Instrukcja montażu komina stalowego

14032013

WHP1500
Zakres dostawy standardowej
WX139
Daszek

Komin
stalowy
Długoś/: 1,5 m

WHM22, WHM23
Uszczelnienie z
zestawem
montażowym

Waga: 10,5 kg

ZSH-200,
ZSHP-712
Izolacja i
osłona
przejścia
przez strop

500 mm

200
mm
ZSHP-711
Płyta przelotowa

ZSHP-650
Obejma zaciskowa

WHP1000, WHP500
Elementy przedłużające
WHP1000

WHP500

Długość: 1,0 m

Długość: 0,5 m

Długość sekcji
izolowanej: 970 mm

Długość sekcji
izolowanej: 470 mm

Waga: 6,9 kg

Waga: 3,5 kg

Rura
dymowa
(stal
nierdzewna)
Długość: 1,0
m

Informacje ogólne
Komin stalowy jest przeznaczony do odprowadzania spalin ze spalania paliw stałych w
piecach saunowych, paleniskach i kominkach. Komin posiada znak CE.
Temperatura znamionowa rur przyłączeniowym montowanych między paleniskiem a kominem
może wynosić maksymalnie 600 ºC.
Komin posiada przekrój okrągły, średnica wynosi 220 mm.
Kołnierz zewnętrzny wykonano z blachy ze stali nierdzewnej o gr. 0,5 mm.
Średnica rury wewnętrznej wynosi 115 mm, została ona wykonana z blachy ze stali
nierdzewnej o gr. 0,7 mm.
Termoizolację wykonano z wełny kamiennej.
Maksymalna długość rury stalowej wynosi pięć metrów, a maksymalna dopuszczalna długość
sekcji niepodpartej (np. wystającej ponad połacią dachu) wynosi dwa metry.
Komin stalowy instaluje się tylko i wyłącznie pionowo.
Zgodnie z fińskimi przepisami budowlanymi E3 (2007), szczyt komina dymowego musi się
znajdować min. 800 mm powyżej kalenicy dachu. Wysokość minimalna rośnie o 100 mm na
każdy metr pochylenia. Rysunek 1. Uwaga! Dla połaci dachowych nienależących do klas A1
lub B-roof (t2) wysokość min. wynosi zawsze 1,5 m.
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Zweryfikować bezpieczne odstępy w instrukcji montażu kominka / paleniska!
Rysunek 1. Przekrój – stalowy komin dymowy

Bezpieczne odstępy
Należy bezwzględnie przestrzegać podanych wartości bezpiecznych ostępów, ponieważ ich
nieprzestrzeganie grozi pożarem. W obrębie podanych odstępów bezpiecznych nie mogą się
znajdować żadne przedmioty ani elementy palne!
Minimalny bezpieczny odstęp między wykonanymi z materiałów palnych elementami budynku
a poszyciem zewnętrznym komina stalowego wynosi 100 mm. Rysunek 2.
Jeżeli w dolnej części komina zastosowano rurę dymową ze stali nierdzewnej, wymagany
bezpieczny odstęp między kominem a elementami wykonanymi z materiałów palnych wynosi
500 mm. Rysunek 2.
Komin izolowany musi być nieosłonięty / niezabudowany wewnątrz pomieszczenia
przynajmniej na długości 430 mm. Rysunek 2.
W miarę rozpalania w palenisku komin coraz bardziej się nagrzewa, tak więc jeśli zachodzi
niebezpieczeństwo dotknięcia powierzchni komina, zaleca się wykonanie osłony
zabezpieczającej, na przykład z siatki stalowej. Osłona taka nie może jednak niekorzystnie
wpływać na wymianę powietrza w strefie przy rurze kominowej. Osłony nie stosuje się w
saunach.
Komuna nie wolno obudowywać.
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów przeciwpożarowych podaje właściwy organ
ochrony pożarowej, np. straż pożarna.

Rysunek 2. Bezpieczne odstępy (wymiary w milimetrach)

Przejście przez strop
W miejscach przejścia należy wykonać otwór w stropie i w połaci dachowej. Minimalne
wymiary tych otworów wynikają z wymagań dotyczących bezpiecznych odstępów. Przy
planowaniu otworów można korzystać ze znajdującego się w zestawie akcesoriów szablonu.
Przestrzeń między elementami stropu lub dachu i kominem wypełnia się uszczelnieniem
ZSH-200 lub innym materiałem izolacyjnym klasy A, o długotrwałej odporności ogniowej na
poziomie przynajmniej 750°C.
Zaleca się takie rozmieszczanie złączy między poszczególnymi elementami komina, by nie
pokrywały się z przejściem przez strop lub dach (nie dotyczy złącza w WHP1500).
UWAGA!
Zalecamy stosowanie specjalnego uszczelnienia ZSH-200. W razie stosowania innej
termoizolacji, należy koniecznie zadbać, by nie pozostały w niej elementy potencjalnie palne.
Zagwarantować zachowanie bezpiecznego odstępu 100 mm również w przejściach przez strop
i dach.
Nie dopuszczać do wnikania wełny wdmuchiwanej i podobnych materiałów w obręb
bezpiecznego odstępu. Zlecamy stosowanie specjalnego uszczelnienia do przejść ZSHP-712.

Rysunek 3. Przejście przez strop i dach (wymiary w milimetrach)

Łączenie z sobą elementów komina stalowego
Poszczególne elementy komina stalowego łączy się ze sobą w sposób przedstawiony na
poniższych rysunkach (Rysunek 4). Ogólna zasada: najpierw bosy koniec instalowanej rury
wprowadzać do poprzednio zainstalowanego elementu, następnie nakładać na połączenie
kołnierz zewnętrzny wraz z izolacją, a na koniec kołnierz zewnętrzny mocować we właściwym
położeniu śrubami.
Bosy koniec instalowanego segmentu komina / przedłużenia wyciągać z izolacji i kołnierza.
Wycięcia w bosym końcu instalowanego segmentu spasować z wypustami w elemencie
osadzonym uprzednio. Obrócić w prawo do oporu, do momentu, gdy instalowany segment
jest osadzony na sztywno i nie przemieszcza się.
Nałożyć kołnierz zewnętrzny wraz z izolacją na instalowany segment rury. Wypusty w
instalowanym segmencie spasować z wycięciami w znajdującym się niżej kołnierzu. Obrócić w
prawo do oporu, do momentu, gdy instalowany segment jest osadzony na sztywno i nie
przemieszcza się.
Powstałe ewentualnie między poszczególnymi warstwami izolacji szczeliny uszczelnić poprzez
dociśnięcie izolacji ku dołowi.
Kołnierz zewnętrzny zablokować we właściwym położeniu przy pomocy trzech samowkrętów.
Wkręty wprowadzać przez blachę w miejscach zgrubień.
Szczyt mocuje się przy użyciu trzech samowkrętów. Wkręty wprowadzać przez blachę.
UWAGA! Szczyt montować w taki sposób, by wkręty trafiły w usztywnione miejsca rowków w
kołnierzy zewnętrznym.
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Rysunek 4. Łączenie z sobą elementów komina stalowego
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Montaż uszczelnienia
Gumowy kołnierz uszczelniający zapobiega przenikaniu wód opadowych i śniegu przez
przylegający do komina otwór w połaci dachowej. Jeżeli profil połaci dachowej jest bardzo
wysoki lub poszycie jest wykonane z dachówek, należy przymocować do kalenicy litą, płaską i
wzmacnianą blachę, obejmującą otwór przy kominie. Pozwala to uzyskać szczelne mocowanie
uszczelnienia do podstawy.
Kołnierz dociskać od komina do powierzchni połaci dachowej. W razie potrzeby powierzchnię
komina można nasmarować roztworem wody z mydłem, co pozwoli uzyskać właściwy poślizg.
Krawędzie uszczelnienia należy dogiąć tak, by ściśle dolegał y do powierzchni połaci.
Od spodu na powierzchni uszczelnienia rozprowadzić silikon, po czym docisnąć uszczelnienie
do dachu. Wyciśnięty spod uszczelnienia silikon usunąć i wyrównać przy krawędzi.
Kołnierz przymocować do podłoża śrubami. Zalecany odstęp maksymalny to 35 mm. Na
koniec sprawdzić, czy uszczelnienie prawidłowo dolega i czy nie ma szczelin.
UWAGA! Zapobiec nasuwaniu się śniegu na uszczelnienie poprzez zastosowanie
odpowiedniego elementu osłonowego na dachu. W razie wyjątkowo dużych opadów śniegu
zaleca się jego usuwanie z okolicy komina, by nie powodował nadmiernego nacisku na
uszczelnienie.

Rysunek 5. Montaż uszczelnienia

Montaż daszka
Wycięcia w podstawie daszka spasować z wypustami w górnej części segmentu rury. Daszek
osadzać przez jego obrócenie w prawo do oporu.
UWAGA! Przy dokręcaniu daszka nie stosować zbyt dużej siły. Daszek zdejmuje się przy
czyszczeniu komina.

Rysunek 6. Montaż daszka
Montaż płyt przelotowych
Dwuczęściowa płyta przelotowa przeznaczona jest do przejść przez powierzchnie poziome lub
skośne. Służy do estetycznego zasłaniania krawędzi wycięć. Optymalnie nadaje się do
powierzchni o nachyleniu mniejszym od 1:1,5. Rysunek 7.
Połówki płyty przelotowej dopasować po obu stronach komina. Im większy skos, tym mniej
obie połówki płyty nakładają się na siebie.
Płytę przelotową mocuje się wkrętami. Wkręty należy wkręcać z czuciem, by nie doprowadzić
do zdeformowania płyty przelotowej.

Rysunek 7. Montaż płyt przelotowych
Czyszczenie komina
Doczyszczenia komina stosować szczotkę z tworzywa lub drutu ze stali nierdzewnej.
.

