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INSTRUKCJA INSTALOWANIA  WKŁADU PIECA KOMINKOWEGO 
Wkład kominkowy  

do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym 
 
 
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 

 
Odpowiedzialność producenta ogranicza się jedynie do odpowiedzialności za jakość i 

poprawność techniczną wykonania wyrobu zgodnie z dokumentacją techniczną oraz kompletność 

dostawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zainstalowanie pieca w sposób niezgodny z 

obowiązującymi przepisami oraz przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji. 

Przy wykonywaniu instalacji wkładu pieca kominkowego do zabudowy wszelkie postanowienia 

krajowe i lokalne powinny być spełnione, a szczególnie związane z Normą PN-89/B–10425 

„Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły” oraz „Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz. U. 

Nr 75 poz. 690, z dnia 15.06.2002r.) 
 
Wkład pieca kominkowego do zabudowy powinien być zainstalowany zgodnie z niniejszą 

instrukcją, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego podłączenia do przewodu kominowego, 

zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia, w którym instalowany jest piec oraz 

zapewnienia dopływu wystarczającej ilości powietrza potrzebnego do spalania paliwa.  

Zainstalowanie urządzenia powinno być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel firmy 

specjalistycznej ponoszącej całkowitą odpowiedzialność za poprawne wykonanie całości instalacji. 
 
2. DANE TECHNICZNE 
2.1 Typ i numer modelu 
Typ: P: Modele: P640, PP690 B, PP700 C, PP690 C, PP690 A  
 
Typ: T: Modele: T700 A, T700, T800 A, T800 
  
2.2 Masa wkładu pieca kominkowego do zabudowy 

Masa w zależności od typu i modelu wynosi: 
Typ:  P 
 
Modele: P640    - 110   ±2 kg 
  PP690 B  - 115 ±2 kg 

PP700 C  - 140  ±2 kg 
PP690 C  - 138  ±2 kg 
PP690 A  - 138 ±2 kg 

 
Typ:  T 
 
Modele: T700 A  - 155  ±2 kg 

T700   - 155 ±2 kg 
T800 A  - 165  ±2 kg 

  T800   - 165 ±2 kg 
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2.3 Nominalna moc cieplna 
           Typ:  P 
 
Modele: P640, PP690 B, PP700 C, PP690 C, PP690 A :      - 7,  9, 12 kW 
 

Typ: T 
 
Modele: T700 A,  T700   - 12 i 15  kW 

T800 A,  T800   - 18 i 22  kW 
 

 
3. Zależność mocy cieplnej w zależności od stosowanego paliwa 

 
Paliwem zalecanym przez producenta jest drewno, niedopuszczalne jest spalanie węgla lub 

jego pochodnych. Polecane jest drewno twarde np. grab, dąb, buk, brzoza o maksymalnej 

wilgotności 20 %. Spalane mogą być również brykiety wytworzone z drewna niezawierające 

dodatków szkodliwych dla środowiska. Drewno nie jest paliwem jednorodnym pod względem 

wartości opałowej odniesionej do jednostki masy lub objętości. Wartość opałowa zmienia się w 

zależności od rodzaju drewna. Wartość opałowa 1 m3 drewna sosnowego wynosi około 5GJ, a 

wartość opałowa 1 m3 drewna dębowego wynosi około 8 GJ. Innym czynnikiem wpływającym na 

wartość opałową jest zawartość wilgoci. Przykładowo wartość opałowa drewna o wilgotności około 

15 % ( suche) wynosi około 4,4 kWh/kg, natomiast przy wilgotności rzędu 50 % (świeżo ścięte) 

tylko około 2,0 kWh/kg. Drewno przeznaczone do spalania powinno, więc być odpowiednio suche i 

sezonowane. Moc cieplna pieca kominkowego jest ściśle zależna od rodzaju i jakości drewna 

stanowiącego paliwo.  

W tabeli przedstawiono klasyfikacje gatunków drewna opałowego, gdzie współczynnik „10” 

oznacza opał o najwyższej wartości energetycznej, a współczynnik „5” o najniższej, dającej o 

połowę mniej ciepła. 

 

Wartość użyteczna współczynnik Wartość użyteczna współczynnik 
Grab 10,0 Wierzba 7,1 

Dąb 9,9 Świerk 7,0 

Jesion 9,2 Olcha i sosna 6,7 

Klon 9,1 Modrzew 6,6 

Brzoza 8,9 Osika 6,5 

Wiąz 8,4 Lipa 5,7 

Buk 8,0 

 

Topola 5,0 
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4. Miejsce instalowania - bezpieczne odległości od materiałów palnych 
4.1 Komin 
 
UWAGA:  Nie można podłączać więcej niż jedno urządzenie do systemu  

odprowadzającego gazy spalinowe. 

 
Przed przystąpieniem do instalowania pieca kominkowego, jeżeli jest to konieczne należy 

wykonać czyszczenie przewodów kominowych. Przed zainstalowaniem pieca należy również 

sprawdzić czy rodzaj przewodu kominowego jest odpowiedni do celów, w jakich będzie używany, 

czy jest szczelny oraz czy jego przekrój pozwala na wykonanie podłączenia za pomocą przewodu 

mającego ten sam przekrój, co króciec wylotowy spalin z pieca kominkowego.  

Podstawowym warunkiem zainstalowania oraz bezpiecznej i prawidłowej pracy wkładu 

pieca kominkowego jest sprawny technicznie przewód kominowy o odpowiednim polu przekroju i 

wysokości. Właściwe pole przekroju dla kominów okrągłych wynosi minimum 255 cm2, co 

odpowiada średnicy wewnętrznej rury 18 cm, a dla kominów o przekroju kwadratowym lub 

prostokątnym minimum 325 cm2 odpowiadającym wymiarom wnętrza komina wyrażonym w cm: 

18x18, 25x14, 20x20, 20x25, 25x25 lub większym, najlepiej o kształcie zbliżonym do kwadratu. 

Prawidłowo wykonany przewód spalinowy powinien być gładki, szczelny i wykonany z materiałów 

słabo przewodzących ciepło w celu uniknięcia wychłodzenia spalin. Przekrój komina musi być 

stały, nie może mieć więcej niż dwa nachylenia, których kąt w stosunku do pionu nie może 

przekraczać 450, a jego wysokość liczona od poziomu paleniska powinna wynosić minimum 5 m. 

Komin powinien być otynkowany na całej długości, szczególnie w miejscu gdzie przechodzi przez 

drewnianą konstrukcję dachu. Miejsce przejścia przez konstrukcję dachową winno być starannie 

zabezpieczone przeciwpożarowo. Komin powinien wystawać około 60 cm ponad kalenicę i 

posiadać zakończenie otwarte do góry. W dolnej części komin powinien posiadać kratkę rewizyjną 

pozwalającą na usuwanie sadzy po czyszczeniu.  

Odcinek kanału wylotowego spalin od czopucha pieca kominkowego powinien przebiegać 

pionowo na odcinku minimum 25 cm, a jego połączenie z przewodem kominowym powinno 

przebiegać z zachowaniem kąta do 450 od pionu. 

Podłączenie pieca kominkowego do przewodu kominowego musi być pozytywnie 

zaopiniowane przez mistrza kominiarskiego. Przewody kominowe, do których zastaną podłączone 

piece kominkowe, muszą spełniać wymagania normy PN-89 B-10425. Piece kominkowe mogą być 

również podłączone do systemów kominowych, ceramicznych lub wykonanych ze stali 

kwasoodpornej pod warunkiem posiadania przez nie zgodności z odpowiednimi aktami 

normatywnymi: normami krajowymi lub aprobatami technicznymi. 
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4.2 Usytuowanie  

W przypadku instalowania wkładu pieca kominkowego mogą wystąpić dwa przypadki: 

1. Zabudowanie w palenisku istniejącego kominka otwartego 

2. Zabudowanie wkładu od podstaw  
 

 Urządzenie może być zabudowane w każdym palenisku będącym w dobrym stanie 

technicznym i wykonanym z materiałów niepalnych. Komora paleniskowa oraz istniejący kolektor 

dymu otwartego kominka muszą być gruntownie wyczyszczone. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzeń lub wadliwego wykonania elementów murowanych paleniska należy dokonać ich 

naprawy. Wszelkie otwory i nieszczelności występujące w obrębie paleniska i wejścia do komina 

muszą być uszczelnione materiałem ognioodpornym. Podłoga otwartego paleniska musi być 

równa, a ewentualnie występujące nierówności należy wyrównać zaprawą cementową. Klapy 

regulujące przepływ spalin w kominie należy całkowicie otworzyć i w tej pozycji unieruchomić 

względnie całkowicie je usunąć. W istniejącym deflektorze należy wykonać otwór umożliwiający 

przeprowadzenie rury połączeniowej łączącej wkład pieca z kominem. Otwór ten po zainstalowaniu 

wkładu powinien być uszczelniony materiałem ognioodpornym. Po przygotowaniu paleniska należy 

wsunąć wkład pieca do wnętrza komory paleniskowej, równo ustawić i szczelnie połączyć 

łącznikiem z kominem. Wszelkie zmiany budowlane otwartego kominka zmniejszające 

bezpieczeństwo są niedopuszczalne.  

Przestrzeń pomiędzy frontową ścianą wkładu pieca i obmurzem musi być szczelnie 

wypełniona ognioodporną masą uszczelniającą. Sposób zainstalowania musi zapewniać 

wyeliminowanie dopływu niekontrolowanego powietrza do komory spalania wkładu pieca 

kominkowego. Ponieważ palenisko wkładu pieca kominkowego wydziela dużą ilość ciepła należy 

zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie termiczne, występującej często w konstrukcji 

kominka otwartego, belki drewnianej. Belkę należy zabezpieczyć dodatkową osłoną z materiału 

niepalnego. Bez względu na zastosowane rozwiązanie i materiały, temperatura części palnych w 

tym belki nie może przekroczyć temperatury otoczenia o 65 0C.  

Należy zwrócić uwagę na to, że konieczna jest wentylacja ścian i sufitu znajdujących się 

wewnątrz murowanej obudowy wkładu pieca. W celu zwiększenia intensywności wykorzystania 

ciepła spalania wkład kominkowy zbudowany jest dwupłaszczowo w sposób umożliwiający wlot 

zimnego powietrza poniżej płyty paleniska i po jego ogrzaniu wyprowadzenie dwoma króćcami z 

górnej powierzchni kominka za pomocą odpowiednich rur wentylacyjnych do innych pomieszczeń. 

Istnieje również możliwość odebrania dodatkowej ilości ciepła od zewnętrznych ścian wkładu 

kominkowego. W celu odebrania dodatkowego ciepła należy w górnej części murowanej obudowy 

wykonać otwór umożliwiający wypływ ciepłego powietrza. Pod wkładem kominkowym należy 

wykonać otwór wlotowy zimnego powietrza przedostającego się do wnętrza murowanej obudowy 

wkładu kominkowego. Otwory wlotowy i wylotowy zimnego i ogrzanego powietrza powinny 
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posiadać powierzchnię nie mniejszą niż po 350 cm2. Tego typu rozwiązanie pozwala na 

zwiększenie efektywności wykorzystania mocy cieplnej wkładu. 

 
Zabudowywany wkład pieca musi być szczelnie połączony z kominem w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie się spalin do ogrzanego powietrza. 
 

W przypadku zabudowy wkładu pieca od podstaw należy spełnić poniższej przedstawione warunki. 

Ze względu na masę wkładu pieca kominkowego strop, na którym będzie zainstalowany 

piec musi posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą równomierne rozłożenie obciążeń 

pieca i ewentualnej zabudowy. Wylewka pod wkładem pieca kominkowego powinna być 

pozbawiona warstwy ocieplającej i wszelkich instalacji. Osiadanie pieca związane z brakiem 

stabilności podłoża może spowodować rozszczelnienie układu spalinowego i przedostawanie się 

dymu do pomieszczenia. W domach o konstrukcji drewnianej należy wykonać odpowiednią 

konstrukcję nośną zapewniająca właściwe i bezpieczne zainstalowanie urządzenia.  

Ściana, przy której zostanie zbudowana obudowa wkładu pieca powinna być wykonana z 

niepalnego materiału. Wszelkie instalacje elektryczne, telefoniczne, alarmowe czy też antenowe 

powinny przebiegać w odpowiedniej rurce osłaniającej w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.  

Wkład pieca kominkowego powinien być umieszczony na podłożu niepalnym o grubości, co 

najmniej 15 cm. Podłoga łatwopalna przed drzwiczkami powinna być zabezpieczona pasem 

materiału niepalnego o wymiarach sięgających poza krawędzie drzwiczek, co najmniej 30 cm. 

Miejsce zabudowania wkładu powinno umożliwić zastosowanie wentylacji wewnętrznej wykonanej 

w sposób opisany poniżej.  

Wszystkie opisy dotyczące bezpieczeństwa, szczelności zabudowy, a przedstawione w 

przypadku instalowania wkładu pieca kominkowego w istniejącym kominku otwartym znajdują 

zastosowanie przy wykonaniu zabudowy od podstaw. 
 

We wszystkich przypadkach zabudowania wkładu pieca kominkowego obowiązują poniższe 
zalecenia. 

 
(Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Infrastruktury, Dz.U.Nr10 z 08.02.1995r. poz.46, 

Dział IV rozdz. 4, 5 i 6; Dział VI rozdz. 6) 
 

 
 Wkład pieca kominkowego, rury podłączeniowe oraz inne elementy powinny być oddalone 

od łatwopalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych, o co najmniej 60 cm, a od osłoniętych 

okładziną z tynku o grubości 25 mm wykonaną na siatce lub wykładziną równorzędną, o co 

najmniej 15 cm. Obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinna posiadać odporność 

ogniową, co najmniej 60 minut. Inne elementy łatwopalne znajdujące się w pomieszczeniu nie 

powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 1,5 m od odsłoniętych części i szyby wkładu 

pieca kominkowego. 
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Zachowanie zalecanych przez producenta odległości zapewnia, że temperatura tych 

elementów nie przekroczy wartości średniej temperatury, w pomieszczeniu gdzie zainstalowano 

piec kominkowy, więcej niż o 65 0C. 

Po dokonaniu instalacji pieca kominkowego należy usunąć wszystkie materiały palne lub 

ulegające zniszczeniu pod wpływem działania wysokiej temperatury znajdujące się w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od nagrzanych części pieca. Wszystkie elementy palne znajdujące się w 

ścianie, suficie lub podłodze nie mogą przekraczać temperatury otoczenia więcej niż o 65 0C.  

W przeciwnym przypadku muszą być zabezpieczone odpowiednią izolacją termiczną. Ewentualna 

izolacja termiczna może zostać wykonana z odpowiedniej grubości (nie mniejszej niż 40 mm) 

mineralnej wełny odpornej na działanie wysokich temperatur. Materiał izolacyjny może posiadać 

powłokę aluminiową izolującą przed promieniowaniem cieplnym.  
 
5. Doprowadzenie powietrza do spalania 
 

Podczas spalania następuje znaczne zużycie tlenu, a w rezultacie znaczne zmniejszenie 

ilości powietrza w pomieszczeniu. Uzupełnienie ilości powietrza w pomieszczeniu może nastąpić 

przez nieszczelności występujące w pomieszczeniach połączonych z miejscem zainstalowania 

pieca. Jednak przy stosowanych obecnie technologiach w budownictwie nadmierna szczelność 

budynków może spowodować utrudnienie lub wręcz uniemożliwienie poprawnej i bezpiecznej 

pracy urządzenia. Szczególnie wyraźnie problem ten może wystąpić w szczelnych 

pomieszczeniach o niewielkich kubaturach. Konieczne jest, więc zasilanie pomieszczenia w 

powietrze doprowadzone z zewnętrz. Sposób i miejsce doprowadzenia powietrza zewnętrznego 

należy skonsultować z wykonawcą instalującym piec. Uniwersalnym rozwiązaniem to 

doprowadzenie powietrza przeznaczonego do spalania przez tzw. „czerpnię” powietrza 

zewnętrznego. Powietrze doprowadza się do pomieszczenia, przez otwór w ścianie zewnętrznej 

umieszczony przy podłodze, możliwie w pobliżu pieca i przesłonięty z zewnętrznej strony kratką 

wentylacyjną z siatką zabezpieczającą. Siatka chroni przed przedostawaniem się do 

pomieszczenia owadów i gryzoni. Od wewnątrz otwór zasłonięty jest regulowana kratką 

umożliwiająca dopływ powietrza w czasie pracy pieca. Kratka powinna być zabezpieczona przed 

samoczynnym zamknięciem. W celu zapewnienia dostatecznej ilości powietrza otwór 

doprowadzający powietrze z zewnątrz powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 350 cm2.  

W pomieszczeniu, w którym zainstalowano wkład pieca kominkowego nie wolno stosować 

mechanicznej instalacji wyciągowej. Użytkowanie instalacji wyciągowej podczas pracy pieca może 

uniemożliwić jego poprawne użytkowanie.  
  

6. Minimalny niezbędny ciąg kominowy 
Kominy służą do odprowadzania gazów spalinowych z paleniska na zewnątrz. 

Odprowadzenie spalin na zewnątrz jest związane równocześnie z doprowadzeniem do paleniska 
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odpowiedniej ilości powietrza (tlenu) za pomocą działającej we wnętrzu komina sile ciągu 

kominowego. Siłę ciągu wywołuje różnica temperatur powietrza przy wlocie do paleniska oraz 

spalin przy wylocie z komina. Występujący ciąg kominowy wywołany jest w skutek ruchu 

ogrzanych gazów spalinowych lżejszych od równoważnego słupa powietrza w kominie. Zimne 

powietrze (cięższe) znajdujące się poza kominem wypiera ku górze, poprzez ruszt paleniska, 

lżejszy słup gorących gazów spalinowych. Zapewnienie odpowiedniego ciągu kominowego jest 

niezbędnym warunkiem do prawidłowej i bezpiecznej pracy pieca kominkowego. Minimalna 

wartość ciągu zimnego przewodu kominowego, gwarantującego prawidłowe funkcjonowanie 

paleniska nie może być niższa niż 5 Pa. 
Minimalny przewidziany ciąg kominowy przy nominalnej mocy cieplnej dla wkładów pieców 

kominkowych oferowanych typów nie może być wyższy niż 10 Pa. Minimalny przewidziany przez 

producenta ciąg kominowy stwarza podciśnienie, które zapewnia pokonanie oporów przepływu 

strumienia powietrza napływającego do paleniska oraz gazów spalinowych z komory spalania do 

przewodu kominowego.  

W celu utrzymania i regulacji właściwego ciągu kominowego piec kominkowy wyposażony 

jest w przepustnicę spalin uniemożliwiającą całkowite odcięcie kanału spalinowego. Przepustnica 

jest łatwa w obsłudze i w przysłonie posiada otwór o kształcie wycinka koła i powierzchni 

wynoszącej 35 cm2. Położenie przepustnicy jest stabilne i łatwe do zidentyfikowania. Ustawienie 

rękojeści regulatora przepustnicy „pionowo w dół” oznacza całkowite otwarcie, a ustawienie 

poziome – całkowite zamknięcie przepustnicy. 
 

7.  Średni strumień masy spalin 
Wielkość powierzchni przekroju komina ma wpływ na jego wydajność tj. zdolność przepływu 

określonej objętości gazów spalinowych. Różne gatunki paliw podczas spalania wydzielają 

zróżnicowane ilości gazów spalinowych i muszą one zostać usunięte poprzez komin. Im większa 

będzie szybkość przepływu gazów w kominie (większy ciąg), tym większa ilość gazów spalinowych 

zostanie w jednostce czasu usunięta z komina.  

Średni strumień spalin przy deklarowanej mocy nominalnej oraz spalaniu zalecanego paliwa 

wynosi dla: 

Typ: P:  
Modele: P640, PP690 B, PP700 C, PP690 C, PP690 A   

odpowiednio:  4,8; 6,0 i 8,0   g/s 
 
Typ: T: Modele: T700 A, T700, T800 A, T800 

Modele:  T700 A, T700 : odpowiednio: 8,0 i 10,0  g/s   

T800 A, T800: odpowiednio: 12,0 i 14,0 g/s 
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8.  Średnia temperatura spalin za czopuchem  

Temperatura spalin w przewodzie bezpośrednio za czopuchem zależy od rodzaju i ilości 

użytego paliwa oraz ilości doprowadzonego do spalania powietrza. Średnia temperatura przy 

nominalnej mocy cieplnej wynosi 450 0C, a jej wartość maksymalna może przekroczyć 500 0C. 

W celu doraźnego obniżenia temperatury należy zmniejszyć ilość paliwa w komorze 

paleniskowej oraz otworzyć całkowicie drzwiczki paleniskowe. 
 
9. Dostęp do czyszczenia 

Sposób zainstalowania pieca kominkowego powinien zapewniać dostęp do czyszczenia 

urządzenia oraz elementów łączących z kominem. Zalecane jest czyszczenie komina dwa razy w 

roku - raz przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i drugi raz w ciągu sezonu grzewczego. 

 

 

 

 

UWAGA:  
 
Producent wkładu pieca kominkowego nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie 
instalacji niezgodne z obowiązującymi na terenie kraju normami i przepisami lub też 
niezgodne z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz za instalacje, w których 
zastosowano dodatkowe niezgodne z zaleceniami materiały i/lub dokonano zmian 
konstrukcyjnych pieca kominkowego. 
 


