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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
WKŁADÓW PIECA KOMINKOWEGO  

 
Typ:   P 
 

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

Modele: T700 A, T700, T800 A, T800  
 
1. INFORMACJE WSTĘPNE 
 

Przed przystąpieniem do rozpalania pieca należy bezwzględnie przeczytać oraz 
przestrzegać zaleceń przedstawionych w niniejszej Instrukcji Obsługi. 

 
Oferowane rodzaje wkładów pieców kominkowych działają zasadzie spalania drewna z 

kontrolowaną ilością powietrza w zamkniętej komorze paleniskowej.  

W porównaniu do kominków typu otwartego zapewniają zdecydowanie większą wydajność 

cieplną przy spalaniu takiej samej ilości paliwa oraz znacznie zwiększają bezpieczeństwo 

pożarowe w miejscu użytkowania.  
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania 
instrukcji instalowania i obsługi pieca kominkowego. 

 

Przy instalowaniu wkładu pieca kominkowego, 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” i „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w 

sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 

690, z dnia 15.06.2002 r.). 

Wymienione rodzaje wkładów pieców kominkowych powinny być zainstalowane zgodnie 

z dołączoną instrukcją, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego podłączenia do 

przewodu kominowego, zapewnienia prawidłowej wentylacji pomieszczenia, w którym 

instalowany jest wkład 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. Wkłady pieców kominkowych nie mogą być podłączane do 

wspólnego systemu kominowego wraz z innymi urządzeniami odprowadzającymi spaliny. 

Podłączenie pieca kominkowego do przewodu kominowego musi być pozytywnie 

zaopiniowane przez mistrza kominiarskiego. 
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2. Zalecane paliwo 

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 %. Drewno o takiej wilgotności uzyskuje się przez sezonowanie pod 

zadaszeniem przez około 1,5 - 2 lat od ścięcia. 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 sosny wynosi około 5GJ, a wartość opałowa 1 m3 dębiny 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. Przykładowo 1m3 drewna o dużym ciężarze właściwym ma wartość 

opałową wyższą od 1m3 drewna o mniejszym ciężarze właściwym. W tabeli poniżej 

przedstawiono zależność pomiędzy objętością i ciężarem niektórych gatunków drewna 

powietrznosuchego o wilgotności 20%. 

 

Gatunek drewna 
Średnia masa  
1 m3 / kg 

 Grab 830 

Dąb 690 

Akacja 770 

Buk 730 

Brzoza 650 

Topola 450 
 

Średnio twarde drewno powietrznosuche w kawałku o długości 50 cm i średnicy 6 cm waży 

około 1 kg, średnicy 10 cm waży ok. 3 kg, średnicy 15 cm waży ok. 6 kg. Przy intensywnym 

paleniu należy używać kawałków drewna o małej średnicy np. 5 - 9 kawałków o średnicy  

6 cm, a przy paleniu ciągłym zaleca się użycie grubych kawałków np. 3 szt. o średnicy 15 cm. 

Zaleca się nie stosowanie jednorazowo więcej niż 18 kg drewna. Stosowanie do palenia 

drewna drzew iglastych lub drewna liściastego o wyższej wilgotności powoduje złe spalanie, 

uzyskanie mniejszej ilość ciepła oraz szybsze brudzenie szyby i przewodu kominowego. 

Poniższa tabela obrazuje wartość energetyczna różnych gatunków drewna.  
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Współczynnik „10” wskazuje na najwyższą wartość użytkową. 
 

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 
 

Stałopalność przy nominalnej mocy cieplnej oraz trwałość palenia przy obniżonym 

obciążeniu i zastosowaniu paliwa w zależności od jego rodzaju i mocy urządzenia wynosi: 
 

Moc nominalna 

urządzenia 

 kW 

Rodzaj drewna 
Ilość drewna 

kg 

Stałopalność 

godz. 

Trwałość palenia 

godz. 

7  Grab, dąb, buk 3 1 3 
9  Grab, dąb, buk 4 1 3 
12  Grab, dąb, buk 6 1 3 
15 Grab, dąb, buk 9 1 3 
18 Grab, dąb, buk 12 1 3 
22 Grab, dąb, buk 14 1 3 

 

Nominalną moc cieplną uzyskuje się przy wskazanej w tabeli ilości i jakości paliwa oraz przy 

wyregulowanym ciągu kominowym na poziomie 10 Pa. Spalanie przy obniżonym obciążeniu 

uzyskuje się przez zmniejszenie ciągu kominowego do 6 Pa oraz dopływu powietrza do 

spalania o około 1/3 wartości stosowanej przy uzyskiwaniu mocy nominalnej. Do spalania przy 

obniżonym obciążeniu należy używać grubych polan drewna. 
 

W piecu nie należy spalać odpadów tworzyw sztucznych, gumy oraz innych 

odpadowych materiałów, których spalanie grozi zanieczyszczeniem środowiska i 

uszkodzeniem urządzenia. Piece kominkowe mają konstrukcyjnie uwarunkowane spalanie 

niskowarstwowe. Oznacza to, że przeznaczone do spalania drewno powinno być układane na 

węgle żarowe tylko w jednej warstwie. Po dodaniu większej ilości paliwa opałowego piec 

mocno się rozgrzeje i może ulec uszkodzeniu.  
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3. Powietrze do spalania. 

Przy szczelnych oknach i drzwiach należy zapewnić dopływ dostatecznej ilości 

powietrza z zewnątrz budynku. Sposób doprowadzenia powietrza do spalania przedstawiono 

w Instrukcji Instalowania, należy dopilnować, ażeby w czasie użytkowania pieca przewody 

doprowadzające powietrze do spalania były otwarte. Uruchomione mechaniczne urządzenia 

wentylacyjne mogą zakłócić poprawną pracę pieca. 
 

4. Ochrona przeciwpożarowa 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego instalowania pieca kominkowego 

przedstawiono w Instrukcji Instalowania. Przestrzeganie przedstawionych w Instrukcji zaleceń 

jest obowiązkowe. Wszelkie przedmioty wykonane z materiału palnego nie mogą znajdować 

się w odległości mniejszej niż 1,5 m od elementów grzejnych pieca. 
 
5. Rozpalenie i użytkowanie 

W przypadku zabudowania pieca w istniejącym otwartym kominku oraz w przypadku 

wykonania nowej zabudowy pieca kominkowego należy odczekać z rozpoczęciem 

użytkowania około 4 tygodni. Okres ten potrzebny jest do swobodnego odparowania nadmiaru 

wilgoci z elementów murowanych obudowy pieca lub komina. Po tym okresie należy 

przeprowadzić pierwsze rozpalenie pieca. Przy pierwszym rozpalaniu nie należy używać 

dużych ilości opału, a dopływ powietrza powinien być umiarkowany, bowiem pierwszy ogień 

nie może być zbyt intensywny. Podczas pierwszego palenia następuje stopniowe wyrównanie 

naprężeń w spawanych elementach stalowych. W tym okresie palenia może być wyczuwalny 

zapach spowodowany wypalaniem nadmiernych ilości farby i innych konserwantów.  

Do podpalenia nie należy używać łatwopalnych materiałów takich jak nafta, alkohol, 

benzyna lub inne łatwopalne i niebezpieczne materiały. Nie należy dokładać drewna mokrego 

lub zmrożonego ze śniegiem, bowiem gwałtowne wydzielanie pary wodnej może spowodować 

uszkodzenie pieca 

Po wstępnych umiarkowanych paleniach należy przeprowadzić intensywną próbę 

palenia. W tym celu należy: 

- otworzyć drzwiczki z szybą, 

- otworzyć maksymalnie przesłonę na wylocie spalin,   

- otworzyć wloty powietrza do paleniska, 

- ułożyć na ruszcie podpałkę, zmięty papier, drobne drewienka oraz kilka grubszych drewienek 

o przybliżonych wymiarach 1,5 x 3 x 30 cm, 

- podpalić. 
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Po rozpaleniu dołożyć kilka drobnych szczap drewna oraz 4 - 5 polan grubości ręki i długości 

30 - 40 cm, a następnie: 

- zamknąć szybę, pozostawiając w pełni otwartą przysłonę spalin oraz wszystkie wloty 

powietrza, 

- odczekać do momentu pełnego rozpalenia drewna, 

- można rozpocząć czynności regulacyjne i ustalić poziom wielkości ognia, ustawienie 

zbyt dużego płomienia prowadzi do przegrzewania konstrukcji, a przede wszystkim 

prowadzi do mało ekonomicznego spalania drewna, 

- systematycznie uzupełniać ilość opału w palenisku, 

- po zakończeniu palenia i wystygnięciu paleniska należy oczyścić piec z popiołu. 
 

Kontrolę spalania prowadzi się przez regulację dopływu: 

-  powietrza pierwotnego, 

- powietrza owiewającego szybę, 

- oraz powietrza wtórnego w tylnej ścianie komory spalania 

Regulacja dopływu powietrza pierwotnego odbywa się przy pomocy przestawianej 

bezstopniowo przesłony w szufladzie popielnika i/lub za pomocą rusztu obrotowego. Regulacja 

dopływającego tą drogą powietrza do spalania niskiego zapewnia spokojne i oszczędne 

spalanie drewna. Ruszt obrotowy uruchamiany jest cięgłem umieszczonym z lewej strony 

popielnika. 

Regulacja powietrza opływającego szybę odbywa się poprzez dwie zasuwy znajdujące się w 

dolnym i górnym obramowaniu drzwiczek. Wpływające przez otwory powietrze wprowadzone 

jest do wnętrza przez dolną i górną ramę drzwiczek i opływa wzdłuż szyby. Powietrze to 

ułatwia dopalanie niespalonych jeszcze gazów i chroni szybę przed zabrudzeniem.  

Doprowadzenie powietrza wtórnego w tylnej ściance komory spalania uruchamiane jest 

cięgłem umieszczonym z prawej strony obok popielnika. 

Ponieważ każdy układ składający się z komina i pieca kominkowego wykazuje swoisty sposób 

spalania trudno jest jednoznacznie podać wartości ilości powietrza doprowadzonego do 

spalań. W każdym przypadku należy indywidualnie dopasować ustawienie przesłon 

regulujących dopływ powietrza tak, ażeby znaleźć najkorzystniejsze warunki spalania. Należy 

dbać o dostarczenie dostatecznie dużej ilości powietrza zapewniającej spokojne i równomierne 

spalanie drewna. 

Aby ułatwić rozpalanie należy pozostawić na ruszcie pewna ilość popiołu w sposób 

umożliwiający przepływ powietrza do spalania. Po rozpaleniu i rozgrzaniu paleniska można 

przymknąć przesłonę na wylocie spalin do komina. Przy dokładaniu opału do paleniska należy 

otworzyć przesłonę na wylocie spalin, a drzwiczki należy otwierać powoli, ażeby nie 
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spowodować cofnięcia dymu do pomieszczenia. Po dołożeniu drewna do paleniska 

utrzymujemy przez pewien czas zwiększoną intensywność palenia w celu odprowadzenia 

nadmiaru gazów i pary wodnej zawartej w paliwie. Palenie zbyt małym płomieniem powoduje 

znacznie szybsze zanieczyszczanie komina. Nie jest wskazane również palenie przy 

całkowicie otwartym dopływie powietrza pierwotnego przez popielnik. Palenie przy znacznym 

nadmiarze powietrza powoduje osiągnięcie zbyt dużych temperatur, które mogą spowodować 

odkształcenie elementów konstrukcyjnych. W celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej pracy 

należy zamykać drzwiczki paleniskowe - drzwiczki mogą być otwarte tylko przy dokładaniu 

opału. W celu zapewnienia dobrego palenia należy zawsze dokładać drewna, gdy w palenisku 

jest jeszcze duży żar. W przypadku braku żaru należy rozpoczynać rozpalenie drobnym 

drewnem. Nie należy wlewać wody do paleniska w celu zagaszenia ognia. 
 
6. Zakłócenia w prawidłowym spalaniu 

 Prawidłowe funkcjonowanie paleniska może być zakłócone niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Podczas silnych wiatrów może znacznie wzrastać ciąg kominowy i wówczas 

należy go regulować przesłoną na wylocie gazów spalinowych. W czasie, gdy na zewnątrz 

panuje gęsta mgła może wystąpić zanik ciągu kominowego. Zjawisku temu w znacznym 

stopniu zapobiega prawidłowo wykonany o odpowiedniej wysokości i dobrze izolowany komin. 

Zwiększenie temperatury spalin na wylocie zwiększy siłę ciągu. 

Występujące w pomieszczeniu podciśnienie, spowodowane ubytkiem powietrza 

podczas spalania przy równoczesnym braku dostępu powietrza z zewnątrz, powoduje 

zakłócenie palenia i wydobywanie się dymu do pomieszczenia. W tym przypadku należy 

odsłonić otwór z kratka wentylacyjną doprowadzający powietrze do pomieszczenia. Palenie 

mokrym drewnem zanieczyszcza komin i utrudnia palenie. Najlepiej jest palić suchym 

drewnem, zapewniając utrzymanie średniej wielkości ognia. W trudnych warunkach 

atmosferycznych przed rozpaleniem drewna można ogrzać komin podpalonym rulonem z 

gazety, wsuwając do w górna część paleniska. 
 

7. Bezpieczeństwo 

Wszystkie widoczne elementy pieca są rozgrzane i posiadają temperaturę znacznie 

wyższą od temperatury otoczenia. Podczas obsługi należy zachować ostrożność, bowiem 

dotykanie rozgrzanych elementów może spowodować oparzenia. W pobliżu pieca nie należy 

zostawiać odzieży i innych przedmiotów wrażliwych na podwyższoną temperaturę np. papieru, 

zapałek, podpałki itp. Należy zwrócić uwagę dzieci na możliwość poparzenia. 

W przypadku powstania pożaru pieca kominkowego należy zamknąć wszystkie dopływy 

powietrza do paleniska i zawiadomić Straż Pożarną. 
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 W celu doraźnego obniżenia temperatury w piecu należy zmniejszyć ilość paliwa w 

komorze paleniskowej i otworzyć całkowicie drzwiczki paleniskowe. 

 

8. Konserwacja 

 Producent zaleca okresowe czyszczenie obszaru komory spalania, rusztu, czopucha 

oraz przewodów kominowych. Po zakończeniu sezonu grzewczego należy wyczyścić 

wszystkie elementy wewnątrz paleniska. W celu ułatwienia czyszczenia można wyjąć ruchome 

elementy. Czyszczenie prowadzić za pomocą ogólnie dostępnych szczotek. Przed 

rozpoczęciem sezonu grzewczego należy sprawdzić stan uszczelnień korpusu paleniska, 

uszczelnień drzwiczek oraz szyby, a w przypadku wystąpienia usterek należy je usunąć. 

Usunięcia usterek powinien dokonać specjalista. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie 

należy rozpalać ognia w piecu. Przewody kominowe zaleca się czyścić dwa razy w roku. Raz 

przed rozpoczęciem sezonu grzewczego i drugi raz w ciągu sezonu grzewczego. Podczas 

użytkowania paleniska należy opróżniać popielnik, aby zbierający się w nim popiół nie 

blokował dopływu powietrza do spalania. W przypadku zabrudzenia szyby należy ją czyścić za 

pomocą szmatki i dostępnych w handlu płynów zawierających wodorotlenek sodu. Ze względu 

na agresywność chemiczną takich płynów należy operację czyszczenia przeprowadzić w 

rękawicach gumowych i okularach chroniących oczy. Należy bezwzględnie przestrzegać 

zaleceń producentów środków czyszczących. 

Czyszczenie szyby należy przeprowadzać po każdym paleniu, bowiem pozostawione smoliste 

pozostałości ulegają skoksowaniu. Do czyszczenia szyb nie należy stosować szorstkich 

środków szorujących powodujących uszkodzenie powierzchni szyby.  
 
9. Części zamienne 

W celu dokonania wymiany części pieca kominkowego lub otrzymania informacji 

prosimy o podanie danych znajdujących się na tabliczce znamionowej umieszczonej w 

podstawie paleniska pod popielnikiem. Producent przestrzega przed dokonywaniem 

jakichkolwiek przeróbek, zmian konstrukcyjnych oraz zastosowaniem innych niż 

przewidzianych przez producenta części zamiennych. 
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Gwarancje 
1. Producent zapewnia Państwa o wykonaniu wyrobu zgodnie z najlepszymi 

rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz z zastosowaniem odpowiednich materiałów 

zapewniających wymaganą jakość użytkowania i bezpieczeństwo. 

Okres gwarancji wynosi 5 lat od daty sprzedaży. 

2. Ewentualne wady ukryte, których kupujący nie mógł stwierdzić przy dokonaniu zakupu 

usuwane będą w przeciągu 30 dni od zgłoszenia w punkcie sprzedaży. 

3. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany wyrobu po wykonaniu trzech napraw 

gwarancyjnych tego samego elementu. 

4. Elementy takie jak: szyba, ruszt, kształtki szamotowe, oraz uszczelnienia ulegają 

zużyciu eksploatacyjnemu i nie podlegają gwarancji. 

Podczas prawidłowego użytkowania pieca nie występują żadne uszkodzenia. 
5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia pieca kominkowego powstałe w wyniku 

niewłaściwego użytkowania, a w szczególności: 

- stosowania innego paliwa niż drewna, 

- ładowania nadmiernych ilości paliwa do paleniska, 

- zbyt intensywnego rozpalania ognia w nierozgrzanym palenisku, 

- zalania paleniska wodą, 

- wszelkich samowolnych modyfikacji paleniska i instalacji towarzyszących, 

- uszkodzeń mechanicznych, 

- nie przestrzegania Instrukcji Instalacji 

6. Okres gwarancyjny przedłuża się o czas naprawy liczony od daty zgłoszenia reklamacji 

do dnia zawiadomienia składającego reklamację o dokonaniu naprawy. 

7. Warunki gwarancji realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

   Gratulujemy wyboru i dziękujemy za zakup naszego wyrobu. 
 Życzymy Państwu wielu mile spędzonych kominkowych wieczorów. 
 
 

Do opracowania instrukcji instalowania oraz obsługi w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania 

pieców kominkowych wykorzystano wiadomości własne Firmy, dane literaturowe oraz informacje 

zamieszczone na stronach Internetowych.  

Za wszystkie wykorzystane materiały dziękujemy.        

 


