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1. WSTĘP
System spalin z tworzywa sztucznego ALMEVA to nowoczesne rozwiązanie do nadciśnieniowego odprowadzania spalin z kotłów kondensacyjnych 
i niskotemperaturowych. Podstawowy materiał tego systemu to specjalny usieciowany polipropylen tzw. PPH (polipropylen-homopolimer). Materiał ten bardzo 
dobrze znosi temperatury do 120°C i kwaśny kondensat. Całkowitą szczelność systemu zapewniają połączenia kielichowe i inne elementy uszczelniające wykonane 
z materiału EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy).
ALMEVA oferuje szeroką gamę asortymentu, które są niezastąpione w nowoczesnych, funkcjonalnych instalacjach odprowadzania spalin, zarówno wewnętrznych 
jak i zewnętrznych. W ofercie znajduje się ponad 200 elementów, dostępnych w kilku wymiarach, łącznie ponad 2250 pozycji katalogowych tworzących 
kompleksowy system odprowadzania spalin. Wyroby z tworzywa marki ALMEVA spełniają wymagania polskiej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881) oraz europejskiego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 r., co zostało 
potwierdzone przez kontrolę Śląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadzoną w 2017 roku. 

2. WPRoWAdzEnIE
Instrukcje montażu systemów odprowadzania spalin z tworzywa ALMEVA zostały opracowane przez zespół specjalistów technicznych firmy ALMEVA, wykorzystując 
wieloletnią wiedzę dotyczącą systemów odprowadzania spalin z  tworzyw sztucznych. Adresatami instrukcji są eksperci z  zakresu HVAC (wykwalifikowani 
instalatorzy, kominiarze, serwisanci, itp.). Celem instrukcji jest jasne określenie procedur i  zasad montażu systemów ALMEVA z  tworzyw sztucznych. 
W poszczególnych fragmentach tej przejrzystej instrukcji znajdziesz wiele przydatnych spostrzeżeń, porad, ale także niezbędnych zasad, dzięki którym montowany 
system odprowadzania spalin będzie wykonany prawidłowo, zgodnie z przepisami, a jego późniejsza eksploatacja będzie bezpieczna. 
Zaleca się, aby każdy przed przystąpieniem do  instalacji systemów z  tworzywa ALMEVA zapoznał się z  niniejszą instrukcją. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, 
skontaktuj się bezpośrednio z działem technicznym ALMEVA (zapytania@almeva.pl).

3. InFoRMACJE oGÓLnE
Aby zapewnić bezpieczną i funkcjonalną instalację spalinową, podczas montażu konieczne jest zastosowanie na całej długości przewodu spalinowego wyłącznie 
elementów systemu ALMEVA. Należy przestrzegać ściśle procedur i zasad montażu podanych w tej instrukcji. Nie zaleca się łączenia elementów ALMEVA  
z produktami z tworzywa, stali nierdzewnej lub innego materiału pochodzącymi od innego producenta. Taka kombinacja systemu nie jest objęta 10-letnią 
gwarancją, która jest standardem w przypadku montażu systemu ALMEVA przez autoryzowanych instalatorów. Aby uzyskać informacje, jak zostać autoryzowanym 
instalatorem ALMEVA, skontaktuj się z odpowiednim regionalnym doradcą techniczno-handlowym (https://www.almeva.pl/pl/dzial-handlowy).

3.1 Wykaz norm
Podczas opracowywania instrukcji montażu wzięto pod uwagę najnowszą wiedzę praktyczną oraz wybrane, aktualnie obowiązujące normy prawne i techniczne 
wymienione poniżej, których należy przestrzegać podczas montażu, przechowywania i transportu.

Wykaz norm:
Normy zharmonizowane:
PN-EN 1443 Kominy - Wymagania ogólne
PN-EN 14471+A1 Kominy - Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych
PN-EN 14241-1 Kominy - Uszczelki i uszczelnienia elastomerowe 
PN-EN 13384 1,2,3 +A1 Kominy - Metody obliczeń cieplnych i przepływowych
PN-EN 15287-1 +A1 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji - Część 1: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych  
  z otwartą komorą spalania
PN-EN 15287-2 Kominy - Projektowanie, instalowanie, przekazanie do eksploatacji - Część 2: Kominy przeznaczone do urządzeń grzewczych  
  z zamkniętą komorą spalania
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3.2 Klasyfikacja i znakowanie
Wszystkie elementy kominowe systemu ALMEVA są klasyfikowane według PN EN 1443, która podaje wymagania ogólne i podstawowe warunki dla kominów i ozna-
czane według PN EN 14471, której przedmiotem jest ocena właściwości systemów kominowych z wkładami z tworzywa. Rury są zazwyczaj oznaczane nadrukiem 
umieszczonym w jednym wierszu ze wszystkimi wymaganymi danymi. Kształtki posiadają tzw. „znak identyfikacyjny“ (wszystkie wymagane dane wytłoczone na 
kielichu).
Cały system i wszystkie jego elementy są certyfikowane i mają przydzielony symbol oznaczenia CE, wymogom Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych oraz Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku . Ten symbol oznaczenia CE jest wraz z numerem certyfikatu 
0036 CPR 9165 001 umieszczony na poszczególnych elementach w formie etykiety.
Każdy komin musi być oznaczony tabliczką kominową, która charakteryzuje daną trasę spalin według właściwych norm. Tabliczka musi być wypełniona trwale 
i wyraźnie, wykonana z trwałego materiału i umieszczona w widocznym miejscu. Zawiera nazwę firmy lub markę handlową producenta, oznaczenie według PN 
EN 14471, średnicę nominalną i opór cieplny komina, producenta i typ urządzenia, moc całkowitą urządzenia grzewczego, informacje o firmie montażowej (adres, 
tel., itd.), datę wykonania instalacji i nr protokołu odbioru.

Przykład oznaczenia rury:
ALMEVA NW 80x2.2 EN 14471 CE 0036 CPD 9165 001 T120 H1 W 2 020 LI E U 29/19

Przykład oznaczenia kształtki:
ALMEVA®
CE EN 14471
VKF Z 14700 T120 H1
CE 0036 CPD 9165 001

System odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego ALMEVA jest certyfikowany w trzynastu poszczególnych charakterystykach w zależności od opisu technicznego, 
który wraz z określonymi symbolami jasno określa możliwości zastosowania. Charakterystyki indywidualne uwzględniające w szczególności maksymalną temperaturę 
pracy spalin, dopuszczalne nadciśnienie spalin, odporność układu na kondensat, tryb pracy, odporność na korozję, dopuszczalna odległość instalacji od materiałów 
palnych, miejsce planowanej instalacji i inne.

Charakterystyka cech poszczególnych systemów:
Jednościenny system Almeva Easy (od dn200) 
T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
Jednościenny system Almeva Easy (do dn160) 
T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
Jednościenny system Almeva Easy Flex RAL 7032 (do dn200) 
T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
Jednościenny system Almeva Easy Flex RAL 9005 (do dn100) 
T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
Jednościenny system Almeva Easy Flex RAL 9005 (od dn125) 
T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
Koncentryczny system Almeva double LIK (od dn200) 
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1
Koncentryczny system Almeva double LIK (do dn160) 
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1
Koncentryczny system Almeva double LIB/LIL (od dn200) 
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
Koncentryczny system Almeva double LIB/LIL (do dn160) 
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
Koncentryczny system Almeva double LAB/LAL/LAC/LAM (od dn200) 
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0
Koncentryczny system Almeva double LAB/LAL/LAC/LAM (do dn160)
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0
Jednościenny system Almeva Easy w szachcie (od dn200) 
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
Jednościenny system Almeva Easy w szachcie (do dn160) 
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0

oPIS SySTEMu
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objaśnienia dotyczące opisywania asortymentu ALMEVA:
PN EN 14471 Norma zharmonizowana - Kominy systemowe z wkładkami z tworzywa sztucznego (w oparciu o tę Normę Europejską system uzyskał certyfikat)
T120 Klasa temperaturowa - (T120 = maksymalna dopuszczalna temperatura spalin na króćcu spalinowym urządzenia podłączonego do instalacji wynosi 120°C)
H1, P1 Klasa ciśnienia - (H1, P1 = maksymalne dopuszczalne nadciśnienie w systemie H1 = 5000 Pa, P1 = 200 Pa)
W Klasa odporności na kondensat - (W = kominy pracujące w trybie mokrym)
2 Klasa odporności na korozję - (2 = urządzenia spalające paliwa gazowe i ciekłe o zawartości siarki ≤ 0,2%)
O20, O00 Klasa odporności na spalanie sadzy - (O-brak odporności). Odległość od materiałów palnych.
  (20,00 - minimalna odległość zewnętrznej powierzchni rury od materiałów palnych O20 = 20mm, O00 = 0mm)
LI, LE Miejsce montażu (LI - do instalacji wewnętrznej, LE - do instalacji wewnętrznej i zewnętrznej)
E Klasa reakcji na ogień (E - rozgorzenie nie wcześniej niż po 10 min przy strumieniu cieplnym 300 kW)
U, U0, U1 Klasa obudowy kominowej (U - komin bez obudowy kominowej, U0 - komin z niepalną osłoną kominową, U1– komin z palną obudową kominową)

3.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas pracy z systemem odprowadzania spalin ALMEVA z tworzywa należy zachować ostrożność i przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności zawartych w przepisach:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.4 zasady przechowywania asortymentu ALMEVA

3.4.1 Wymagania dotyczące przechowywania asortymentu ALMEVA
- produkty należy chronić przed szkodliwymi skutkami, takimi jak promieniowanie cieplne, bezpośrednie promieniowanie świetlne, uszkodzenia mechaniczne itp.
- należy przechowywać produkty w oryginalnych opakowaniach
- utrzymywać opakowanie w czystości i suchości podczas przechowywania
- przechowywane produkty muszą być odpowiednio i widocznie oznakowane w magazynie, aby uniknąć nieporozumień. Etykietowanie należy przeprowadzić 
  w taki sposób, aby produkty nie były wizualnie uszkodzone.
- produkty należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu, aby nie uległy uszkodzeniu lub odkształceniu
- temperatura w magazynie nie powinna spaść poniżej 5° C
- w przypadku układania produktów lub opakowań jedno na drugim ich wysokość składowania musi być proporcjonalna do ich dopuszczalnej nośności i stabilności

oPIS SySTEMu
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3.4.2 niedozwolone miejsca przechowywania produktów
- narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, promieniowania UV (nie dot. elementów UV odpornych)
- przechowywanie razem z rozpuszczalnikami organicznymi, produktami zawierającymi rozpuszczalniki i innymi chemikaliami, dla których nie ma gwarancji  
 obojętności do składowanych produktów
- stałe obciążenie jednostronne, oparte na ostrych krawędziach

3.5 Informacje dotyczące transportu
Produkty ALMEVA mają dobrą twardość powierzchni i wystarczającą elastyczność w niskich temperaturach. Niektóre wybrane komponenty systemu zawierają 
dodatkowe akcesoria, które są dostarczane wraz z produktem. System spalinowy ALMEVA nie wymaga dodatkowych środków ostrożności dotyczących transportu. 
Jako zabezpieczenie przed możliwym uszkodzeniem produktu lub utratą częściowych akcesoriów do produktu należy jednak przestrzegać następujących podsta-
wowych zasad:

- transport systemu w oryginalnym opakowaniu w czystej i suchej przestrzeni ładunkowej
- zachować szczególną ostrożność podczas transportu i późniejszego obchodzenia się z poszczególnymi elementami, aby uniknąć pęknięć, jeśli temperatura 
 otoczenia spadnie poniżej 0°C, 
- jeśli produkty ALMEVA były transportowane w temperaturach poniżej 0°C, należy je pozostawić przynajmniej na 30-60 minut przed montażem  
 w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 10°C
- podczas transportu i przenoszenia należy obchodzić się z produktami w taki sposób, aby nie zgubić ich dodatkowych akcesoriów (uszczelki, dodatkowe 
 elementy neutralizatorów, pompy kondensatu, wsporniki, kryzy uszczelniające, śruby, nakrętki, podkładki, itp.)

3.6 Warunki gwarancji

ALMEVA POLAND Sp. z o.o. (zwana dalej ALMEVA) udziela gwarancji na swoje produkty w następującym zakresie i na następujących warunkach.

3.6.1 Treść gwarancji
Gwarancja obejmuje tylko wady materiałowe. Jeżeli instalacja spalinowa i jej elementy są używane zgodnie z przeznaczeniem i dalej zgodnie z instrukcją montażu ALMEVA 
i innymi odpowiednimi normami (wyszczególnione w pkt. 3), ALMEVA gwarantuje bezawaryjną pracę instalacji spalinowej przez cały okres gwarancji. Szczegóły gwarancji 
zostały zawarte w karcie gwarancyjnej, która jest udostępniana na życzenie.

Gwarancja nie obejmuje:
- usterek spowodowanych korzystaniem z systemu w innym celu niż określony
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych montażem lub niewłaściwym użytkowaniem, a także uszkodzeń poszczególnych elementów systemu 
  spowodowanych tym uszkodzeniem
- uszkodzeń i usterek powstałych w wyniku zaniedbania konserwacji, nieprawidłowej naprawy, nieprzestrzegania instrukcji montażu i zasad bezpieczeństwa,  
 niewłaściwego użycia, błędu operatora lub nieprofesjonalnej interwencji
- wad spowodowanych przechowywaniem w nieodpowiednim środowisku
- szkód w środowisku
- wad, które obniżyły cenę produktu, chyba że uzgodniono inaczej
- modyfikacji i ingerencji w produkt przeprowadzanych poza firmą ALMEVA
- usterek spowodowanych użyciem nieoryginalnych części
- usterki spowodowane nieprawidłowym doborem systemu dla danej charakterystyki instalacji
- usterek spowodowanych pracą z nieodpowiednim źródłem ciepła
- wad na elementach ALMEVA, które zostały połączone z innymi systemami (np. tworzywo, stal nierdzewna, ceramika itp.) 
- zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub uszkodzenia spowodowanego nieostrożną obsługą
- produktów, dla których nie są spełnione warunki gwarancji

oPIS SySTEMu
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3.6.2 okres gwarancji

3.6.2.1 Standardowy

Okres gwarancji zapewniany przez Grupę ALMEVA wynosi 24 miesiące na wszystkie produkty. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży klientowi 
końcowemu. W okresie gwarancyjnym wszelkie wady materiałowe zostają usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta (Almeva Poland Sp. z o.o.), o ile nie są objęte 
wyjątkami określonymi w niniejszych warunkach gwarancji. Jeśli w okresie gwarancyjnym zostanie wymieniony element systemu spalin ALMEVA w ramach 
gwarancji, to staje się częścią systemu i jest objęta takim samym okresem gwarancji jak poprzednio nabyty system. Zakłada się, że naprawy są prawidłowo 
wykonywane jeżeli dokonuje ich autoryzowany instalator po szkoleniu montażowym ALMEVA. Gwarancja zostaje przedłużona o czas od zgłoszenia uzasadnionego 
roszczenia gwarancyjnego do czasu usunięcia przez Almeva Poland usterki.

3.6.2.2 Rozszerzona gwarancja

Grupa ALMEVA oferuje przedłużoną, 10-letnią gwarancję na system odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego. Warunkiem skorzystania z przedłużonej 
gwarancji jest spełnienie poniższych warunków:
- instalacja spalinowa dostarczona i zainstalowana przez autoryzowanego instalator ALMEVA zgodnie z instrukcją montażu ALMEVA
- system jest kompletny - złożony wyłącznie z elementów ALMEVA (komin systemowy)
- system został oznaczony tabliczką kominową. 
- system został oddany do eksploatacji i jest regularnie kontrolowany i konserwowany przez osobę uprawnioną (stosownie do wymagań prawa)

Rozszerzona gwarancja nie obejmuje elementów zawierających osprzęt elektryczny (np. Pompa kondensatu, ogranicznik temperatury spalin, itp.).

3.6.3 Warunki gwarancji
Klient zobowiązany jest do prawidłowego sprawdzenia nowego produktu w momencie zakupu, w tym należącej do niego dokumentacji, oraz do zapoznania się 
z jego działaniem. Klient ma prawo do reklamowania wady produktu w okresie gwarancyjnym w firmie ALMEVA jako klient firmy ALMEVA lub dystrybutora firmy 
ALMEVA. Roszczenie o uznanie gwarancji można złożyć przy użyciu protokołu reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej (https://www.almeva.pl/pl/
download/new-system-euro-chimney) na adres siedziby firmy lub w formie elektronicznej na adres email reklamacje@almeva.pl. W przypadku nierozpoznanej 
reklamacji ALMEVA może żądać od składającego reklamacji zwrotu kosztów związanych z postępowaniem reklamacyjnym.

3.6.4 Rozwiązywanie reklamacji
Termin załatwienia reklamacji to 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji oznacza fizyczne przekazanie produktu autoryzowane-
mu instalatorowi lub dystrybutorowi produktów ALMEVA lub bezpośrednio grupie ALMEVA, chyba że uzgodniono inaczej ze składającym reklamację.

oPIS SySTEMu
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4. InSTRuKCJE SKŁAdAnIA

4.1 Przed montażem

4.1.1 dokumentacja projektowa lub koncepcja instalacji
Przed właściwą realizacją instalator powinien mieć do dyspozycji projekt lub przygotowaną prostą dokumentację konstrukcyjno-techniczną proponowanego 
rozwiązania instalacji spalin.

dokumentacja projektowa
Dokumentację projektową sporządza projektant lub osoba uprawniona do wykonywania tej czynności zgodnie z odpowiednimi normami oraz przepisami pań-
stwowymi (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie). Dokumentacja projektowa powinna przede wszystkim precyzyjnie określać wymiary poszczególnych odcinków, składu 
materiałowego przewodów, sposób połączenia, zakotwienia, parametry wylotu nad dachem, ocena bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp. Dokumentacja pro-
jektowa wykonywana jest głównie dla bardziej złożonych instalacji spalinowych (wspólne kominy, odprowadzanie spalin z kaskadowych połączeń kotłów, kotłów 
o dużej mocy, wyposażenie specjalne itp.)

Jeśli dokumentacja projektowa nie jest dostępna, instalator może skorzystać np. z dokumentacji technicznej prostych instalacji (jednego urządzenia) producent 
urządzenia. Producent danego urządzenia zwykle określa wtedy wartości graniczne lub równoważne, w jakich może przebiegać komin (rodzaj materiału, średnica 
rury, max. długość, ilość kolanek, itp.). Warto również przy instalacji skorzystać z opinii mistrza kominiarskiego.

Głównym warunkiem udanej i funkcjonalnej instalacji instalacji odprowadzania spalin 
ALMEVA jest dokładne zrozumienie niniejszej instrukcji montażu.!

4.1.2 zwymiarowanie instalacji i dobór wersji systemu
Przed przystąpieniem do  samej instalacji należy szczegółowo zapoznać z  instrukcją producenta urządzenia grzewczego i  w oparciu o  nią dokonać wyboru 
odpowiedniej średnicy przewodu oraz wersji wyrobu (system koncentryczny, czy jednościenny; system wewnętrzny, czy zewnętrzny; zasys z  pomieszczenia, 
czy znad dachu). W przypadku bardziej skomplikowanych wersji zachęcamy do  kontaktu z  działem technicznym Almeva (mail: zapytania@almeva.pl) celem 
dokonania ekspertyzy pomiarowej zgodnie z normami PN-EN 13384-1,2,3 + A1. Wykonanie takiej ekspertyzy ułatwi nam dobór odpowiednich materiałów, jak 
również zagwarantuje nam, że system komin-urządzenie grzewcze będzie ze sobą dobrze współpracował w każdych warunkach. Jest to szczególnie istotne  
w kominach wspólnych, gdzie mamy do czynienia z jednoczesnym działaniem kilku urządzeń z różną mocą (kominy typu LAS i Kaskady), ale również w przypadku 
bardzo długich instalacji odprowadzania spalin.
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4.1.3 Kontrola elementów systemu przed montażem
Bezpośrednio przed montażem systemu odprowadzania spalin z tworzywa sztucznego ALMEVA należy przeprowadzić kontrolę dostarczonych elementów, gdyż 
w trakcie transportu na miejsce przeznaczenia (kotłownia, pomieszczenie techniczne, kuchnia, itp.) może dojść do uszkodzenia lub zagubienia części elementów 
instalacji spalinowej. Kontrola przed montażem powinna mieć na celu wykrycie wszystkich usterek i ich usunięcie przed montażem.

Kontrola optyczna:
Sprawdzane są wszystkie elementy systemu spalinowego, które będą używane. W szczególności:
- wykrywanie uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, połamane części, uszkodzone gwinty, itp.),
- kompletność elementów (w przypadku braku jakiejkolwiek części zastosowanego elementu: kapturek rewizyjny, o-ring uszczelniający, gumowy korek  
 pomiarowy, nakrętka z uszczelką, kompletność neutralizatora, klapka zwrotna z syfonem lub korkiem, itp.),
- poprawność kierunku osadzenia uszczelki w rowku kielicha.

Właściwe położenie uszczelki Nieprawidłowe położenie uszczelki

Kontrola funkcjonalności:
W szczególności sprawdzane są elementy mechaniczne (otwieranie i zamykanie się skrzydełek klapki zwrotnej, odkręcanie elementów rewizyjnych), a także 
wyposażenie elektryczne (działanie pompy odprowadzającej kondensat, wskazania pomiaru temperatury spalin), itp. 

W przypadku braku pewności, co do kompletności elementu lub jego prawidłowej funkcji, można skorzystać z katalogu technicznego ALMEVA lub skontaktować 
się z działem technicznym ALMEVA.

Uwaga! Uszkodzone i niekompletne części nie mogą być stosowane w systemie spalin z tworzywa 
sztucznego ALMEVA. W niektórych przypadkach mogą spowodować jego nieprawidłowe działanie lub 
awarię systemu. W skrajnych przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi.!
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Podczas łączenia rur postępujemy zgodnie z rysunkiem. Dla 
łatwiejszego łączenia elementów używamy smaru silikonowego 
ALMEVA, który nakładamy na bosy koniec łączonego elementu na 
szerokość odpowiadającą głębokości gniazda kielicha. Po nałożeniu 
smaru powoli łączymy oba elementy ruchem śrubowym w dwóch 
etapach. W pierwszym kroku wkładamy rurę zewnętrzną.

W drugim kroku wkładamy rurę wewnętrzną.

Łącząc ze sobą kształtki, łączymy obie części po naniesieniu smaru w jednym 
ruchu śrubowym (płaszcz zewnętrzny, jak i wewnętrzny wkład jednocześnie). 
Smar nakładamy tylko na wkład wewnętrzny. Podczas łączenia upewnij się, że 
rura wewnętrzna jest całkowicie włożona w kielich poprzedniej rury. Demontażu 
dokonujemy analogicznie powolnym ruchem w przeciwnym ruchu niż do łączenia.

1 2

3

Przy podłączaniu i demontażu prostych rur i kształtek postępujemy zgodnie z rysunkiem. Dla łatwiejszego montażu używamy 
smaru silikonowego ALMEVA, który nakładamy na bosy koniec łączonego elementu na szerokość odpowiadającą głębokości 
gniazda kielicha. Po nałożeniu smaru powoli łączymy oba elementy ruchem śrubowym. Demontażu dokonujemy analogicznie 
odwrotnie do kierunku łączenia.

Łączenie prostych rur i kształtek

Łączenie i demontaż systemu koncentrycznego

4.1.4 Łączenie systemu sztywnego
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4.1.4.1 Skracanie elementów z tworzywa systemu jednościennego sztywnego

Przy pomocy narzędzia tnącego ALMEVA wypo-
sażonego w ostrze do skracania rur dokonujemy 
równego cięcia na wymaganej długości rury 
mierząc od kielicha.

Za pomocą tego narzędzia wykonujemy idealnie proste cięcie oraz frez o maksymalnym kącie 15° do 
 grubości ścianki rury (patrz rys.). Jeśli nie posiadamy narzędzia ALMEVA do skracania i frezowania 

rur, robimy proste cięcie, czyszczenie oraz frez na obrzeżu o wymaganych parametrach przy użyciu 
typowych narzędzi przeznaczonych do pracy w dziedzinie HVAC. 

15°

nesražená hrana ≥1/3 tl. stěny

15°

krawędź bez fazowania ≥ 1/3 grubości ścianki1 2

Parametry frezu i krawędzi

Uwaga! Niedozwolone jest skracanie elementów armatury, tj. trójników, kolanek, odcinków pomiarowych, 
redukcji, itp. W celu skrócenia rur z płaszczem stalowym konieczne jest użycie szlifierki. Następnie należy 
oczyścić krawędź pilnikiem. Element systemów ALMEVA nie mogą być klejone, spawane i nawiercane.!
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Najpierw mierzymy wymaganą długość 
przewodu elastycznego. Możemy również 
wykorzystać resztę przewodu z poprzedniej 
instalacji.

Najpierw wkładamy uszczelkę trójwargową do 
drugiego wewnętrznego rowka w kielichu prze-
wodu elastycznego. Sprawdzamy prawidłowość 
osadzenia uszczelki.

1

1

Jeśli łączymy dwa elastyczne przewody, cięcie 
wykonujemy na środku bagnetowej części 
łączącej. Pozostałą, nieużywaną część przewodu 
elastycznego można pozostawić dla następnej 
instalacji.

Następnie wkładamy drugi elastyczny przewód 
częścią z przewężeniem do kielicha tak, aby 
„ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie obraca-
my dwa kawałki przewodu względem siebie.

2

2

Jeśli musimy połączyć elastyczny przewód z 
drugim elementem systemu, ucinamy go na 
środku rowka (patrz rys.).

Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 
używamy obejmy blokującej. 

3

3

Skracanie elastycznego przewodu

4.1.5 Montaż przewodów elastycznych do dn125

Łączenie dwóch elastycznych przewodów

4.1.5.1 Skracanie i łączenie elastycznego przewodu
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Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 
używamy obejmy blokującej. Montaż i kotwie-
nie kolana renowacyjnego opisujemy na str. 34.

3

Najpierw wkładamy uszczelkę trójwargową 
do drugiego wewnętrznego rowka w kielichu 
kolana z podstawą. Sprawdzamy prawidłowość 
osadzenia uszczelki.

Najpierw wkładamy uszczelkę trójwargową do 
drugiego wewnętrznego rowka w kielichu kola-
na renowacyjnego. Sprawdzamy prawidłowość 
osadzenia uszczelki.

1

1

Następnie wkładamy elastyczny przewód 
częścią z przewężeniem do kielicha kolana tak, 
aby „ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie 
obracamy przewód względem kolana.

2

Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 
używamy obejmy blokującej.

Następnie wkładamy elastyczny przewód częścią 
z przewężeniem do kielicha kolana renowacyjnego 
tak, aby „ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie 
obracamy przewód względem kolana.

3

2

4.1.5.2 Przejście z pionowej części przewodu do poziomej

użycie kolana z podstawą

użycie kolana renowacyjnego

Uwaga! W żadnym wypadku przejście z z części pionowej do poziomej nie może zostać rozwiązane poprzez zgięcie 
elastycznego przewodu! Zawsze należy używać kolana, które należy zakotwić. Elastyczny przewód może być zgięty 
pod kątem max 45°. Większe zgięcie doprowadzi podczas pracy do nieodwracalnego uszkodzenia przewodu.!
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Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 
podtrzymującej bez kotwienia. Analogicznie po-
stępujemy z drugiej strony trójnika. 

3

Złączki przeznaczone do średnic 60 i 80 mm 
posiadają nakrętkę i uszczelkę typu U. Najpierw 
na uciętym przewodzie umieszczamy nakrętkę. 
Następnie na drugim garbie przewodu umie- 
szczamy uszczelkę typu U.

Złączki przeznaczone do średnic 110 i 125 mm 
posiadają uszczelkę typu U, którą zakładamy na 
drugim garbie przewodu elastycznego.

Trójnik rewizyjny przeznaczony do średnic 60 
i 80 mm posiada dwie nakrętki i dwie uszczel-
ki typu U. Najpierw na uciętym przewodzie 
umieszczamy nakrętkę. Kolejno na drugim gar-
bie przewodu umieść uszczelkę typu U.

1

1

1

Naciągamy nakrętkę na uszczelkę. Następnie 
skręcamy nakrętkę z gwintem na złączce.

Na przewód z osadzoną uszczelką naciągamy 
złączkę.

2

2

Na koniec zabezpieczamy połączenie, za 
pomocą klamry podtrzymującej bez kotwienia.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 
podtrzymującej bez kotwienia.

Na uszczelkę nakładamy nakrętkę. Następnie 
skręcamy nakrętkę z gwintem na trójniku.

3

3

2

Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 60 i 80 mm

4.1.5.3 Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami i trójnikiem z rewizją

Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 110 i 125 mm

Łączenie trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 60 i 80 mm 
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Trójnik rewizyjny przeznaczony do średnic  
110 i 125 mm posiada dwie uszczelki typu U, 
które zakładamy na drugim garbie przewodu 
elastycznego.

1

Przewód z osadzoną uszczelką wkładamy  
w kielich trójnika.

2

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 
podtrzymującej bez kotwienia. Analogicznie 
postępujemy z drugiej strony trójnika.

3

Łączenie trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 110 i 125 mm 



16 System odprowadzania spalin z tworzywaSystem odprowadzania spalin z tworzywa

System odprowadzania spalin z tworzywa INSTRUKCJA MONTAŻUINSTRUKCJA MONTAŻU

Najpierw mocujemy do wylotu komina 
podstawę głowicy kominowej z tworzywa.

Naciągamy nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręcamy nakrętkę z 
gwintem złączki.

Wkładamy rurę końcową do kielicha złączki. Następnie montujemy przedłużenie głowicy.  
Na koniec nakładamy kryzę przeciwdeszczową na przewód powietrzny. 

1

3

5

Na przewodzie elastycznym umieszczamy nakrętkę z kielichowej złączki 
starr/flex. Następnie docinamy przewód do wymaganej wysokości i na 
drugim garbie przewodu umieszczamy uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej bez 
kotwienia.

2

4

użycie głowicy kominowej Ø 60 i 80 mm

4.1.5.4 Łączenie przewodu elastycznego z wylotem spalin
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Najpierw mocujemy do wylotu komina 
podstawę głowicy kominowej z tworzywa.

Na przewód elastyczny z osadzoną uszczelką naciągamy złączkę.

Wkładamy rurę końcową do kielicha złączki. Następnie montujemy przedłużenie głowicy. Na koniec 
nakładamy kryzę przeciwdeszczową na przewód powietrzny. 

1

3

5

Następnie docinamy przewód do wymaganej wysokości i na drugim 
garbie przewodu umieszczamy uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej bez 
kotwienia.

2

4

użycie głowicy kominowej Ø 110 i 125 mm
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Na przewodzie elastycznym umieszczamy nakrętkę z kielichowej złączki 
starr/flex. Następnie docinamy przewód do wymaganej wysokości i na 
drugim garbie przewodu umieszczamy uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej z kotwie-
niem. Kotwienie mocujemy (skręcamy) w sposób trwały do wylotu 
komina.

Naciągamy nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręcamy nakrętkę z 
gwintem złączki.

Wkładamy rurę końcową do kielicha złączki. Na koniec nakładamy kryzę przeciwdeszczową na przewód 
powietrzny. 

użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 60 i 80 mm

1

3

2

4
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Docinamy przewód do wymaganej wysokości i na drugim garbie 
przewodu umieszczamy uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej z kotwie-
niem. Kotwienie mocujemy (skręcamy) w sposób trwały do wylotu 
komina.

Na przewód elastyczny z osadzoną uszczelką naciągamy złączkę.

Wkładamy rurę końcową do kielicha złączki. Na koniec nakładamy kryzę przeciwdeszczową na przewód 
powietrzny. 

użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 110 i 125 mm

1

3

2

4
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Przycinamy elastyczny przewód na wymaganej 
długości w połowie ½ górnej krawędzi karbu.

Umieszczamy uszczelkę na elemencie przyłącze-
niowym. Upewniamy się, że uszczelka doskonale 
zapewnia szczelność.

1

4

Złączkę osadzamy w pierwszym rowku 
elastycznej rury.

Element przyłączeniowy mocno skręcamy ze 
złączką tak, aby była zapewniona doskonała 
szczelność. 

2

5

Dokręcamy mocno śrubami, tak aby zapewnić 
doskonałą szczelność połączenia.

3

6

4.1.6 Montaż przewodu elastycznego o średnicy Ø 160 i 200 mm

4.1.6.1 Skracanie i łączenie elastycznego przewodu o średnicy Ø 160 i 200 mm

Skracanie elastycznego przewodu

Łączenie elastycznego przewodu
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Adapter flex/starr
Ø160 | PBAM06
nowa wersja
zawiera 2 uszczelki
zawiera 3 śruby

Adapter starr/flex
Ø160 | PBAE06
nowa wersja
zawiera 2 uszczelki
zawiera 3 śruby

4.1.6.2 Łączenie elastycznego przewodu Ø 160 mm

Umieszczamy uszczelki adaptera w pierwszym i 
trzecim rowku rury elastycznej.

1

Wkładamy koniec elastycznego przewodu 
z uszczelką do adaptera. Upewniamy się, że 
uszczelnienie jest prawidłowe. Na koniec łączy-
my adapter i rurę elastyczną używając trzech ra-
dełkowanych śrub wkręconych maksymalnie w 
jeden z rowków elastycznej rury bez uszczelek.

2

Stosowanie adapterów flex/starr oraz starr/flex

Dokręć śruby do 
maximum

PBAM06 PBAM06

PBAE06

 

PBAE06

Nałóż uszczelki

Nałóż uszczelki
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Adapter flex/starr
Ø200 | PBAM00
nowa wersja
zawiera 2 uszczelki
zawiera 3 śruby

Adapter starr/flex
Ø200 | PBAE00
nowa wersja
zawiera 2 uszczelki
zawiera 3 śruby

Dokręć śruby do maximum

Dokręć śruby do 
maximum

PBAM00 PBAM00 PBAM00

PBAE00 PBAE00 PBAE00

4.1.6.3 Łączenie elastycznego przewodu Ø 200 mm

Umieszczamy cieńszą uszczelkę w pierw-
szym rowku rury elastycznej. W tym, na 
który będzie później nałożony adapter.

Umieszczamy drugą grubszą uszczelkę 
adaptera w tym samym rowku tak, aby 
zakryć cienką uszczelkę.

1

Wkładamy koniec elastycznego przewodu 
z uszczelką do adaptera. Upewniamy się, że 
uszczelnienie jest prawidłowe. Na koniec łączy-
my adapter i rurę elastyczną używając trzech ra-
dełkowanych śrub wkręconych maksymalnie w 
jeden z rowków elastycznej rury bez uszczelek.

2 3

Stosowanie adapterów flex/starr oraz starr/flex

Nałóż uszczelki

Nałóż uszczelki

Nałóż uszczelki

Nałóż uszczelki
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4.2 Montaż i jego zasady 

4.2.1 ogólne zasady dotyczące trasy przepływu spalin systemu Almeva (przewodu 
spalinowego i systemu kominowego)

4.2.1.1 Informacje ogólne

Instalacja spalinowa musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne odprowadzanie gazów spalinowych do atmosfery przez komin 
w każdych warunkach pracy podłączonych urządzeń grzewczych. Pionowy przewód kominowy pełniący funkcję komina nad dachem budynku ma zapewnić wy-
rzucenie spalin na zewnątrz budynku oraz odpowiednie rozproszenie spalin tak, aby nie dochodziło do ich kumulacji i przekraczania limitów stężenia zanieczysz-
czeń w powietrzu. Na wylocie komina nie należy umieszczać osłon przeciwdeszczowych ani koszy ochronnych.

Należy zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe wszystkich stref, przez które przeprowadzona jest instalacja spalinowa, jak również w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo i zdrowie ludzi oraz zwierząt.
Przewód spalinowy musi być zaprojektowany i skonstruowany tak, aby istniała możliwość jego kontroli i czyszczenia na całej długości, od kotła po wylot komina. 
Odpowiednie otwory rewizyjne do inspekcji i czyszczenia powinny być umieszczone na każdym odcinku przewodu. Kontrola i czyszczenie instalacji spalinowej 
powinno się odbywać zgodnie z wymaganiami prawa.

Kanał spalinowy z tworzywa nie jest izolowany i nie należy stosować dodatkowej izolacji, z wyjątkiem technicznie uzasadnionych przypadków. Dotyczy to całego 
przewodu na długości od urządzenia grzewczego do ujścia spalin, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Transparentne (przeźroczyste) elementy z tworzywa nie mogą być montowane nieosłonięte na zewnątrz, a tym samym być narażone na działanie promieniowania 
UV. W miejscach nieosłoniętych (wylot przewodu itp.) należy stosować tylko czarne lub w kolorze terakota elementy, które są wykonane z materiału stabilnego 
na promieniowanie UV. Instalacje wykonane wzdłuż elewacji budynku powinny składać się z kształtek i rur systemów LAB, LAL, LAC, LAM, gdzie ochronę przed 
promieniowaniem UV i funkcję statyczna gwarantuje powłoka ze stali nierdzewnej.

Stosowanie elementów z tworzywa PPH na zewnątrz
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Każda ukończona instalacja spalinowa musi być trwale oznaczona tabliczką 
kominową ALMEVA. Połączenie systemu spalinowego Almeva z innymi 
systemami (np. tworzywo, stal nierdzewna, ceramika, itp.) nie jest zalecane. 
To jest tzw. komin indywidualny, na który Almeva nie udziela przedłużonej 
gwarancji.

Almeva Poland Sp. z o.o.
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 2
NIP: 6381810181, KRS: 0000515439, REGON:243609974
tel.: +48 32 475 71 04
www.almeva.pl
pl@almeva.eu

SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN 
Z TWORZYWA

„ALMEVA EASY” i „ALMEVA DOUBLE”

Jednowarstwowy system odprowadzania spalin 
ALMEVA EASY

PN EN 14471

Dwuwarstwowy system odprowadzania spalin
ALMEVA DOUBLE
PN EN 14471

O T120 P1 W 2 O20 LI E U (od DN200)
O T120 H1 W 2 O20 LI E U (do DN160)
O T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (v szachtu od DN200)
O T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (v szachtu do DN160)
O T120 P1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 7032 do DN200)
O T120 H1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 9005 do DN100) 
O T120 P1 W 2 O20 LI E U (Flex RAL 9005 od DN125)

O T120 P1 W 2 O00 LI E U1 (LIK od DN200)
O T120 H1 W 2 O00 LI E U1 (LIK do DN160) 
O T120 P1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL od DN200)
O T120 H1 W 2 O00 LI E U0 (LIB/LIL do DN160) 
O T120 P1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM od DN200)
O T120 H1 W 2 O00 LE E U0 (LAB/LAL/LAC/LAM do DN160) 

Opór cieplny systemu spalinowego:
0,00 m 2.K.W -1

Firma montująca, adres, tel.:

UWAGA: Tabliczka kominowa musi być umocowana w widocznym miejscu obok przewodu 
spalinowego Almeva, powinna być czytelna, nie może być zamalowana, zaklejana, usunięta 
lub w inny sposób uszkodzona!

  

Producent i typ urządzeń grzewczych:

Moc całkowita urządzenia grzewczego:

Średnica nominalna:

                         mm

Średnica nominalna:

                         mm

Data instalacji:

Numer protokołu rewizji:

Numer Certy�katu:
0036-CPR-9165001

Numer Certy�katu:
0036-CPR-9165001

Tabliczka kominowa ALMEVA

4.2.1.2 Minimalna dopuszczalna średnica 

ALMEVA produkuje systemy spalinowe z tworzywa o średnicach 60, 80, 110, 125, 160, 200, 250, 315 mm. W systemie ALMEVA to średnica 60 mm jest najmniejszą 
możliwą do zastosowania dla gazów spalinowych w nadciśnieniu. Jednak można ją stosować tylko wtedy, gdy jest zalecana przez producenta urządzenia grzew-
czego dla określonej długości przewodu lub jeśli dla instalacji została wykonana ekspertyza zgodnie z normą PN EN 13384-1,2,3 + A1.
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4.2.1.3 odprowadzenie kondensatu

W przypadku urządzeń kondensacyjnych kondensat powstający z ścieżki spalin można odprowadzić do kanalizacji bezpośrednio przez urządzenie, o ile jest to 
zgodne z zaleceniami producenta kotła. W przeciwnym razie odpływ kondensatu musi spełniać następujące wymagania:
- odprowadzanie kondensatu rozwiązuje się za pomocą zaprojektowanych do tego kształtek z odskraplaczem (PB(W)RTAx, PB(W)UTAx, PB(W)KF0x, PB(W) 
 UAFx, PB(W)MA0x, PB(W)EKAx, LPR(K,L,B)Ax, LPU(K,L,B)Ax, LPKF(K,L,B)x, LPT(K,L,B)x)
- na tych kształtkach należy zainstalować syfon Long John (ZULJxx)
- do syfonu podłączony jest również wąż spustowy na kondensat (ZUWKxx)
- przewód węża musi być możliwie najkrótszy, bez kolanek i dodatkowych syfonów
- tam, gdzie może wystąpić zamarzanie, należy zastosować izolację.

Możliwości odprowadzenia kondensatu

U podnóża komina

System spalinowy dla niezależnych urządzeń. 
Pobór powietrza do spalania z pomieszczenia. 
Wariant 1 (Tworzywo sztuczne. Wkładany do 
szachtu kominowego lub istniejącego komina 
spalinowego.)

System spalinowy dla niezależnych urządzeń. 
Pobór powietrza do spalania z zewnątrz. 
Wariant 2 (Koncentryczny system powietrzno-
spalinowy z kanałem spalinowym z tworzywa.)

Pod czopuchem Przed kotłem
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odprowadzenie kondensatu w kaskadzie typu AXIAL

odprowadzenie kondensatu w kaskadzie typu oFFSET
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4.2.1.4 długość przewodu spalinowego

Maksymalna długość przewodu spalinowego jest ograniczona przez producenta podłączonego urządzenia w zależności od średnicy rury. Max. długość można 
również określić za pomocą metodologii obliczania zgodnej z PN EN 13384-1,2,3 +A1. Max. długość przewodu spalinowego (część pozioma) dla wszystkich pod-
systemów ALMEVA nie jest w żaden sposób ograniczona, jeśli jest zgodne z powyższą normą.
Max. długość komina (część pionowa) dla systemów jednościennych ALMEVA ograniczona jest ze względów statycznych do 30 m w odniesieniu do konstrukcji 
kolana z podstawą. W przypadku kominów dłuższych niż 30 m należy skontaktować się z działem technicznym ALMEVA.

4.2.1.5 neutralizacja skroplin

Gdy kocioł pracuje w trybie kondensacyjnym, tj. poniżej temperatury punktu rosy, z gazów spalinowych wydziela się kondensat w postaci pary wodnej, który spły-
wa aż do dna komory spalania wymiennika ciepła. Następnie kondensat jest odprowadzany do kanalizacji. Ilość kondensatu zmienia się w ciągu roku. Kondensat 
gazów spalinowych ma odczyn kwaśny o wartości pH określonej przez zawartość rozpuszczonego dwutlenku węgla CO2. Zwykle podaje się, że stopień kwasowości 
mieści się w zakresie pH = 3,8 do 5,4.
  
Zalecenia dotyczące stosowania neutralizacji skroplin z kotłów kondensacyjnych:
- z mocą wyjściową do 25 kW - możliwość podłączenia bezpośrednio do kanalizacji bez dodatkowych zabiegów,
- przy mocy od 25 kW do 200 kW - podłączenie do kanalizacji jest możliwe bez neutralizacji, jeśli podczas pracy nocnej zbiera się kondensat w zbiorniku 
 retencyjnym, a następnie stopniowo odprowadzany jest w ciągu dnia razem z innymi ściekami, tak aby uzyskać kwasowość w zakresie,
- przy mocy powyżej 200 kW - podłączenie możliwe dopiero po neutralizacji kondensatu,
- w przypadku kanałów z rur betonowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zawsze należy zapewnić neutralizację.
Konieczne jest również przestrzeganie wymagań dokumentacji projektowej.

4.2.1.6 odporność pożarowa kanału spalinowego

Uwaga! System odprowadzania spalin należy wykonać w sposób zgodny z  europejskimi i  krajowymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz w oparciu 
o obowiązujące normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Odporność ogniowa poszczególnych systemów ALMEVA:

- przewód spalinowy ma wymaganą odporność ogniową,
- przewód spalinowy jest wbudowany w szacht, którego ściany posiadają wymaganą odporność ogniową (np. obudowa niepalna - produkt klasy reakcji na ogień 
 A1 lub A2)
- przewód spalinowy wraz z obudową, jako całość, ma wymaganą odporność ogniową, nie ma potrzeby dodatkowej ochrony przeciwpożarowej.

4.2.1.7 Kierunek przepływu spalin i skroplin

Kierunek przepływu spalin i kondensatu w przewodach spalinowych

kierunek spalin

kierunek kondensatu
kierunek kondensatu

kierunek spalin
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4.2.2 zasady dotyczące przewodów spalinowych ALMEVA

4.2.2.1 ogólne

Przewody spalinowe muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby zapewnić wymaganą szczelność, stabilność i wytrzymałość instalacji. Przewody spalinowe 
muszą być łatwe do kontrolowania i czyszczenia. Przewody są zaprojektowane tak, aby strata ciśnienia w przewodzie kominowym była jak najmniejsza.

4.2.2.2 Minimalny kąt nachylenia przewodów spalinowych

Najmniejsze dopuszczalne nachylenie czopucha wynosi 3°, co daje 52 mm różnicy wysokości na 1 m długości. Nachylenie rury dobiera się tak, aby rura spalinowa 
miała tendencję wzrostową od urządzenia do ujścia. W żadnej części przewodu spalinowego nie może być miejsc, w których mógłby gromadzić się kondensat.

nachylenie przewodów spalinowych

Gromadzenie kondensatu

Zastosowana niewłaściwa redukcja. Niewłaściwy kąt nachylenia przewodów 
spalinowych.
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4.2.2.3 Lokalizacja otworów rewizyjnych

Przewód spalinowy należy wyposażyć w niezbędną liczbę otworów rewizyjnych rozłożonych na całej długości instalacji, tak aby był łatwy do kontroli i czyszczenia. 
Otwory kontrolne znajdują się w punktach zmiany kierunku oraz w odległościach nieprzekraczających 6 m długości (mierzone w poziomie). W przypadku podłącze-
nia przewodu spalinowego do przewodu kominowego za pomocą kolana stopowego bądź trójnika, otwór rewizyjny umieszczamy na czopuchu, jak najbliżej kotła 
oraz tuż nad kolanem stopowym. Zaleca się umieszczenie otworu rewizyjnego również na wylocie spalin podczas wyprowadzania przez ścianę elewacji na zewnątrz. 
Instalacja spalinowa, której nie można kontrolować i czyścić, nie może być zatwierdzona i uruchomiona.

4.2.2.4 Lokalizacja otworów pomiarowych

Odprowadzenie spalin powinno być przeprowadzone przewodami wyposażonymi w otwór pomiarowy: (PB(W)TM9x, PB(W)MS0x, PB(W)KMxx, PB(W)KTxx, LPR(K,L,B)
Mx, LPUM(K,L,B)x, LPRM(K,L,B)x, LPMS(K,L,B)x, LPM(K,L,B)xx, LPT(K,L,B)xx). Otwór pomiarowy należy zastosować w odległości max. dwa razy większej od średnicy 
wewnętrznej rury spalinowej od króćca spalinowego urządzenia grzewczego. Obowiązek ten jest uchylony, jeśli kołnierz króćca spalinowego urządzenia grzewczego 
jest wyposażony w otwory pomiarowe zarówno dla spalin, jak i powietrza dolotowego. Wówczas nie ma obowiązku montażu dodatkowych otworów pomiarowych.

4.2.2.5 Stosowanie redukcji

Asortyment ALMEVA oferuje szeroką gamę centrycznych i mimośrodowych redukcji. Redukcje centryczne mogą być używane tylko w pozycji pionowej. W pozycji 
poziomej redukcja centryczna nie zapewnia płynnego odpływu kondensatu. Redukcje mimośrodowe można stosować zarówno w pozycji pionowej, jak i pozio-
mej. Stosowane są one głównie w kaskadach i podczas przejścia przewodu spalinowego z pozycji poziomej do pionowej, jeśli przekrój w kominie zwiększa się.  
W pozycji pionowej redukcja mimośrodowa jest używana, gdy konieczne jest odsunięcie czopucha (kaskady) od ściany.

Lokalizacja otworów pomiarowych

Stosowanie redukcji

Redukcja centryczna Redukcja mimośrodowa

Uwaga! W przewodach spalinowych nie można tworzyć otworów w celu 
przeprowadzenia pomiarów spalin. Należy zatem używać komponentów systemu 
ALMEVA do tego przystosowanych.!
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Możliwości montażu klapek zwrotnych

Aby zainstalować w pozycji pionowej, należy 
zaopatrzyć klapkę zwrotną w syfon. 

Aby zainstalować w pozycji poziomej, należy 
zaopatrzyć klapkę zwrotną w korek.

4.2.2.6 odprowadzenie spalin przez ścianę

Spaliny odprowadzane przez ścianę zewnętrzną mogą być zaprojektowane tylko w warunkach:
- w uzasadnionych technicznie przypadkach:
 - w przypadku modyfikacji budynków, w których istniejący komin nie może być wykorzystywany do odprowadzani spalin i nie ma możliwości modernizacji lub  

 instalacji nowego komina,
 - przy budowie budynków przemysłowych,
 - dla budynków podlegającym standardowym limitom emisji.
- mogą to być urządzenia gazowe typu C i B, w których konstrukcja zapewnia, że spaliny nie mogą się przedostać do urządzenia podczas jego pracy.
- należy przestrzegać wielkości i kształtu strefy ochronnej na wylocie spalin na ścianie budynku.
- odległość pomiędzy sąsiadującymi domami mieszkalnymi i rodzinnymi od wylotu gazów spalinowych zgodnie z wysokością budynku.

4.2.2.7 Instalacje powietrzno-spalinowe wielokotłowe (kaskady)

Instalacje kaskadowe są zaprojektowane i wdrażane w celu podłączenia urządzeń do wspólnego komina. 
Rodzaje kaskad:
- zależne od powietrza w pomieszczeniu
 niezależne od powietrza w pomieszczeniu:
 - koncentryczne
 - rozdzielne
- kaskady typu AXIAL - zastosowanie odgałęzień 87° skierowanych w dół
- kaskady typu OFFSET - zastosowanie odgałęzień 45° i podłączenie kotła za pomocą kolana 87°
- kaskada typu BACK TO BACK - podłączenie kilku kotłów ustawionych w dwóch rzędach naprzeciw siebie do jednego wspólnego kolektora.
Kaskady są dostarczane w pakietach, ale mogą być również projektowane indywidualnie bez lub z klapami zwrotnymi.

Elementy PBTKxx, PBEKxx, LPTK(L,B)xx i LPEK(L,B)xx są zawsze dostarczane z syfonem.

4.2.2.8 Kotwienie przewodów spalinowych

Kotwienie rury spalinowej możliwe jest na kilka sposobów:
- Systemy STARR, LIK, LIL i LIB mogą być kotwione przy użyciu standardowych technik kotwienia.
- Obejmy ścienne (LPWHLx, LPWHBx) ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w systemach LIK, LIL i LIB. Podczas mocowania rury do ściany obejmę montuje-

my w wersji pionowej naściennej. Nadaje się ona również do zawieszenia poziomo pod sufitem. Obejmy ścienne należy montować min. co 2 metry.
-  W przypadku wyprowadzenia spalin na zewnątrz należy zastosować wzmocnione obejmy ścienne (APWHLx, APWHBx, APWHCx, APWHMx), zarówno w pozycji 

pionowej, jak i poziomej.
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4.2.3 zasady dla kominów

4.2.3.1 ogólne

Otwory kominowe muszą mieć stały przekrój wzdłuż skutecznej wysokości.
Przewody kominowe stosowane do odprowadzania spalin nie mogą być używane jako przewody wentylacyjne.

4.2.3.2 odchylenia kominów od pionu

Strumienie są zwykle zaprojektowane jako pionowe i proste. Jeśli ze względów konstrukcyjnych konieczne jest odchylenie przewodu kominowego, dopuszczalne 
jest odchylenie max. 45° od pionu. Niezalecane jest stosowanie kominów zakrzywionych w wielopoziomowych budynkach. Zakrzywienia w przewodzie 
kominowym nie mogą być projektowane ani na poziomie konstrukcji sufitu, ani syfonu.

4.2.3.3 Kominy wewnątrz budynków

Kominy nadciśnieniowe i podciśnieniowe ALMEVA budowane w szachcie, muszą mieć wentylację tylną pomiędzy wkładem kominowym a obudową komina, co 
w przypadku nieszczelności w przewodzie kominowym zapewni odprowadzanie spalin na zewnątrz budynku. W przypadku wewnętrznych systemów koncen-
trycznych funkcję tę spełnia odpowietrznik. Wentylacja tylna musi obejmować odcinek od podstawy komina do wyjścia na zewnątrz. Wejścia i wyjścia do szczeliny 
wentylacyjnej muszą mieć taką samą powierzchnię jak szczelina wentylacyjna i nie mogą ograniczać funkcjonowania wentylacji tylnej.

Minimalny rozmiar szachtu

Minimalna wielkość szczeliny między 
sztywnym systemem odprowadzania spalin 
a szachtem (równolegle powietrze/spaliny).

min. 3 cm min. 3 cm

Przy obliczaniu wielkości szczeliny należy 
uwzględnić rozmiar kielicha rury, gdzie przekrój 
strumienia powietrza jest zwężony.

min. 2 cm min. 2 cm
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4.2.3.4 Czopuchy

W przypadku systemów ALMEVA przejście od poziomu do pionu rozwiązuje się na różne sposoby:

Trójnik rewizyjny ze zmianą kierunku z odskraplaczem typu STARR PB(W)uTAx

Elementy te zapewniają odprowadzenie kondensatu i kontrolę drogi 
spalinowej. Na króćcu spustowym montujemy syfon Long John 
(ZULJxx). Drzwiczki inspekcyjne są zamontowane tuż pod wylotem 
rury ze ściany, tak aby zapewnić łatwy dostęp do inspekcji.

Trójnik typu STARR PB(W)TE9x

Elementy te są używane w połączeniu z odskraplaczem (PPMA0x), 
który zapewnia odprowadzanie kondensatu i kontrolę drogi spalin. 
Na odskraplaczu montujemy syfon Long John (ZULJxx). Drzwiczki 
inspekcyjne są montowane drzwi są instalowane w miejscu odpływu.

1

2
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Kolano ze stopą 87° z kotwieniem STARR PB(W)Tuxx

Montaż kolana ze stopą

Kolano ze stopą używamy w połączeniu z trójnikiem z rewizją (PBRTDx, PPTXFx, PBRTFx) lub trójnikiem z odskraplaczem 
(PBRTAx). W miejscu trójnika rewizyjnego montujemy drzwiczki rewizyjne.

Trzpień podstawy kolana ze stopą włóż w pożą-
dany otwór wspornika i zakotwicz go śrubą.

1 2 3

3
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Montaż kolana renowacyjnego 87°

Kolano renowacyjne 87° nadaje się do montażu w ciasnych przestrzeniach, bez konieczności ingerencji w już istniejący szacht, aby 
zmienić kierunek spalin z poziomego na pionowy. 
Podczas wprowadzania komina kolano 87° opuszcza się wraz z wkładem przez szacht kominowy do czopucha, a następnie 
przykręca się do niego prostą część poziomą. Wypustka kolana w kształcie języka służy do zakotwiczenia komina w szachcie. 
Użycie tego kolana pozwala na bardzo szybką instalację komina bez większych prac rozbiórkowych.

4.2.3.5 umieszczenie otworów kontrolnych

Przewód kominowy należy wyposażyć w niezbędną liczbę otworów rewizyjnych, i tak, aby był łatwy do kontroli i czyszczenia. Otwory kontrolne są umieszczane 
w punktach zmian kierunku.
Jeżeli czopuch jest podłączony do komina za pomocą kolana, otwór rewizyjny znajduje się w łatwo dostępnym miejscu lub tuż nad kolanem ze stopą w szachcie ko-
minowym. Możliwe warianty przedstawiono w rozdziale 4.2.3.4. Ścieżka spalin, której nie można kontrolować i czyścić, nie może być zatwierdzona i uruchomiona.

4.2.3.6 drzwiczki kominowe

Zazwyczaj umieszczane są one na obudowie komina w miejscach otworów rewizyjnych, spustów kondensatu lub innych miejscach wymagających regularnej kon-
troli. Aby uniknąć wszelkich zakłóceń związanych z przedostawaniem się powietrza przez drzwiczki, muszą być one szczelne i zabezpieczone przed przypadkowym 
otwarciem. Należy stosować tylko drzwiczki kominowe ALMEVA wykonane z materiałów niepalnych.

Uwaga! Pod żadnym pozorem przejście od poziomu do pionu nie może być rozwiązane 
poprzez użycie rury elastycznej. Zawsze należy używać jednego z czterech powyższych 
wariantów.!

4
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4.2.3.7 Wylot komina nad dachem

Kominy projektowane są na tyle wysoko, że w każdych warunkach pracy podłączonych urządzeń grzewczych zapewniony jest bezpieczny wylot i odprowadzanie 
spalin na zewnątrz. W sytuacji gdy otwory wentylacyjne lub odpowietrzające znajdują się w bliskim sąsiedztwie przewodów spalinowych, ujścia tych kanałów 
należy dostosować tak, aby uniemożliwić przedostawanie się spalin z sąsiednich otworów kominowych.

Dach płaski
Jest to dach, którego nachylenie do płaszczyzny poziomej jest mniejsze niż 20°. Nad płaskim dachem budynku lub nad strychem płaskiego dachu, wylot komina 
musi znajdować się na wysokości co najmniej 500 mm (jeśli nadciśnienie na wylocie komina jest mniejsze niż 25 Pa, to co najmniej 1000 mm).

usytuowanie wylotów komina
12

°

≥

>
 0,

6 ma)

>
 12

°

≥
 0,

6 m

Pokrycie łatwo zapalne

b)

c)

d)

>
 12

°
≥ 1 m

≥
 0,

3 m

Pokrycie niepalne, niezapalne lub trudnozapalne

> 3 m
3 m≥

1,5 m≥

≥
 0,

3 m

≥
 0,

3 m

12
°

> 3 m
3 m≥

1,5 m≥

≥
 0,

3 m

≥
 0,

3 m

12
°

Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli. Powinno się również zachować następujące zasady:

- przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci dachowej nie większym niż 12°, niezależnie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdować się, 
 co najmniej o 0,6m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych (rys. a)

- przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 12° i pokryciu:
 * łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się na wysokości, co najmniej 0,6 m. wyżej poziomu kalenicy (rys. b)
 * niepalnym, niezapalnym i trudnozapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować się, co najmniej o 0,3 m. wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości  
 mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. (rys. d)

- przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów ich wyloty powinny 
 znajdować się ponadto:
 * ponad płaszczyznę wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższego przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3,0  
    do 10,0 m od tej przeszkody przy dachach stromych (rys. c)
 * co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości od 1,5 do 3,0 m od przeszkody (rys. c),
 * co najmniej o 0,3 m wyżej od górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5 m od tej przeszkody (rys. c)
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odległość komina od okien dachowych i lukarn

4.2.3.8 Wylot spalin przez ścianę budynku

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą 
spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

 1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej.
 Należy pamiętać o zachowaniu odległości między wylotami tych przewodów. Powinna być ona nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od 
 najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m.

 2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
Wyloty takich przewodów, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie 
mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą 
spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez 
zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 
12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. 

> 600_

< 1500

> 600_

> 600_

> 2000_
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4.2.3.9 uszkodzenie produktu i układu spalinowego przez sąsiednią instalację spalinową  

Jeżeli zasys powietrza do spalania gazu jest niezależny od powietrza w pomieszczeniu, a znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie innego systemu spalinowe-
go, może zasysać spaliny lub inne cząstki stałe. Zassane spaliny lub cząsteczki brudu mogą uszkodzić instalację lub spowodować nieprawidłowe działanie. W takim 
przypadku konieczne jest zwiększenie wysokości sąsiedniej instalacji spalinowej za pomocą odpowiedniego przedłużenia. Wysokość przedłużenia uzależniona 
jest od średnicy drugiego systemu odprowadzania spalin i należy je wykonać zgodnie z ilustracją.
Jeżeli nie ma możliwości zwiększenia wysokości komina spalinowego, wówczas należy zmienić koncepcję instalacji tak, aby powietrze do spalania doprowadzić do 
kotła z pomieszczenia kotłowni bądź z innego miejsca, z którego nie będzie możliwe zasysanie spalin lub cząsteczek brudu.

Sąsiadujące systemy spalinowe

D

>1,5 D_
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4.2.3.10 Kotwienie komina

Sposób kotwienia komina zależy od rodzaju systemu spalinowego i od miejsca montażu:

1) W szachcie kominowym
- System STARR - Komin powinien być zakotwiczony u podstawy komina i wycentrować za pomocą elementów dystansowych umieszczonych co 2 m.
- System FLEX - Elastyczna rura powinna być zakotwiczona w dwóch punktach - u podstawy komina i na wylocie, gdzie można zastosować kotwienie  
 systemowe głowicą PPSASx lub klamry kotwiące. Elementy dystansowe są używane co 2 m do wyśrodkowania rury elastycznej.

2) oddzielnie w pomieszczeniu

Kotwienie systemu FLEX

Kotwienie systemu koncentrycznego

APWHxx

Stalowa obejma
ścienna

2 m

Systemy koncentryczne LIK, LIL, LIB są zakotwione przy użyciu wzmocnionych obejm ściennych co 2 m.
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3) Kominy zewnętrzne

- Systemy LAB, LAL, LAC i LAM mocuje się do elewacji za pomocą wzmocnionych wsporników ściennych LAB, LAL, LAC i LAM max co 4 m.
-  Kolano stopowe mocuje się za pomocą wspornika, który jest częścią kolana, tzw. kolano ze stopą z konsolą.
-  Jeśli zamiast kolanka stopowego z konsolą zastosowane zostanie kolano 87°, to na tym kolanie należy zamontować pierwszą obejmę ścienną.
-  Maksymalna swobodna długość komina powyżej ostatniej wzmocnionej obejmy ściennej może wynosić maksymalnie 3 m, przy zastosowaniu klamry dla  
 wzmocnienia połączenia.

W naszej ofercie wszystkie obejmy ścienne i wsporniki są dostępne w różnych długościach, aby zapewnić odpowiedni dostęp komina do fasady budynku.

Kotwienie systemu zewnętrznego

LAB střešní nástavec 
s protidešťovou manžetou

LAB trubka s hrdlem

LAB stěnová objímka zesílená

LAB krycí deska jednodílná

LAB revizní T- kus 
s přívodem vzduchu

LAB trubka s hrdlem

LAB revizní T-kus

LAB pateční koleno 87° 
s konzolou 

LAB vyústění s přisáváním

LAB trubka s hrdlem

LAB sponka pro zpevnění spoje

LAB koleno 87° 
s trubkou

LAB hrdlo k zkrácení potrubí
Střešní průchodka 
25-45° UNI (komplet)

Połączenie przed ostatnią obejmą ścienną (wzmocnioną) LAB musi 
posiadać klamrę LAB dla wzmocnienia połączenia

Ponad ostatnią obejmą ścienną (wzmocnioną) LAB każde 
połączenie musi posiadać klamrę LAB dla wzmocnienia 
połączenie

max. 4 m
Odległość między dwiema obejmami 
ściennymi (wzmocnionymi) LAB może 
wynosić max 4m

max. 3 m
Wolna długość komina nad ostatnią 
obejmą ścienną (wzmocnioną) LAB 
może wynosić max 3m

Wysokość komina, na której połączenia nie muszą posiadać 
klamer LAB dla wzmocnienia połączenia

Pierwsza obejmą ścienną (wzmocnioną) musi być zamonto-
wana na LAB kolano 87°
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zalecana długość odchylenia 

zalecana długość odchylenia Kąt 15° Kąt 30° Kąt 45°

Ø 60/100 80/125 110/160 60/100 80/125 110/160 60/100 80/125 110/160

długość elementu

Bez rury prostej 35 35 40 75 90 100 150 150 170

250 mm 85 85 90 170 185 195 285 285 305

500 mm 150 150 155 295 310 320 460 460 480

1000 mm 280 280 285 545 560 570 815 815 835

15° 30° 45°

Adapter LAL/LAB na LIL/LIB Adapter LIL/LIB na LAL/LAB

Sposób montażu adapterów

Adapter LAL/LAB 
na LIL/LIB

LAL/LAB kielich rury

LIL/LIB nypel rury

Adapter LIL/LIB 
na LAL/LAB

LIL/LIB kielich rury

LAL/LAB nypel rury
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Montaż przedłużeń konsoli i obejmy ściennej

LAB Montaż przedłużenia konsoli ściennej

LAB przedłużenie konsoli ściennej I,  
50-150 mm (tylko konsola ścienna).

1

LAB przedłużenie konsoli ściennej II,  
130-250 mm (konsola ścienna + przedłużenie).

LAB przedłużenie konsoli ściennej III,  
220-330 mm (konsola ścienna + przedłużenie).

2 3

LAB Montaż przedłużenia obejmy ściennej

LAB obejma ścienna.

1

LAB przedłużenie obejmy ściennej. Łączymy i skręcamy w odległości jakiej 
potrzebujemy.

2 3
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Możliwości i zasady zasysania elementów systemu LAB

4.2.3.11 Możliwości poboru powietrza (LAB, LAL, LAC, LAM)

Z wylotu spalin z zasysaniem.

Mimośrodowo ułożona tarcza na kolanie ze stopą LAB 87° z konsolą umożliwia płynną regulację przepływu wagowego powietrza 
do spalania.

Z trójnika rewizyjnego z doprowadzeniem powietrza.

Powietrze do spalania

Spaliny

1

3

2
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System na zewnątrz budynku System wewnątrz budynku

LAB LAL LAM LAC LIL LIB LIK

złącza stożkowe złącza kielichowe

Element LAB Kolano 87° z rurą zawiera dwa 
elementy: Kolano 87° oraz Rurę prostą

APSBBx APSBLx APSBMx APSBCx

LAB przejście z LIK, LIL przez ścianę

4.2.3.12 Przejście przez ścianę

W razie potrzeby skracamy  
koniec rury łączącej.

Wewnątrz używamy elementów 
systemów LK, LIL, LIB.

Na zewnątrz używamy elementów 
systemów LAB, LAL, LAM, LAC.
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4.2.3.13 Możliwość skracania elementów

LAB skracanie elementów systemu przy użyciu Króćca do skracania rur APMKBx

Skróć płaszcz zewnętrzny od strony nypla oraz 
wewnętrzną rurkę od strony nypla.

1

Element po skróceniu. Włóż króciec do skracania rury do płaszcza rury 
od strony nypla.

2 3
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4.3 Po montażu

Po zakończeniu montażu instalacji spalinowej i podłączeniu urządzenia, należy przeprowadzić inspekcję ścieżki spalin, na podstawie której zostanie sporządzony 
protokół. 

Rewizję i raport powinien wykonać wykwalifikowany instalator, który sprawdzi i zweryfikuje następujące punkty:

Kontrola optyczna:

- korpus komina musi być w widoczny sposób oznakowany tabliczką kominową ALMEVA
- połączenie poszczególnych typów urządzeń z liczbami, dla których wykonano obliczenia, właściwości i wymiary ścieżki spalin
- kompletność i oryginalność elementów instalacji (w przypadku braku jakiejkolwiek części zastosowanego elementu: pokrywy rewizyjnej, elementów
 uszczelniających, gumowego korka pomiarowego, elementów neutralizatora, elementów klapki zwrotnej (syfon lub korek) itp.)
- wykrywanie ewentualnych uszkodzeń mechanicznych (pęknięcia, wgniecenia. połamane części itp.)
- wystarczająca liczba elementów do prawidłowego kotwiczenia komina.

Kontrola działania:

- zgodność z instrukcjami montażu producenta systemu
-  wystarczająca ilość doprowadzanego powietrza do spalania
- dostępność wszystkich otworów pomiarowych i kontrolnych
- przegląd działania poszczególnych elementów, takich jak części z zaworami zwrotnymi (zwłaszcza płynnego otwierania skrzydełek), a także wyposażenia
 elektrycznego (pompa spustu kondensatu, ogranicznik temperatury spalin) itp. 
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deklaracja właściwości użytkowych

Tabliczka kominowa
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Zaprojektowano
w Szwajcarii

Więcej niż 9 000
części komina

3 000 kształtek
na magazynie

W pełni
certyfikowany system

Profesjonalne
wsparcie techniczne
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Znajdź przedstawiciela handlowego  
w Twoim regionie

Dział Handlowy Almeva Poland Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 2, 43-200 Pszczyna

Poland 
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel.: +48 32 475 71 04, +48 530 529 432
Zamówienia należy kierować na adres email: zamowienia@almeva.pl

Zapytania należy kierować na adres email: zapytania@almeva.pl


