Oznacovanie systémového kom ina
s plastovymi komínovymi vlozkami
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Preprava
Prí preprave a manipulácii s jednotlivymi komponentmi musíme dbaf na zvysenú
opatrnost’ prí teplotách pod 5°C, vÿrobky môzu byf krehké a möze dőjsf k prasknutiu
materiálu.

Skladovanie
Jednotlivé komponenty skladujeme v suchom a cistom prostredí, nevystavujeme
priamemu slnecnému ziareniu, sálavému teplu, teplote pod -10°C a neskladujeme spolocne
s organickÿmi rozpúsfadlami a chemickÿmi látkami, ktoré by mohli trvale poskodif
skladované komponenty. Pri skladovaní nie je dovolené trvalé jednostranné zat’azenie a
opieranie o ostré hrany.

Montázna schéma PPs
K a m n ín o v é s y s t é i m y

- P105B
-

080 x 500 - predlzenie PPs

2 - P 190B K Z ________________
-

080 / 080 - Patkóvá koleno s konzolou

3 -P 1 0 2 B D ____________________
-

080 - Predlzenie s revíznim otvorom

-

080 x 1000 - Predlzenie PPs

-

080 - Flexibilná rúra

- P110B

-

P110BF

6 - P417BSK
-

Komínová hlavica - cierna

7 - P901BC ___________________
-

Objímka strediaca plastová

8 - P902BC
-

Objímka strediaca fixaőná

9 - 833SIP
-

Silikonová pasta

I.G.C. STROJAL s.r.o.
Priemyselná 12/939
965 63 2iar nad Hronom

www.igc.sk

Montázny návod plastového komínového systému I.G.C.
Systém I.G.C. PPs je urceny pre kondenzacnú techniku a iné nízkoteplotné spotrebice s teplotou spalín na
hrdle do 120°C podl’a normy EN 14471 a STN 73 4201
Základnym materiálom komínového systému je biely polypropylén (PP). Pri navrhovaní a montázi komína
treba dbaf na to, aby komin alebo jeho jednotlivé casti neboli vystavené úcinkom UV ziarenia-nie sú UV stabilné.
(UV stabilnyje len cierny PP).
T e sn o sf m edzi je d n o tliv y m i kom ponentm i
pretlakovej sústavy zabezpeőujú lam elové
tesnenia z materiálu EPDM (etylén-propylén-dienmonomér)-guma. Tleto materiály ve írni dobre
odolávajú nepriaznivym úcinkom kondenzátu
(kyslé prostredie).

Pri montázi jednotlivych komponentov sa odporúca
namazaf tesnenia a koncé rúr mazadlom urcenym
pre tento úcel. Dövodom mazania je l’ahsie spájanie
casti komína. Vylucuje sa typ mazadiel na báze
minerálnych olejov, ktoré mözu spösobif stvrdnutie
tesnenia a tym netesnosf spojov.

Jednotlivé diely komína prlpájame pomalym
pootácaním a súcasnym zasúvaním az kym spoj
nie je dostatocne pevny.

Pri Instalácli spalinového systému treba dodrzaf
podmienku, ze hrdlá jednotlivych dielov musia byf v
smere toku spalín. Sklon potrubia zvolíme tak, aby
spalinová cesta mala smerom od spotrebica k ústiu
komína stúpajúcu tendenciu. V ziadnej casti
spalinovej cesty nesmú vzniknúf miesta, kde by
mohlo döjst k hromadeniu kondenzátu. Vzniknut^
kondenzát odvádzame do kanalizácie priamo cez
spotrebic, ak je to v súlade s technickym predpisom
vyrobcu spotrebica. V prípade, ze sa kondenzát
nedá odvádzaf cez spotrebic, musí sa do systému
zaradif vhodny diel na zachytenie kondenzátu.

Pri montázi sa mőzu skracovat len rúry, a to iba na
zásuvnej strane bez hrdla. Po odrezaní rúry treba
jej koniec zacistif a hranu zrezaf pod uhlom 15°.
Ostatné komponenty ako T-kusy, kolená... sa
nesmú skracovat.

Montáz spalinového systému sa odporúca pri teplote nad 5°C.
Spalinovÿ systém musí byt’ kontrolovany po celej svojej dízke. Kontrolnÿ kus je potrebné umiestnif tesne k
pátkovému kolenu. Dalsie kontrolné kusy sa montujú, ak dochádza ku zmenám smeru systému, s uhlom vácsím
ako30°.
Pri montázi je potrebné jednotlivé diely systému zafixovaf pomocou strediacich objímok alebo kotviacich
objímok. Pri oboch spősoboch kotvenia treba dodrzaf maximálny rozstup 2 metre medzi jednotlivymi objímkami.
Pri montázi posledného kotvlaceho dielu sa odporúca, aby volny koniec rúry nepresahoval 1 meter.

VAROVANIE
Zakazuje sa montovaf poskodené a nekompletné plastové diely v spalinovom système
I.G.C. Montáz méze vykonávaf len odborne spósobilá osoba. Pri neodbornej montázi alebo
pri nedodrzaní zásad bezpecnosti práce môze dôjst k váznemu poskodeniu zdravia ci smrti.

Kazdy zmontovany spalinovy systém musí byt pred uvedením do prevádzky skontrolovany, ci je oznaceny
podía normy EN 14 471 trvalym spösobom identifikacnym stítkom, ktory je súcasfou dodaného systému, ci boli
dodrzané montázne pokyny vyrobcu, ci je systém priechodny a je zachovaná svetlost systému, cl sú správne
namontované jednotlivé diely systému, cl je systém plynotesny a cl sú prístupné vsetky meracie a kontrolné
otvory.
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Vyznacif
typ komína
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Jednovrstvovy komin
O plastovy komin
O hliníkovy komin
Dvojvrstvovy komin
O plastovy komin s opláStenlm hllnfkovym
O hliníkovy komin s opláStenlm hllnlkovym
Trojvrstvovy komin (izolovany)
O plastovy komin s opláátenfm hllnfkovym
O hliníkovy komin s opláStenlm hlinlkovym

Vyplnif

Komin:

0

.................

/ 0

EN 14471
EN 1856

T120P1 OW1 000 I F L
T200P1D V1 L13150 0 7 0

EN 14471
EN 1856

T120P1 0W1 OOO E FLO
T200P1DV1 L13150 0 5 0

EN 14471
EN 1856

T120P1 0W1 000 E FLO
T200P1DV1 L13150 0 5 0

............... / vÿSka (dí2ka).............

Montáz:
(firma)

Dátum:

Revízia:
(firma)
Dátum:
Platído:
Pozor: Stítok nesmle byt zakryty anl odstráneny
Stítok platí len pre komponenty I.G.C.

