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Informacje dotyczące BHP
Informacje dotyczące BHP
Wiele produktów budowlanych oraz elementów kominowych
produkuje się z naturalnych surowców zawierających kwarc
krystaliczny.
W przypadku maszynowej obróbki produktów, jak np. cięcie
czy wiercenie, powstaje respirabilny pył kwarcowy.
W przypadku znacznego zanieczyszczenia pyłem przez
dłuższy czas może dojść do uszkodzenia płuc (krzemicy),
co zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworu płuc.

Ochrona oczu
Ochrona dróg
oddechowych
P3/FFP3
Ochrona słuchu

2

Aby temu zapobiec, należy zastosować następujące środki
ochrony:

Podczas cięcia i wiercenia należy stosować ochronę dróg
oddechowych P3/FFP3

Ponadto należy stosować urządzenia do cięcia na mokro
lub urządzenia z odciągiem pyłu.

Informacje ogólne
Schiedel ABSOLUT PARAT to komin prefabrykowany,
pracujący w podciśnieniu. Komin daje możliwości wością
podłączenia do wszystkich rodzajów urządzeń
grzewczych w temperaturze pracy do 400° C. W kominie
o średnicy 12 istnieje możliwość pracy niezależnie od
powietrza w pomieszczeniu. (kotły kondensacyjne).
Należy przestrzegać
Montaż Schiedel ABSOLUT PARAT należy wykonywać
zgodnie z dołączoną instrukcją oraz ze sztuką
budowlaną. Prawidłowy montaż zapewnia bezawaryjne
działanie i dużą trwałość użytkowania.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów i norm
krajowych.
Niniejsza instrukcja dotyczy następujących przekrojów
poprzecznych komina:

Szczegółowe dane, które należy uzyskać z projektu budowlanego:
Typ i rodzaj urządzenia grzewczego
Wysokość całkowita komina
Kierunek drzwiczek rewizyjnych
Kierunek trójnika przyłączeniowego
Wysokość trójnika przyłączeniowego
Konieczność wykonania statycznego wzmocnienia
komina

Jeśli zastosowano system powietrzno-spalinowy
stalową płytę przykrywającą należy montować na
dystansie
Odpowiednie elementy wyposażenia znajdują się w
zestawie akcesoriów ABSOLUT PARAT.
Pętle montażowe należy przykręcić siłowo.
Do podnoszenia elementów ABSOLUT PARAT należy
używać podkładki drewnianej
Pomocnicze urządzenie do pionowania można usunąć
dopiero po podniesieniu.
Dla każdego elementu ABSOLUT PARAT należy
stosować pomocnicze urządzenie montażowe, które po
zakończeniu prac usuwa się przez kolumnę rury
wewnętrznej za pomocą żółtej transportowej taśmy
zabezpieczającej.
Komin składa się z więcej niż jednego elementu
prefabrykowanego (wysokość całkowita komina wynosi
więcej niż 6m)
W przypadku sztywnego połączenia śrubowego
elementów prefabrykowanych, należy zapewnić ze
wszystkich stron dostęp do elementów mocujących
W przypadku temperatur zewnętrznych poniżej +5°C
należy stosować odpowiednie działania ochronne.
Ściek kondensatu jest fabrycznie zamontowany w
dolnym elemencie ABSOLUT PARAT. Należy go
regularnie sprawdzać i w razie potrzeby
oczyścić! Wykonać instalację odprowadzenia
kondensatu pod komin! Wykonanie odprowadzenia
kondensatu i deszczówki w miejscu instalacji!
INFORMACJA!
Przyłącza rury spalinowej w standardowym elemencie
ABSOLUT PARAT oraz w elemencie górnym komina
ABSOLUT PARAT ze względów produkcyjnych są
dostarczane bez płyty czołowej i z krótkim adapterem.
Podczas wykonywania montażu po ustawieniu komina należy
stosować się do instrukcji montażowych zamieszczonych na
stronie 20.

Instrukcję montażu należy po zamontowaniu przekazać
instalatorowi instalacji grzewczych!

Informacja dotycząca projektowania
Podczas określania stref obciążenia
wiatrem należy przed rozpoczęciem montażu
zapoznać się z informacjami dotyczącymi statyki,
które są dostępne na naszej stronie internetowej:
www.schiedel.com/de/service/servicetools/
schiedelstatik-tool/

UWAGA!
Konstrukcję komina do momentu rozpoczęcia obróbki
i na czas przerw roboczych należy zabezpieczyć przed
wilgocią!

INFORMACJA!
Informacja dotycząca montażu
Pustaki i rury wewnętrzne montuje się na
masę uszczelniającą RAPID.
Termoizolacji z pianobetonu i otworów
gwintowanych nie pokrywa się masą
uszczelniającą RAPID.
Zasadniczo zalecamy stosowanie daszków
przeciwdeszczowych, szczególnie w przypadku
paliw stałych!
Powierzchnie styku muszą być
wolne od brudu i kurzu
Masę uszczelniającą RAPID należy nakładać grubą
warstwą
Do podnoszenia i przenoszenia ładunków zawsze
należy stosować czterocięgnowe zawiesia żurawia.
Na czas przerwy montażu, element ABSOLUT PARAT
należy przykryć, w celu zabezpieczenie go przed
wnikaniem wnikaniem wody lub gruzu budowlanego.
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Wskazujemy, że rysunki zawarte w niniejszej
instrukcji przedstawiają pustaki z termoizolacją
(Termo). Pustaki te nie występują w wersji
standardowej i należy je zamawiać oddzielnie
(opcjonalnie)!

A.

Elementy prefabrykowanwego komina ABSOLUT PARAT – widok po dostarczeniu
WAŻNE INFORMACJE!
• Przy wszystkich elementach ABSOLUT PARAT zamontowane jest pomocnicze urządzenie do pionowania.
Można je usunąć dopiero po podniesieniu elementów za pomocą żurawia!
• Do przenoszenia prefabrykowanych elementów należy stosować oryginalne zawiesia 4 - cięgnowe typu 0,5t
Rd12!Długość zawiesi musi być tak dobrana aby kat pomiędzy nimi wynosił min. 60°

WAŻNA INFORMACJA! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!
• Przed wypionowaniem zdemontować drewniany element do osadzania (G)
oraz drewniany element zabezpieczający rurę (J) w pozycji poziomej!
Pozwala to zapobiec przypadkowemu upadkowi podczas pionowania.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

A. taśma do pakowania (zielona)
UWAGA! Taśmy użyte do pakowania
pomocniczego
urządzenia
do
pionowania można usunąć dopiero
po zakończeniu pionowania!
B. – zabezpieczenie krawędzi (usunąć
przed zamontowaniem)
C. – transportowa taśma zabezpieczająca
(żółta)
UWAGA! Żółtą taśmę stosowaną do
zabezpieczenia
rury
podczas
transportu można przerwać i usunąć
dopiero
po
odstawieniu
na
drewniany elemencie (patrz strona
3)!
D. –
pomocnicze
urządzenie
do
pionowania
UWAGA! Można je usunąć dopiero
po podniesieniu!
E. – zamontowana lina zabezpieczająca
rurę
UWAGA!
Zamontowana
lina
zabezpieczająca
rurę
jest
niewidoczna i pozostaje w systemie
ABSOLUT PARAT.
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F. – skrzynia systemu ABSOLUT PARAT
Zawartość:
 Zaprawa uszczelniająca RAPID
 Stożek komina
 Gąbka
G. – drewniany element do osadzania
(znajduje się na na górnym elemencie
ABSOLUT PARAT) i służy do
odciążania taśmy transportowej
zabezpieczającej w trakcie jej
przerywania
H. – pomocnicze urządzenie montażowe z
przyrządem do wygładzania spoin
I. – lina przy pomocniczym urządzeniu
montażowym z przyrządem do
wygładzania spoin
J. – drewniany element zabezpieczający
rurę

B. Montaż dolnego elementu ABSOLUT PARAT
UWAGA!
Do przenoszenia prefabrykowanych elementów należy
stosować oryginalne zawiesia 4 - cięgnowe typu 0,5t Rd12!
Długość zawiesi musi być tak dobrana by kat pomiędzy
nimi wynosił min. 60°

Pętle montażowe

GÓRA

WAŻNE! NIEBEZPIECZEŃSTWO
OBRAŻEŃ!
− Przed wypionowaniem należy
zdemontować drewniany element do
osadzania (G) oraz drewniany
element zabezpieczający rurę (J) w
pozycji poziomej! Pozwala to
zapobiec przypadkowemu upadkowi
podczas pionowania.
 Pętle montażowe należy wkręcić
i siłowo przykręcić.
 Usunąć taśmy do pakowania oraz
zabezpieczenie krawędzi.
UWAGA!
Pomocnicze
urządzenie
do
pionowania można usunąć dopiero
po podniesieniu!
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− Połączyć linę (I) z pomocniczym
urządzeniem montażowym ((H)
i umieścić u góry rury wewnętrznej
dolnego elementu.
− Zastosować podkładkę (K) do
zabezpieczenia krawędzi elementów.
- Wypionować dolny element ABSOLUT
PARAT.
- Przygotować odpowiednie posadowienie
z warstwy izolacji przeciwwilgociowej oraz
zaprawy murarskiej MG (M5) IIa (wg EN
998-2).
- Wypionować dolny element ABSOLUT
PARAT i osadzić go na przygotowanym
posadowieniu
- Zastosowanie systemowej podstawy,
płyty termoizolacyjnej "Thermo" jest
możliwe na specjalne zamówienie.

UWAGA! Powierzchnie łączenia
muszą być wolne od
brudu i kurzu

GÓRA






UWAGA!
Pustaki i konstrukcję
komina do momentu
rozpoczęcia obróbki
i na czas przerw w pracy
należy zabezpieczyć
w miejscu instalacji przed
wilgocią!

Otwór
w stropie
powinien być
przynajmniej
o 5 cm większy
od pustaka

Wypionować dolny element ABSOLUT PARAT i zamocować w stropie (np. za pomocą drewnianych klinów).
Usunąć pętle montażowe.
Na pustak nałożyć równomiernie warstwę zaprawy RAPID.
UWAGA!
Należy przy tym ominąć termoizolację i gwintowane tuleje!
Oczyścić połączenie kielichowe i nałożyć równomiernie uszczelniającą zaprawę klejową RAPID na rurę wewnętrzną.

GÓRA
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Położyć drewniany element do osadzania (G) na rurze wewnętrznej, przekładając go przez pomocnicze urządzenie
montażowe (H).

C. Ustawienie elementu ABSOLUT PARAT - wariant I (bez sztywnego połączenia)










Wkręcić i pętle montażowe do elementu ABSOLUT
PARAT.
Zastosować podkładkę (K) do zabezpieczenia krawędzi
elementów.
Powoli wypionować element ABSOLUT PARAT.
UWAGA!
Pomocnicze urządzenia do pionowania (D) można usunąć
dopiero po podniesieniu!

Element ABSOLUT PARAT wychylić nad montowany
element.
Rurę wewnętrzną elementu ABSOLUT PARAT ostrożnie
umieścić na drewnianym elemencie do osadzania (G).
Dopiero teraz można przerwać transportową taśmę
zabezpieczającą (C).
Przebiegającą wewnątrz transportową taśmę
zabezpieczającą (C) mocno przywiązać (podwójnym
węzłem) do liny (I) pomocniczego urządzenia montażowego
(H).
UWAGA!
Mocowanie należy wykonać poza miejscem styku
z elementem ABSOLUT PARAT!
Elementy mocno
z sobą połączyć

GÓRA
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Ponownie podnieść element ABSOLUT PARAT.
Usunąć drewniany element do osadzania (G).
Przed osadzeniem napiąć od góry transportową taśmę
zabezpieczającą (C).
UWAGA!
Nie wyjmować w trakcie opisywanych czynności
pomocniczego urządzenia montażowego (H)!
Opuszczać element ABSOLUT PARAT do momentu,
aż wewnętrzna rura zostanie równomiernie osadzona
w złączu zawijanym.
Całkowicie osadzić element ABSOLUT PARAT.
Przymocować element ABSOLUT PARAT w stropie
(drewniane kliny).

UWAGA!
Zamontowana lina zabezpieczająca rurę (E) jest
niewidoczna i pozostaje w systemie ABSOLUT PARAT!

GÓRA

D. Element ABSOLUT PARAT - wariant II ( ze sztywnym połączeniem śrubowym)
 Przed osadzeniem w sztywnym elemencie ABSOLUT PARAT
odkręcić górną śrubę we wszystkich czterech elementach
mocujących.
 Rurę wewnętrzną zamontować w sposób opisany powyżej.
 Opuścić element ABSOLUT PARAT.
 Wkręcić wszystkie dolne śruby, gwinty 1–2
 Wypionować i przymocować w stropie element ABSOLUT PARAT.
 Wszystkie śruby dokręcić siłowo.
 Zamknąć otwór w elementach mocujących zaprawą z grupy
MG(M5) IIa (zaprawa murarska wg EN 998-2).
Zamknąć otwór
przy użyciu zaprawy

Górna śruba
Element mocujący
Dolna śruba

GÓRA

8

E. Element górny komina ABSOLUT PARAT – montaż górnego elementy i zakończenia






Wkręcić i siłowo przykręcić pętle montażowe do
elementu górnego komina ABSOLUT PARAT.
Zastosować podkładkę do zabezpieczenia krawędzi
elementów.
Wypionować element górny komina ABSOLUT PARAT.
UWAGA!
Pomocnicze urządzenia do pionowania (D) można
usunąć dopiero po podniesieniu!
Po ustawieniu zamontować standardowy element
ABSOLUT PARAT.

Wykonanie płyty
przykrywającej typu
Handy

Wykonanie elementu
kompozytowego z betonu
włóknistego (dostępne na
specjalne zamówienie)

GÓRA








Nałożyć na pustak warstwę
zaprawy MG(M5) IIa
(zaprawa murarska wg EN
998-2) .
Ułożyć płytę przykrywającą
typu Handy (patrz strona
10).
Wykonać połączenia
śrubami z podkładkami
uszczelniającymi (tylko
lekko przykręcić).
Stożek nasunąć na płytę
przykrywającą.
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Przyciąć według instrukcji
na długość i w zależności od
kąta nachylenia dachu.
Nałożyć na pustak warstwę
zaprawy MG(M5) IIa
(zaprawa murarska wg EN
998-2) .
Ustawić element betonowy
według instrukcji.
Wkręcić boczne śruby
nastawcze w element
ABSOLUT PARAT (tylko
ręcznie).
Stożek nasunąć do miejsca
zamontowania elementu
betonowego.

Montaż stalowej płyty przykrywającej (przykład wykonania z elementem ABSOLUT PARAT 18TL)

Widok stalowej płyty
przykrywającej (A) wraz
z daszkiem
przeciwdeszczowym (C)

Zawartość zestawu do montażu płyt przykrywających:
1 – uszczelki silikonowe (4 szt.)
2 – podkładki ze stali nierdzewnej (4 szt.)
3 – śruby imbusowe M12 (4 szt.)
4 – klucz imbusowy

WAŻNE
Podczas
wykonywania
prac uważać,
aby nie
uszkodzić
uszczelek
silikonowych!

Położyć stalową płytę
przykrywającą na
górnym elemencie
Absolut Parat

Nałożyć stożek wylotu spalin
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Kolejność montażu:
1. uszczelki silikonowe
2. podkładki ze stali
nierdzewnej
3.śruby imbusowe ze stali
nierdzewnej M12 (4 szt.)

Nasunąć stożek na
stalową płytę
przykrywającą

Przykręcić mocno śruby
imbusowe

Widok po zamontowaniu.

Informacje dotyczące obudowy elementu górnego komina w miejscu instalacji
W przypadku wykonania wykończenia
komina ponad dachem należy
pozostawić otwór powietrza
zasilającego min. 30 mm!
Zwis płyty
przykrywającej
85 mm
115 mm

Wykończenie komina
ponad dachem, maks. do
górnej krawędzi
ostatniego pustaka

Grubość
wykończenia
-

INFORMACJA!

Przykład montażu

Zasadniczo zalecamy
stosowanie daszków
przeciwdeszczowych,
szczególnie w przypadku
stosowania paliw stałych!

55 mm
85 mm

Planowane wykończenie komina ponad
dachem może maksymalnie sięgać do
górnej krawędzi ostatniego pustaka!
Na obwodzie otwór
powietrza zasilającego
min. 30 mm

Przykład montażu, patrz rysunek po prawej!

Grubość wykończenia komina ponad dachem

Stalowa płyta
przykrywająca (A)
z daszkiem
przeciwdeszczowym typu
„EAGLE” (B).

D – Maks. grubość wykończenia
komina ponad dachem:
55 mm dla zwisu płyty
przykrywającej wynoszącego 85
mm
85mm dla zwisu płyty
przykrywającej wynoszącego
115mm
E – Na obwodzie otwór
powietrza zasilającego min. 30
mm (patrz informacja powyżej!)

C – Wykonanie obudowy w miejscu instalacji, maks. do górnej krawędzi pustaka
Montaż daszka przeciwdeszczowego typu„EAGLE” (asortyment dodatkowy)
Przykład wykonania z ABSOLUT 18 TL.

INFORMACJA!

Podczas wykonywania
obróbki elementów ze stali
nierdzewnej należy nosić
odpowiednie, czyste
rękawice ochronne!
Do montażu elementów ze
stali nierdzewnej należy
używać odpowiednich
narzędzi!

Widok przed rozpoczęciem
montażu.
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Obie śruby imbusowe
stalowej płyty przykrywającej
z uszczelkami silikonowymi i
podkładkami wykręcić po
stronie ciągu spalin.

Należy odkręcić stalowe
nakrętki skrzydełkowe d
sworzni mocujących. Elementy
dostępne w zestawie,
dołączone do torby wraz z
instrukcją.

Torba znajduje się przy
instrukcji montażu.

Uszczelki silikonowe należy
umieścić na stalowej płycie
przykrywającej. Następnie
zamontować daszek
przeciwdeszczowy
przeciwdeszczową „EAGLE”.

Prawidłowa kolejność:
- Uszczelka silikonowa
- Daszek
przeciwdeszczowy typu
„EAGLE”
- Podkładka ze stali

Nieprawidłowa kolejność!

Podkładki ułożyć na
sworzniach, następnie
dokręcić stalowe nakrętki
skrzydełkowe.

Widok po zamontowaniu

Pokrywę rewizyjną daszka
przeciwdeszczowego typu
„EAGLE można otworzyć i
zamknąć bez konieczności
użycia narzędzi.

Pokrywa rewizyjna jest
połączona z pętlą z drutu
pełniącą funkcję
zabezpieczającą. Sprawdzić
zabezpieczenie przynajmniej
raz w roku i w razie potrzeby
wymienić.

UWAGA!

Podczas wykonywania
prac uważać, aby nie
uszkodzić uszczelek
silikonowych!

Dokręcić śruby mocujące
daszek przeciwdeszczowy
typu „EAGLE”.

Informacje dla kominiarza
UWAGA!

OCHRONA PRZED
SKALECZENIEM!
Wskazówka
bezpieczeństwa!
Do wykonywania prac
przy elementach
wykonanych ze stali
nierdzewnej należy
używać odpowiednich
rękawic ochronnych!
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F. Odległość komina od elementów konstrukcyjnych
Strop betonowy

Strop drewniany
Drewniany element konstrukcji,
w odległości min. 15cm od
wnętrza płaszcza komina

Strop betonowy

Izolowana szczelina
dylatacyjna np. wełną
twardą

Obudowa

Izolowana szczelina
dylatacyjna np. wełną twardą
Obudowa

Należy przestrzegać zalecanych
odległości komina od łatwopalnych
elementów konstrukcyjnych!

W przypadku stropu
betonowego zalecamy
wykonać szczelinę
dylatacyjną wokół komina
wynoszącą min. 2cm.
Powyższe elementy
konstrukcyjnie należy
dodatkowo odizolować
termicznie w celu statyki i
redukcji mostków cieplnych
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Widok uchwytu mocującego
komin w krokwiach dachowych.

Podczas projektowania obiektu
i instalacji systemów
kominowych należy pamiętać o
bardzo ważnym przepisie,
dotyczącym doboru odległości
kominka od łatwopalnych
elementów konstrukcji obiektu
(w tym krokwi lub drewnianych
belek stropowych).
Wg. §265.4 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, które
powinny być spełnione podczas
budowy obiektów, przewody spalinowe oraz dymowe muszą
być oddalone od łatwopalnych i nieosłoniętych elementów
konstrukcji budynku o co najmniej 0,3 m. W przypadku
elementów osłoniętych okładziną wykonaną z tynku o
grubości 25 mm na siatce, odległość ta powinna wynosić co
najmniej 0,15 m. Warto pamiętać, że odległość należy
mierzyć od powierzchni wewnętrznej wkładu kominowego.

G. Odprowadzenie deszczu i kondensatu

GÓRA

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ!
Urządzenie wyłapujące ustawić do miejsca położenia
przyłącza.
Wykonanie odprowadzenia kondensatu i deszczówki
w miejscu instalacji! Fabrycznie wykonano syfon
z uszczelnieniem wodnym o wys. 10 cm. Działanie
i szczelność należy sprawdzić po wykonaniu całego
odprowadzenia wraz z częściami zamontowanymi
w zakładzie produkcyjnym, potem należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby oczyszczać.
Należy przestrzegać przepisów dotyczących gospodarki
wodnej!
Instrukcję montażu należy po zamontowaniu przekazać
instalatorowi instalacji sanitarnych!

14

Propozycje dotyczące odprowadzania kondensatu i deszczówki wykonywanego w miejscu instalacji dla elementów
kondygnacyjnych ABSOLUT PARAT z odpływem kondensatu BlowerDoor

UWAGA!
Powstały otwór oraz
BlowerDoor
użytkownik musi
trwale i szczelnie
zamknąć.
Alternatywnie można
zamontować
zamkniętą blendę
przykrywającą (C)
stanowiącą element
wyposażenia
specjalnego.
Stan w momencie
dostarczenia loco fabryka
z odpływem kondensatu
BlowerDoor (B) oraz wężem
syfonu wkręconym w
uszczelkę (A).

Odprowadzenie rurami HT DN40 z rozgałęzieniami do odpływu
podłogowego w obrębie komina. Uszczelkę (A) blendy (B)
umieścić w połączeniu kielichowym rury HT DN40.

WAŻNE
Zachować pętlę syfonu z min. wysokością uszczelnienia wodnego 10 cm!

INFORMACJA!
W skład
wyposażenia
specjalnego
wchodzą wszystkie
odpływy
kondensatu,
dostępne także
w kolorze białym!

Przykład:
Wąż odprowadzający 3/4”
w miejscu instalacji

UWAGA!
Należy
bezwzględnie
przestrzegać!
Unikać
stosowania
podwójnych
syfonów

WAŻNE

W przypadku
stosowania w
miejscu instalacji
kolana syfonu (D)
należy
zdezaktywować
fabryczną pętlę
syfonu (E)!

Odprowadzenie rurami HT DN40 z rozgałęzieniami do odpływu podłogowego
przed kominem.
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Filtr zgrubny jest umieszczony w obudowie stopy.
Należy go regularnie oczyszczać z drobin.

Informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji węża syfonu i filtra zgrubnego

WAŻNE
Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę węża syfonu i filtra
zgrubnego, aby uniknąć szkód wskutek zapchania w miejscu instalacji!
Zalecamy oczyścić wąż syfonu i filtr zgrubny zawsze po „omieceniu” komina!

WAŻNE
Po oczyszczeniu
należy ponownie
zamontować filtr
zgrubny i podłączyć
wąż syfonu do
odpływu w miejscu
instalacji!
Należy przy tym
zawsze sprawdzać
szczelność przyłącza
w miejscu instalacji!
Otworzyć drzwi
wyczystkowe i zdjąć
zamknięcie rewizyjne.
(Rysunek przedstawiający
przykładowe zamknięcie
rewizyjne „B)

Filtr zgrubny wyjąć z otworu
odpływowego w talerzu na
kondensat i oczyścić.
Przepłukać wąż syfonu.
WAŻNE
Ewentualnie wcześniej należy
usunąć z talerza na
kondensat osad z sadzy!

Talerz i wąż syfonu
przepłukać.

WAŻNE
Należy bezwzględnie przestrzegać!
Wykonanie odprowadzenia kondensatu i deszczówki w miejscu instalacji! Fabryczne
dostosowanie przejścia do dalszego poprowadzenia rurami HT DN40. Fabrycznie
wykonano syfon z uszczelnieniem wodnym o wys. 10 cm. Działanie i szczelność
należy sprawdzić po wykonaniu całego odprowadzenia wraz z częściami
zamontowanymi w zakładzie produkcyjnym, potem należy je regularnie sprawdzać
i w razie potrzeby oczyszczać.
Należy przestrzegać przepisów dotyczących gospodarki wodnej!
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Worek do wyłapywania kondensatu (wyposażenie specjalne, można zamówić oddzielnie)
Instrukcja montażu systemu z odpływem kondensatu BlowerDoor

W przypadku braku
odprowadzenia kondensat
i deszczówkę można zbierać
i utylizować przy użyciu
worka PARAT ze specjalnym
sprzęgłem bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu:

Worek do wyłapywania kondensatu z folii wielowarstwowej
(alkohol polietylenowy i etylowinylowy). Folia
z zaplombowanym zamknięciem z tworzywa sztucznego
typu snap-in

Element sprzęgłowy z przyłączem węża syfonu 3/4”
i uszczelką EPDM

Nr art.: 900000505

UWAGA!

Podczas
zdejmowania
nie uszkodzić
uszczelek!

Stan w momencie
dostarczenia loco fabryka:
Wąż syfonu i adapter do
złącza rurowego HT DN40
są umieszczone w odpływie
kondensatu BlowerDoor.

Adapter do złącza rurowego
HT DN40 odkręcić od węża
syfonu.
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Zdjąć osłonę odpływu
kondensatu BlowerDoor
i wyjąć adapter do złącza
rurowego HT DN40
z wężem syfonu.

Otworzyć odpływ
kondensatu.

Nałożyć element
sprzęgła worka do
wyłapywania kondensatu
na wąż syfonu 3/4”.

Usunąć plombę ze sprzęgła
adapteru pustego worka.

Połączyć worek
z elementem sprzęgła.

WAŻNE

UWAGA!

Wygładzić ostre
krawędzie otworu MS
i sprawdzić pustą
przestrzeń w stopie
komina pod kątem
ostrych krawędzi!

Powstały otwór oraz
BlowerDoor
użytkownik musi
trwale i szczelnie
zamknąć.
Alternatywnie można
zamontować
zamknięty odpływ
kondensatu (B) –
element wyposażenia
specjalnego.

Zamontować osłonę
odpływu kondensatu
BlowerDoor.

Wsunąć wąż syfonu i worek
do stopy komina.

WAŻNE
Działanie i szczelność
należy sprawdzić po
wykonaniu całego
odprowadzenia wraz
z częściami
zamontowanymi
w zakładzie
produkcyjnym, potem
należy je regularnie
sprawdzać i w razie
potrzeby oczyszczać.

Ponownie zamknąć osłonę
odpływu kondensatu.

Widok po zamontowaniu –
przykład:
Wykonanie z zamkniętym
odpływem kondensatu i
podłączonym workiem do
wyłapywania kondensatu.

Wymiana worka do wyłapywania kondensatu

INFORMACJA!

Worek można
wymieniać
przynajmniej
co 6 miesięcy!
Worek wymienny,
nr art.: 900000506

Zdjąć osłonę odpływu
kondensatu BlowerDoor.
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Ostrożnie wyjąć worek do
wyłapywania kondensatu.

Naciskając na przycisk sprzęgła worek można wyjąć w taki sposób,
aby zawartość nie wydostała się na zewnątrz.
NALEŻY PRZESTRZEGAĆ!
Kondensat i deszczówkę należy utylizować w miejscu instalacji
zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki
wodnej!

H. Górne drzwi wyczystkowe i zamknięcie rewizyjne (tylko w razie potrzeby)
INFORMACJA!
Podczas
zamykania drzwi
sprężyny pokrywy
dociskają
szczelnie
zamknięcie
rewizyjne „B”
do kształtki PA!

Zastosować standardowe
zamknięcie rewizyjne.
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* Wykonanie dla Austrii!
Zamknięcie rewizyjne „B”
w przypadku stosowania
paliw stałych.

Zamknąć drzwi wyczystkowe.

I. Przyłącze paleniska

INFORMACJA!

INFORMACJA!

W celu wykonania
szczelnego
i bezpiecznego
podłączenia przewodu
łączącego do
ceramicznej kształtki
RA zalecamy montaż
okładziny ze stali
nierdzewnej Schiedel.
(Wyposażenie
specjalne, zamawiać
oddzielnie!)

Alternatywnie do
okładziny ze stali
nierdzewnej Schiedel
szczelinę
pierścieniową
pomiędzy króćcem
szamotowym a
przewodem łączącym
użytkownik może
uszczelnić ceramiczną
taśmą uszczelniającą
odporną na działanie
wysokich temperatur.

Paliwa stałe

Pierścień
uszczelniający

Ceramiczny sznur
uszczelniający
Płyta czołowa
z włókien
mineralnych
z kątownikiem
mocującym

Widok przyłącza paleniska
z zamontowaną okładziną
ze stali nierdzewnej
Schiedel.

Widok okładziny
z włożonym przewodem
łączącym w miejscu
instalacji.

Standardowe przyłącze do kotła olejowego i paliwowego
(do paliw stałych)
Szczelina pierścieniowa pomiędzy króćcem szamotowym a rurą
spalinową ze sznurem ceramicznym. Przyłącze paleniska
powinno móc się swobodnie poruszać!

Wyłącznie dla oleju i gazu ≤ 200 C
A.
B.
C.
Powietrze zasilające
Spaliny
Powietrze zasilające
Powietrze
zasilające
(Wyciąć płytę
czołową do
miejsca
usytuowania
pierścienia
w miejscu

Użyć adapteru zgodnie z dołączoną instrukcją.
(Wyposażenie specjalne, zamawiać oddzielnie!)
W adapterze umieścić przewód łączący.
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Przyłącze standardowe dla kotła
gazowego/kondensacyjnego
(Maks. temperatura stosowania 200 C)
Adapter umieścić zgodnie z informacją
dotyczącą montażu.

D.
E.
F.

G.
H.

– Adapter do spalin
– Adapter powietrza
zasilającego
– Specjalna aluminiowa
folia z tkaniny siatkowej
– Wspornik do montażu
tkaniny uszczelniającej
– Pierścień
uszczelniający
– Płyta czołowa
(Wyciąć do miejsca
usytuowania pierścienia
w miejscu instalacji)
– Płyta czołowa
– Pustak

Okładzina z ceramiczną taśmą uszczelniającą – instrukcja montażu
(wyposażenie specjalne, nie wchodzi w zakres dostawy zestawu korpusu rury spalinowej!) Zamawiać oddzielnie!)

Zawartość:
 Okładzina przyłącza
 2 m ceramicznej taśmy
uszczelniającej (4 mm)
 Instrukcja montażu

Przy jednym końcu
ceramicznej taśmy
uszczelniającej zrobić
węzeł, koniec węzła taśmy
zawiesić w aparacie
wiążącym okładziny.

Ceramiczną taśmę
uszczelniającą nawinąć
spiralnie i napiąć wokół
okładziny.
WAŻNE!
Trzymać za koniec
ceramicznej taśmy

INFORMACJA!
Okładzina wraz
z ceramiczną taśmą
uszczelniającą
stanowi element
wyposażenia
specjalnego i nie
wchodzi w zakres
dostawy zestawu
korpusu rury
spalinowej!
Zamawiać oddzielnie!
Pierścień ogranicznikowy
okładziny musi być
szczelnie dociśnięty do
króćca szamotowego.

Widok po zamontowaniu
okładziny z ceramiczną
taśmą uszczelniającą

ZALECENIE!
Okładzina ze stali nierdzewnej z ceramiczną
taśmą uszczelniającą (odporna na działanie
wysokich temperatur)

.

Li. w króćcu
RA cm
16
18
20
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Przyłącze paleniska w
100,
130, 150 mm
Nr art. Nr art. Nr art.
100194 100196
100198 100200 100201
100202

Wkręcić okładzinę
z nawiniętą ceramiczną
taśmą uszczelniającą
w kształtkę szamotową
w kierunku nawijania.

Wykaz komponentów do przyłączy powietrza zasilającego
(wyposażenie specjalne, nie wchodzi w zakres dostawy!)
Przyłącze TL do pieca kaflowego/wkładu kominowego – przewód powietrza zasilającego 0180 mm
Nr art.: 108970

Redukcje

Wykaz dostępnych redukcji
Redukcja

Przyłącze TL

Zamontować taśmę
uszczelniającą!
(Nr art.: 104151

Da

L

Nr art.

130

150

101798

150

150

101800

160

150

101802

Przyłącze TL do przewodu powietrza zasilającego 0125 mm (np. piec kominowy opalany drewnem)
Nr art.: 108971

Przyłącze TL do przewodu powietrza zasilającego ⌀ 50-70 mm (np. piec kominowy opalany pelletem)
Nr art.: 108972
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Alternatywnie w przypadku przyłączy o takich samych osiach:
Adapter powietrza zasilającego Schiedel z przebiegającym wewnątrz przewodem powietrza spalinowego
Adapter powietrza zasilającego – przyłącze po stronie czołowej
Typ 3 – ABS 12-18 (nr art.: 100208
Typ 4 – ABS 20
(Nr art.: 100209
Typ 5 – ABS 25
(Nr art.: 100210

Zawartość:
A – Adapter kątowy powietrza zasilającego LAS typ 3, 4 lub 5
B – Piła do izolacji
C – Śruby mocujące i kołki (4 szt.)
D – Szablon do cięcia

WAŻNE!
Przyłącze adaptera powietrza zasilającego można
zamontować po stronie czołowej wyłącznie
w późniejszym czasie. Ze względu na statykę nie można
wykonać montażu lub przygotować otworu montażowego
w zakładzie produkcyjnym.

Adapter powietrza zasilającego – przyłącze po stronie wzdłużnej
Typ 1 – ABS 12-20 (nr art.: 100206
Typ 2 – ABS 25 (nr art.: 100207
Wlot powietrza
zasilającego

Zawartość:
A – Adapter kątowy powietrza zasilającego LAS typ 1 lub 2
B – Piła do izolacji
C – 4 śruby mocujące i kołki (4 szt.)
D – Szablon do cięcia
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J. Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie obróbki w przypadku wykonania z BlowerDoor w systemach kominowych
ABSOLUT PARAT
Aby uzyskać odpowiednie wykonanie BlowerDoor w systemie
kominowym ABSOLUT PARAT, należy wykonać wszystkie
czynności opisane szczegółowo poniżej:
Mocowanie do folii USB
wykonywane w miejscu
instalacji

Wykonanie przyłączenia
do folii DB w miejscu
instalacji

A – Montaż folii USB na
zewnątrz
Przymocowanie folii USB
do uszczelnienia dachu za
pomocą taśmy dachowej
USB w miejscu instalacji.
Uszczelnienie pustaka
ABSOLUT PARAT taśmą
uszczelniającą

B – Montaż folii DB
wewnątrz
Montaż folii DB do pustaka
ABSOLUT PARAT w celu
uszczelnienia
wewnętrznego taśmą
uszczelniającą w miejscu
instalacji

C – Zestaw uszczelniający do drzwi wyczystkowych BlowerDoor
Specjalna uszczelka zewnętrzna montowana do pustaka ABSOLUT PARAT
i specjalna uszczelka wewnętrzna montowana do skrzydła drzwi zapewniają
wymaganą szczelność drzwi wyczystkowych.

Drzwi wyczystkowe BlowerDoor:

Drzwi wyczystkowe

Klucz do drzwi wyczystkowych
Gwoździe


Zestaw uszczelniający BlowerDoor

24

D – Płyta czołowa BlowerDoor do przyłącza rury spalinowej
Specjalna aluminiowa folia z tkaniny siatkowej i środek
uszczelniający BlowerDoor do uszczelnienia pustaka SIKP.
Specjalny pierścień uszczelniający z tkaniną uszczelniającą do
wykonania uszlachetniającej obróbki powierzchniowej w miejscu
instalacji.

Zestaw płyt czołowych BlowerDoor:

Płyta czołowa BlowerDoor (BDF) ze specjalną aluminiową
folią z tkaniny siatkowej dla D12-18 z dodatkowymi
wewnętrznymi pierścieniami rdzenia

Szablon do cięcia

Klej uszczelniający BlowerDoor P270

Pierścień uszczelniający ze wspornikiem do montażu
tkaniny uszczelniającej i 4 gwoździami

Kątowniki mocujące (4 szt.)

E – Uszlachetniająca obróbka powierzchniowa w miejscu
instalacji
Powierzchnie pustaków i spoiny w murze należy
zaszpachlować w miejscu instalacji, otynkować lub uszczelnić,
wykonać obróbkę na całej powierzchni.

25

K. Płyta czołowa BlowerDoor – instrukcja montażu
A
B
D
E
F

- Płyta czołowa BlowerDoor (BDF) ze specjalną aluminiową
folią z tkaniny siatkowej (dla D12-18 z dodatkowymi
wewnętrznymi pierścieniami rdzenia)
– Szablon do cięcia
C – Klej uszczelniający BlowerDoor P270
WAŻNE! Chronić przed działaniem mrozu!
– Pierścień uszczelniający ze wspornikiem do montażu
tkaniny uszczelniającej i 4 gwoździami
– 4 kątowniki mocujące
– Zestaw małych części
(zawiera klej uszczelniający P270 – chronić przed działaniem
mrozu, 4 gwoździe do pierścienia, 4 kątowniki mocujące,
instrukcja montażu)

Przygotowania i przycięcie płyty czołowej BlowerDoor (BDF)

WAŻNE!
Prace montażowe przy płycie czołowej
BlowerDoor wymagają zachowania czystości
i dużej rozwagi, aby uniknąć wycieków czy
uszkodzenia specjalnej aluminiowej folii z tkaniny
siatkowej.
Przed rozpoczęciem montażu należy
obowiązkowo zapoznać się z treścią instrukcji
montażu i zrozumieć jej treść. Należy
bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanych
poniżej.
WAŻNE! Na odcinku uszczelnienia pustak musi
być suchy, oczyszczony z pyłu i smaru!

Aby dociąć materiał, zdjąć
ostrożnie folię z BDF.
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Alternatywnie górny lub
dolny wymiar otworu można
przenieść na dłuższy bok.

Wymiary otworu przenieść
na górę i ...

... na dół.

BDF przyciąć za pomocą szablonu (prowadnica
z ogranicznikiem). Przycięty fragment BDF przyłożyć w górnej
części. Wewnętrzny rdzeń podporowy pozostaje w BDF i pełni
funkcję usztywnienia.
UWAGA! Cięcia należy wykonywać starannie!
INFORMACJA! Aby bez problemu wykonać cięcie BDF,
zalecamy stosowanie brzeszczotu z uzębieniem ze stali
szybkotnącej!

K.Montaż płyty czołowej BlowerDoor w otworze pustaka

Włożyć kątownik mocujący
do BDF. Zamocować
położony fragment BDF
za pomocą górnych
kątowników mocujących.

Usunąć wewnętrzny rdzeń
podporowy.

... zamontować w pustaku
za pomocą szablonu do
cięcia (pomocnicze
urządzenie do wsuwania).

Widok po zamontowaniu

W przypadku D 12-15
niepotrzebne pierścienie
wewnętrzne rdzenia przed
montażem wyjąć.

Następnie zamontować
przycięty fragment BDF
w otworze pustaka i ...

Nałożyć klej uszczelniający BlowerDoor P270! (chronić przed działaniem mrozu!)

WAŻNE
Na odcinku
uszczelnienia pustak
musi być suchy,
oczyszczony z pyłu
i smaru!

UWAGA!
Chronić przed
działaniem
mrozu!

Wykonać montaż przy
użyciu kleju
uszczelniającego
BlowerDoor P270.
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Nałożyć klej uszczelniający
BlowerDoor P270 (chronić
przed działaniem mrozu)
– przestrzegać
wskazówek
bezpieczeństwa.

WAŻNE

Należy bezwzględnie
przestrzegać!
Dopilnować, aby klej
został nałożony
na całym obwodzie!

Rozciąć zamknięcie
i przykręcić tuleję. Wykonać
otwór w tulei do aplikacji
materiału ok. 8 mm.

Zaaplikować klej
uszczelniający BlowerDoor
P270 (chronić przed
działaniem mrozu) –
gąsienica 8 mm.

Montaż specjalnej aluminiowej folii z tkaniny siatkowej

UWAGA!
Należy bezwzględnie
przestrzegać!
Należy uważać,
aby nie uszkodzić
specjalnej
aluminiowej folii
z tkaniny siatkowej
(używać podkładki)!

W razie potrzeby folię
można przyciąć. Minimalne
pokrycie otworu pustaka
wynosi 20 mm.

... docisnąć na całym
obwodzie.
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Zamontować folię w ciągu
10 minut i...

Widok kleju naniesionego
na całym obwodzie

UWAGA!

UWAGA!

Należy bezwzględnie
przestrzegać!

Należy bezwzględnie
przestrzegać!

Nie wciskać na płasko
pod 4 mm!
Należy uważać,
aby nie uszkodzić
specjalnej
aluminiowej folii
z tkaniny siatkowej!

Podczas utwardzania
nie można
wykonywać żadnego
ruchu polegającego
na rozciąganiu folii!

Widok po zamontowaniu

Przymocować pierścień
uszczelniający ze
wspornikiem do montażu
tkaniny uszczelniającej.
UWAGA!
Należy uważać, aby nie
uszkodzić specjalnej
aluminiowej folii z tkaniny
siatkowej!
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Tynk zbrojony nałożyć
najwcześniej po upływie 48
godzin.
Należy przestrzegać
podanego czasu schnięcia
kleju uszczelniającego
BlowerDoor P270! (chronić
przed działaniem mrozu!)

Nałożenie tynku
i uszlachetniająca obróbka
powierzchniowa.

Widok po zamontowaniu

L. Uchwyt kominowy – instrukcja montażu
Przykład montażu na krokwi/pod krokwią

Układ gwoździ – montaż na krokwi/pod krokwią

INFORMACJA! KONIECZNOŚĆ WSTĘPNEGO
WYKONANIA OTWORÓW (05 mm)!
Wykonać otwory 1-6

A – 2 gwintowane pręty M20 o długości 1200 mm
B – 4 uchwyty krokwiowe z 2 śrubami zrywanymi
C – 4 kątowniki mocujące z 2 śrubami zrywanymi
D – 24 gwoździe grzebieniowe 6x80
E – 1 klucz imbusowy

Przygotować pierwszy
uchwyt kominowy. Umieścić
luzem kątownik mocujący i
uchwyt krokwiowy na
gwintowanym pręcie.

Następnie
przymocować uchwyt
krokwiowy gwoździami
grzebieniowymi (D).
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W celu prawidłowej
instalacji zawieszane
elementy należy
przytrzymać.

Ponownie zamontować
gwintowany pręt i kątownik
mocujący.

Oznaczyć pozycję
montażową dla uchwytu
krokwiowego.
Następnie zdemontować
poszczególne części.

Wypionować kątownik
po obu stronach.

Przytrzymać uchwyt
krokwiowy i wykonać
otwory na gwoździe
zgodnie z układem
(patrz powyżej).

Zamocować gwintowany pręt.
W tym celu przykręcić do obu
uchwytów krokwiowych śruby
zrywające za pomocą klucza
imbusowego (E), aż zerwie się
łeb śruby w miejscu
przewidywanego pęknięcia.

Docisnąć kątownik
mocujący do komina.
Przykręcić śruby zrywające,
aż zerwie się łeb śruby w
miejscu przewidywanego
pęknięcia.

Przygotować drugi uchwyt
kominowy. Umieścić luzem
kątownik mocujący i uchwyt
krokwiowy na gwintowanym
pręcie.

Następnie
przymocować uchwyt
krokwiowy gwoździami
grzebieniowymi (D).

Ponownie zamontować
i wypionować gwintowany
pręt i kątownik mocujący.

W celu prawidłowej
instalacji zawieszane
elementy należy
przytrzymać. Oznaczyć
pozycję montażową dla
uchwytu krokwiowego.
Następnie zdemontować

Przytrzymać uchwyt
krokwiowy i wykonać
otwory na gwoździe
zgodnie z układem (patrz
powyżej).

Zamocować gwintowany pręt. W tym Widok po zamontowaniu
celu przykręcić do obu uchwytów
krokwiowych śruby zrywające za
pomocą klucza imbusowego (E),
aż zerwie się łeb śruby w miejscu
przewidywanego pęknięcia. Dopiero
teraz przymocować kątownik
mocujący (patrz rys. L.09).

WAŻNE

Widok po zamontowaniu
z zaizolowanym przepustem
dachowym zgodnie z krajowym
rozporządzenie w sprawie
spalania.
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W razie potrzeby wystające
gwintowane pręty skrócić
przy tulejach łożyskowych.
UWAGA! Należy
przestrzegać informacji
dotyczących BHP
podanych na stronie 2!

W przypadku przepustów dachowych zgodnie z krajowym
rozporządzeniem w sprawie spalania – bez specjalnego
zaświadczenia producenta – konieczne jest zapewnienie
wentylowanego odstępu od palnych materiałów
budowlanych wynoszącego min. 5 cm.
Zgodnie z naszą dokumentacją z badań przestrzeń
pośrednią można także wypełnić odpornym na
odkształcenia, niepalnym materiałem izolacyjnym o małym
przewodnictwie cieplnym. Zasada ta obowiązuje także
wtedy, jeśli elementy konstrukcyjne są izolowane od strony
zewnętrznej.
W przypadku palnych materiałów budowlanych (np. listew
cokołowych lub łat dachowych) graniczących niewielką
powierzchnią nie jest konieczny wentylowany odstęp od
komina, jeśli materiały te nie są izolowane od zewnątrz.

Montaż pomiędzy krokwiami – przykład

Układ gwoździ w montażu pomiędzy krokwiami

INFORMACJA! NIE WYKONYWAĆ WSTĘPNEGO
WIERCENIA!
Wykonać otwory 3,4,7,8,9 i 10

A – 2 gwintowane pręty M20 o długości 1200 mm
B – 4 uchwyty krokwiowe z 2 śrubami zrywanymi
C – 4 kątowniki mocujące z 2 śrubami zrywanymi
D – 24 gwoździe grzebieniowe 6x80
E – 1 klucz imbusowy

Obie śruby zrywające
przykręcić przy uchwytach
krokwiowych do pionowej
tulei łożyskowej.

Zamocować uchwyt
krokwiowy gwoździami
grzebieniowymi (D) bez
wstępnego wiercenia (patrz
układ gwoździ powyżej).
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Określić szerokość
montażową i oznaczyć na
gwintowanym pręcie.

Zamocować gwintowany
pręt. W tym celu przykręcić
do obu uchwytów
krokwiowych śruby
zrywające za pomocą
klucza imbusowego (E),
aż zerwie się łeb śruby
w miejscu przewidywanego
pęknięcia.

Skrócić gwintowany pręt.
WAŻNE Uwzględnić luz
montażowy 3 cm (szerokość
montażowa minus 3 cm)!
UWAGA! Należy przestrzegać
informacji dotyczących BHP
podanych na stronie 2!

Umieścić luzem kątownik
mocujący i uchwyt
krokwiowy na gwintowanym
pręcie.

Docisnąć kątownik
mocujący do komina.
Przykręcić śruby zrywające,
aż zerwie się łeb śruby
w miejscu przewidywanego
pęknięcia.

Widok po zamontowaniu

WAŻNE

Widok po zamontowaniu
z zaizolowanym przepustem
dachowym zgodnie z krajowym
rozporządzenie w sprawie spalania.

Montaż kalenicy – przykład
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W przypadku przepustów dachowych zgodnie z krajowym
rozporządzeniem w sprawie spalania – bez specjalnego
zaświadczenia producenta – konieczne jest zapewnienie
wentylowanego odstępu od palnych materiałów
budowlanych wynoszącego min. 5 cm.
Zgodnie z naszą dokumentacją z badań przestrzeń
pośrednią można także wypełnić odpornym na
odkształcenia, niepalnym materiałem izolacyjnym o małym
przewodnictwie cieplnym. Zasada ta obowiązuje także
wtedy, jeśli elementy konstrukcyjne są izolowane od strony
zewnętrznej.
W przypadku palnych materiałów budowlanych (np. listew
cokołowych lub łat dachowych) graniczących niewielką
powierzchnią nie jest konieczny wentylowany odstęp od
komina, jeśli materiały te nie są izolowane od zewnątrz.

Uchwyt kominowy
Zestaw uzupełniający dla wzmocnionej wersji – instrukcja montażu
Montaż na krokwi/pod krokwią w wersji wzmocnionej – przykład

Zawartość:
 2 gwintowane pręty M20
o długości 1000 mm
 4 podpory z 4 śrubami
zrywanymi

Zamontować uchwyty
krokwiowe (patrz zdj. L.01–
L.05). Ponownie
zamontować gwintowany
pręt, kątownik mocujący
i podpory

Widok po zamontowaniu

W razie potrzeby wystający
gwintowany pręt skrócić
przy podporach.
UWAGA! Należy
przestrzegać informacji
dotyczących BHP
podanych na stronie 2!

Zamocować gwintowany
pręt i kątownik mocujący
(patrz zdj. L.08 i L.09).
W podporach
zamontować dodatkowy
gwintowany pręt.

Zamocować dodatkowy
gwintowany pręt. W tym celu
przykręcić śruby zrywające
do podpór za pomocą klucza
imbusowego, aż zerwie się łeb
śruby w miejscu
przewidywanego pęknięcia.

Montaż pomiędzy krokwiami w wersji wzmocnionej – przykład

Wykonać prace
przygotowawcze (patrz
zdj. L.18–L.20). Kątownik
mocujący, podpory ułożyć
luzem na gwintowanym
pręcie i nałożyć luzem
uchwyt krokwiowy.
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Zamocować uchwyt
krokwiowy od strony rynny
gwoździami grzebieniowymi
(D) bez wstępnego
wiercenia (patrz układ
gwoździ w montażu
pomiędzy krokwiami).

Ustalić możliwość długość
montażową, oznaczyć na
gwintowanym pręcie
i skrócić.

Luźno nałożone uchwyty
krokwiowe, podpory, kątowniki
mocujące i gwintowany pręt
umieścić w wymiennym
otworze.

Zamocować uchwyt
krokwiowy gwoździami
grzebieniowymi (D) bez
wstępnego wiercenia (patrz
układ gwoździ w montażu
pomiędzy krokwiami).

Najpierw zamocować uchwyt
krokwiowy i kątownik
mocujący (patrz zdj. L.24 i
L.25), potem podporę.
Przykręcić śruby zrywające,
aż zerwie się łeb śruby w
miejscu przewidywanego
pęknięcia.

Widok po zamontowaniu

WAŻNE

Widok po zamontowaniu
z zaizolowanym przepustem
dachowym zgodnie z krajowym
rozporządzenie w sprawie
spalania.

W przypadku przepustów dachowych zgodnie z krajowym
rozporządzeniem w sprawie spalania – bez specjalnego
zaświadczenia producenta – konieczne jest zapewnienie
wentylowanego odstępu od palnych materiałów
budowlanych wynoszącego min. 5 cm.
Zgodnie z naszą dokumentacją z badań przestrzeń
pośrednią można także wypełnić odpornym na
odkształcenia, niepalnym materiałem izolacyjnym o małym
przewodnictwie cieplnym. Zasada ta obowiązuje także
wtedy, jeśli elementy konstrukcyjne są izolowane od strony
zewnętrznej.
W przypadku palnych materiałów budowlanych (np. listew
cokołowych lub łat dachowych) graniczących niewielką
powierzchnią nie jest konieczny wentylowany odstęp od
komina, jeśli materiały te nie są izolowane od zewnątrz.

Montaż kalenicy w wersji wzmocnionej – przykład
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M. Instrukcja użytkowania i stosowania zawiesi
UWAGA!
Do przenoszenia prefabrykowanych elementów należy stosować oryginalne zawiesia 4 - cięgnowe typu 0,5t
Rd12!Długość zawiesi musi być tak dobrana aby kat pomiędzy nimi wynosił min. 60°

Informacja ogólna
Podczas stosowania zawiesi należy przestrzegać informacji
zawartych w odpowiedniej instrukcji użytkowania i
stosowania.
Mocowanie zawiesi
Zawiesia należy całkowicie wkręcić w kotwy transportowe.
Ewentualnie gwinty kotew transportowych zanieczyszczone
resztkami betonu należy oczyścić tak, aby zapewnić
minimalną głębokość wkręcenia.
Zawiesia z pętlami należy zawieszać w hakach o dużych
promieniach skrętu. Haki o ostrych krawędziach lub haki ze
zbyt małym przekrojem ze względu na małe promienie
zgięcia mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia
zawiesi.
Zasadniczo należy przestrzegać przepisów o
zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom.
Oznaczenie
Zawiesia posiadają zawieszki. Podany jest na nich rok
produkcji (np. 00), gwint (Rd12) oraz grupa obciążenia 0,5 t.
Stosowanie w połączeniu z produktami innych producentów
lub stosowanie produktów innych producentów jest
zabronione.
Nie wolno używać zawiesi bez oznaczenia!
Konserwacja
W szczególności należy przestrzegać przepisów dot.
"Żurawi" oraz „Zawiesia w trybie podnoszenia”.
Wykonawca winien dopilnować, aby zawiesia powróciły do
użytkowania tylko po przeprowadzeniu kontroli przez
rzeczoznawcę, podczas której nie stwierdzono żadnych wad.
W celu przeprowadzenia badania pętle należy oczyścić
szczotkami, używając olejów penetrujących. Badanie to musi
obejmować także zakończenie pomiędzy pętlami a tulejami.
Przedsiębiorca dopilnuje, aby zawiesia były w regularnych
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odstępach czasu sprawdzane przez rzeczoznawcę,
a przynajmniej raz w roku. W przypadku stwierdzenia
poniższych uszkodzeń zawiesia należy wycofać z
eksploatacji:
•
pogięte elementy
•
rysy
•
karby
Nie wolno używać zawiesi bez oznaczenia!
Datę wycofania zawiesi wraz z pętlami z eksploatacji określa
się na podstawie przepisów dla lin mocujących wg DIN 3088.
Liny należy wycofać z eksploatacji, jeśli zostanie osiągnięta
następująca liczba widocznych pęknięć:

4 pęknięcia na długości liny stanowiącej
trzykrotność jej średnicy
lub

6 pęknięć na długości liny stanowiącej
sześciokrotność jej średnicy
lub

16 pęknięć na długości liny stanowiącej
trzydziestokrotność jej średnicy
Ponadto z lin nie wolno korzystać, jeśli stwierdzono
następujące uszkodzenia:

Pęknięcie splotki

Zagięcia i zgięcia

Uszkodzenie tulei

Uszkodzenia w wyniku korozji

Zgniecenia

Uszkodzenia lin

Szczególnie silnie widoczne ślady zużycia

lub inne poważne uszkodzenia
Kwasy, ługi oraz inne agresywne substancje mogące
powodować korozję należy przechowywać w oddzielnym
miejscu.
Wszelkie modyfikacje i naprawy, w szczególności
prace spawalnicze czy docinanie gwintów na mokro,
są zabronione!

