np. benzyna, spirytus. Nie można także 

magazynować tych cieczy w pobliżu wkładu kominkowego. 

Pierwsze uruchomienie: 

Przy pierwszym uruchomieniu wkład kominkowy musi być eksploatowany wyłącznie z mocą umiarkowaną, aby zapobiec ewentualnemu 

uszkodzeniu na skutek zbyt szybkiego wzrostu temperatury. Przy pierwszym uruchomieniu może wystąpić, na skutek hartowania 

powierzchniowego urządzenia, specyficzny zapach oraz dym. W trakcie pierwszego uruchomienia urządzenia pomieszczenie powinno być 

dobrze wietrzone. 

Przed pierwszym rozpaleniem należy sprawdzić, czy wszystkie wyjmowane części kominka  

(deflektor i carcon) są prawidłowo umieszczone – zgodnie z kartą techniczną. 

 

Instrukcja ogrzewania we wkładach kominkowych powietrznych i piecach wyposażonych w zapalnik z automatycznym 

pilnowaniem procesem spalania. 

 

 Zapoznaj się dokładnie z instrukcją automatycznej regulacji procesu spalania. 

 Ustaw temperaturę spalania i czas zapalenia podpałki we wkładzie kominkowym, piecu. 

 W celu rozpalenia użyj zalecanego zapalnika. Nie używaj podpałek płynnych ani podpałek na bazie paliwa stałego. Zalecamy 

zwitki wełny drzewnej nasączonej parafiną. 

 Proces rozpalania: podpałkę umieść na trzpieniu. Nie nabijaj jej, zapewnij odpowiedni dopływ powietrza do podpałki. Obłóż 

podpałkę zalecaną ilością paliwa w sposób podany w karcie technicznej danego produktu. Zadbaj o należyty dopływ 

powietrza. 

 Pozostaw paliwo do wypalenia i zaczekaj, aż automatyczna regulacja poprosi o dołożenie. 

 W trakcie kolejnego dokładania użyj wyłącznie takiej ilości zalecanego paliwa /godz., która została podana w karcie 

technicznej danego wkładu kominkowego/pieca. 

 W ten sposób ogrzewaj w zależności od potrzeb. 

 W celu przygotowania kolejnego rozpalania przy użyciu zapalnika z podpałką wkład kominkowy musi być całkowicie 

wystudzony, tzn. na wyświetlaczu musi się znajdować polecenie rozpal.  

 W trakcie spalania drzwiczki wkładu kominkowego muszą być zamknięte – w przeciwnym razie automatyczna regulacja nie 

będzie prawidłowo funkcjonować i może dojść do przegrzania wkładu. 

 Nie przeciążaj wkładu kominkowego zbyt dużą ilością paliwa. Przeciążenie będzie skutkować gorszym spalaniem, brudną 

szybą i w skrajnym przypadku także uszkodzeniem wkładu kominkowego.   

 

Optymalna ilość paliwa została określona w karcie technicznej. 

Na skutek zbytniego przeciążania kominka powstają nieodwracalne zmiany we wkładzie kominkowym! 

Do przeciążenia WK dochodzi na skutek dokładania zbyt dużej ilości paliwa. Zalecany godzinowy strumień paliwa został określony w 

karcie technicznej danego typu. 

Przeciążanie urządzenia skutkuje utratą gwarancji! 

 

Wkład kominkowy z carconem (materiałem akumulacyjnym): 

 części carconowe należy rozpalać bardzo wolno. Gwałtowne zmiany temperatur mogą spowodować popękanie części. Szpary w 

carconie nie mają jednak wpływu na jego funkcjonowanie. W przypadku pęknięcia kamieni należy zamówić u dostawcy pastę do 

ich sklejenia, zalecaną przez producenta. 

 koniecznie należy przestrzegać zalecanego strumienia paliwa i stosować wyłącznie suche drewno (maks. 20% wilgotności), w 

przeciwnym razie występuje nieprawidłowe palenie, kamienie carconowe są przeciążane, ilość popiołu jest zbyt duża i nie jest 

dobrze spalana. 

Przed wybraniem popiołu należy sprawdzić, czy  nie ma w nim resztek węgla. Także w zimnym popiele mogą znajdować 

się pozostałości po gorącym węglu, co może spowodować pożar  w pojemniku na śmieci. 

Czyszczenie i konserwacja: 
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Minimalnie 2x w sezonie, w razie potrzeby także częściej, chłodny kominek należy oczyścić i zakonserwować. Należy usunąć wszelki osad 

popiołu w kanale dymowym, a także na deflektorach. W trakcie czyszczenia można wyjąć deflektory. Po wyczyszczeniu należy je ponownie 

założyć na swoje miejsce. Zanieczyszczenia z szyby należy usunąć przy pomocy specjalnego środka do czyszczenia szyby (nigdy nie wolno 

stosować środków o właściwościach ściernych, ponieważ można w ten sposób uszkodzić szybę). 

Uwaga! Środki czyszczące zawierają substancje agresywne – należy unikać kontaktu środków czyszczących z drzwiczkami, 

uszczelnieniem oraz barwioną ramką ceramiki szklanej. 
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 679 07 Kotvrdovice 
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