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PPA 250

PPA 250
Piecowe Palenisko Akumulacyjne

INSTRUKCJA
INSTALOWANIA, OBSŁUGI
I BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym dokumencie jest obligatoryjne, celem zapewnienia
bezawaryjnej pracy z zachowaniem deklarowanych parametrów.
Użytkownik odpowiada za wszelkie konsekwencje nie stosowania się do zaleceń przedstawionych
w niniejszej instrukcji, z którą powinien się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania instalacji.
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I.

PPA 250

Wprowadzenie

Dziękujemy za zaufanie okazane naszej firmie. Postaraliśmy się by zakupione
innowacyjne piecowe urządzenie grzewcze zostały doskonale dopasowane do Państwa potrzeb
grzewczych.
Aby umożliwić czerpanie satysfakcji ze skutecznej pracy typowego dla pokojowego pieca
systemu ogrzewania domu, a zarazem z podziwiania relaksującego ognia jak w tradycyjnym
kominku, wyposażyliśmy Państwa urządzenie w palenisko – wkład grzewczy, zamknięty ( z szybą
) wykonany wg najnowszych technologii wykorzystujących innowacyjny ceramiczny materiał
ogniotrwały Akubet. Palenisko zostało zintegrowane z nowej generacji wymiennikiem ciepła
czyli kolektorem akumulacyjno - filtracyjnymi i obudową grzewczą wykonaną z odpowiednio
dogranych płyt akumulacyjno - grzewczych. Wyłożenie komory spalania ciężkim ogniotrwałym
materiałem akumulacyjnym tzw. białym akubetem, przedłuży żywotność paleniska i zagwarantuje
uzyskanie w nim wysokiej temperatury. W rezultacie otrzymują Państwo więcej komfortowego
ciepła przy niemal całkowitej redukcji efektu przegrzewania i negatywnego wpływu emitowanych
spalin na środowisko, co czyni urządzenie jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej
ekologicznych rozwiązań rynkowych z dziedziny ogrzewania domów drewnem – biomasa
drzewną.
Ciepłe elementy pieca akumulacyjnego (jego wnętrze i zewnętrzne ściany grzewcze)
zostały wykonane z Akubetu – najnowszej generacji kompozytu szamotowego, który umożliwia
zgromadzenie w sobie i oddawanie do ogrzewanego domu o wiele więcej ciepła niż tradycyjny
szamot. ( AKUBET to potrójna moc szamotu )
Akubetowy wymiennik ciepła odpowiednio dopasowany do Państwa indywidualnych
potrzeb, znacznie zwiększy sprawność grzewczą paleniska i komfort jego eksploatacji, dzięki
czemu szybko docenicie Państwo zalety ogrzewania domu z wykorzystaniem technologii
akumulacyjnej: długotrwałe i zrównoważone do zapotrzebowania na ciepło ogrzewanie.
Niniejsza instrukcja stanowi zbiór użytecznych informacji, dotyczących prawidłowej,
bezpiecznej, ekonomicznej eksploatacji oraz instalacji paleniska piecowego z typoszeregu PPA z
kolektorem akumulacyjno - fitracyjnym. Stosowanie się do zaleceń zawartych w treści dokumentu
pozwoli Państwu przez wiele lat cieszyć się ciepłem i estetyką tej technologii przyszłości.
Życzymy wielu przyjemnych chwil spędzonych przy palenisku PPA z spalającym wyłącznie
drewno energetyczne ( biomasą drzewną ).
Paląc i ogrzewając swój dom w sposób ciągły nie tylko będziesz korzystać z najtańszego i
najzdrowszego ciepła, ale staniesz się prawdziwym obrońcą środowiska naturalnego, gdyż
będziesz produkował maksymalnie czystą energię wyłącznie z odnawialnego źródła energii
( OZE ) chroniąc Ziemie przed nadmierną eksploatacją jej kopalnych zasobów energetycznych
( np. gazu ziemnego ).
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Podstawa opracowania.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią następujące przepisy normy:

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

•

Norma PN-EN 13229:2002. Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe. Wymagania i badania

•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity)., Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414

•

Norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły Wymagania

•

PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe. Wymagania i badania (Zmiana A1)

•

PN-EN 13229:2002/A2:2006 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe - Wymagania i badania (Zmiana A2)

•

Dyrektywy Komisji Europejskiej Ekoprojekt

•

BImSchV – st. II

•

Rozporządzenie Komisji UE 2015/1185 z 24 kwietnia 2016 EKOPROJEKT

UWAGA: NALEŻY SPAŁNIAĆ OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE KRAJOWE I
LOKALNE
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Ogólne informacje, specyfikacja techniczna i
zalecenia

1. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie
pod rygorem utraty gwarancji.

2. W celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz odpowiednich
parametrów eksploatacyjnych, należy dokonywać regularnych czynności kontrolno –
konserwacyjnych, zgodnie z zapisami instrukcji.

3. Niniejsza instrukcja dotyczy urządzenia PPA250 o parametrach podstawowych,
prezentowanych w tabeli 1.:

4. Zabezpieczenia na czas transportu

Wkład grzewczy dostarczany jest w komplecie na palecie, zabezpieczony folią oraz płytą
styropianową chroniąca szybę. Przy dostawie i rozpakowywaniu należy sprawdzić czy podczas
transportu nie doszło do uszkodzenia urządzenia, szamotu, deflektora, szyby oraz czy został
zapakowany materiał łączący ( silikon ), ewentualnie przepustnica oraz inne zamówione
akcesoria. Podczas wnoszenia należy zachować szczególna ostrożność, i szczególnie chronić
szybę w drzwiczkach czy elementy dekoracyjne np. blendę ( ramkę ozdobną ). Dlatego na czas
transportu i montażu zaleca się wyjęcie drzwiczek i ewentualnie blendy oraz umieszczenie ich w
miejscu chroniącym je przed mechanicznym uszkodzeniem. Podczas demontażu elementów
akubetowych, należy zapamiętać ich miejsce i sposób mocowania, co ułatwi późniejszy ich
montaż ( układać po kolei w jednorodne stosy ).
Drzwiczki zabezpieczone są przed wypadnięciem zawleczka kontrującą, która znajduje się na
górnym sworzniu zawiasowym ( rys. 1a ) lub ramką wykończeniową ( blendą ) ( rys.1b )

rys.1a

rys.1b

5

CEBUD – nowe technologie zduńskie

PPA 250

5. Specyfikacja techniczna

Tab. 1. Podstawowe dane jednostki grzewczej PPA250
Zgodnie z normą PN – EN 13229:2002/A1:2005/A2:2006

Zharmonizowana

Właściwości
użytkowe

Zasadnicza charakterystyka

Specyfikacja
techniczna

Kategoria urządzenia 1c; spalanie okresowe;
Wartości zmierzone w trybie akumulacyjnym
Masa paleniska akumulacyjnego

kg

270

Masa modułów akumulacyjnych CMA max. – min.
Nominalna moc cieplna urządzenia

kg
kW

410 - 250
12,5

Całkowita masa paleniska z modułami CMA

kg

680

Masa załadowanego drewna*
Średnie zużycie na godzinę

kg
kg/h

3+3
3,9

Użyteczna moc grzewcza w cyklu 12 h

kW

1,6

Sprawność cieplna
Strumień masy spalin
Wymagany ciąg kominowy
Temp. spalin na wyjściu z paleniska przy mocy
nominalnej
Temp. spalin po układzie CMA

%
g/s
Pa

85
11,47
12

°C

550

°C

190

Minimalna średnica dolotu powietrza Ø

mm

125

%

30 / 50

%

- / 20

Ścian grzewczych

cm

60

Szyby paleniska

cm

150

Bilans energii cieplnej:
Palenisko grzewcze / dodatkowa powierzchnia
grzewcza
Promieniowanie przez szybę ( pojedyncza / podwójna )

w
oparciu o
PN-EN 13229

Odległości od materiałów palnych:

Emisja:
mg/Nm /13%O2

3

803

%

0,06

NOx

3

mg/Nm /13%O2

168

%

0,0082

OGC

3

2

%

0,0001

CO

mg/Nm /13%O2
3

Pył PM
mg/Nm /13%O2
20
Urządzenie spełnia wymagania: Komisji Europejskiej Ekoprojekt Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185; BImSchV (Stufe 2); 15a BVG (2015);LRV
* - w zależności od konfiguracji i wielkości wymiennika akumulacyjnego

6

CEBUD – nowe technologie zduńskie

PPA 250

6. Opis urządzenia

Piece PPA to wynik dążenia do osiągnięcia innowacyjnego rozwiązania w dziedzinie
ogrzewania pomieszczeń, alternatywnego do powszechnie stosowanych kotłów centralnego
ogrzewania.
Standardowe wkłady piecowe PPA są urządzeniami kategorii 1C, tzn. mogą pracować
wyłącznie z zamkniętymi drzwiczkami paleniskowymi i spalaniem okresowym, tzn. pracują
wyłącznie z mocą nominalną.
Piece serii PPA przeznaczone są do spalania biomasy drzewnej, dzięki czemu proces
generacji ciepła charakteryzuje się zerowym bilansem emisji dwutlenku węgla, gdyż –
wyemitowany CO2 został w całości zasymilowany w czasie wzrostu utylizowanej rośliny. Dzięki
zastosowaniu odpowiedniej geometrii, systemu dystrybucji powietrza i algorytmu sterowania
procesem spalania, użytkownik ma gwarancję niskiej emisji substancji szkodliwych, przy
jednoczesnym wysokim poziomie sprawności konwersji energii.
Zasada działania urządzenia opiera się na zjawisku akumulacji ciepła w specjalnie
dobranym

materiale

ceramicznym,

kompozycie

szamotowym

AKUBECIE.

Dzięki

zastosowaniu tego rodzaju technologii, piec wraz z systemem ceramicznych kanałów emituje w
przedłużonym okresie grzewczym przede wszystkim zdrowe ciepło na drodze promieniowania, a
w niewielkim stopniu tylko poprzez konwekcję.
Piece, którym poświęcona jest niniejsza instrukcja spełniają wymagania norm:
•

PN-EN 13229:2002: Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stałe.
Wymagania i badania

•

PN-EN 13229:2002/A1:2005 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe. Wymagania i badania (Zmiana A1)

•

PN-EN 13229:2002/A2:2006 Wkłady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa
stałe - Wymagania i badania (Zmiana A2)

•

BImSchV – st. II

•

15a 2015 Umweltzeichen UZ

•

LRV Schweiz

•

Rozporządzenia Komisji UE 2015/1185 z 24 kwietnia 2006 EKOPROJEKT
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7. Informacje dotyczące mocy cieplnej przekazywanej do pomieszczeń.

Informację dotyczące mocy cieplnej przekazywanej do pomieszczenia, sposobu
obliczenia w zależności od dobranego modelu pieca PPA i sposobu użytkowania (palenia)
przedstawiono poniżej:
Użyteczna moc grzewcza urządzenia PPA do ogrzewanego pomieszczenia/pomieszczeń,
przy zastosowaniu maksymalnej dopuszczalnej masy modułów akumulacyjnych:
Mu = I * E / H
gdzie:
Mu - Użyteczna moc grzewcza w [kW]
I – Ilość załadunków porcji paliwa [n],
E – Energia wypromieniowana i zakumulowana z jednej porcji załadowanego paliwa w [kWh],
H – Cykl spalania ( od rozpalenia i wypalenia załadowanych n porcji paliwa, do następnego
rozpalenia n porcji paliwa ) [h].

Przykład obliczenia użytecznej mocy grzewczej:
dla urządzenia PPA 250:
•

przy załadunku i wypaleniu np. dwóch porcji po 6 kg paliwa i cyklu spalania co 12
godzin:

Mu = 2 * 24/ 12 = 4,00 kW
Przykład obliczenia użytecznej mocy grzewczej:
dla urządzenia PPA 250:
•

przy załadunku i wypaleniu np. dwóch porcji po 6 kg paliwa i cyklu spalania co 8
godzin:

Mu = 2 * 24 / 8 = 6,00 kW
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8. Budowa Piecowego Paleniska Akumulacyjnego PPA 250

Kompletne PPA 250 składa się z paleniska i kolektora akumulacyjno – filtrującego
umiejscowionego nasadowo ( lub z boku paleniska ).

a) Front stalowy
b) Elementy zewnętrznej obudowy akubetowej
c) Elementy wewnętrzne ( biały akubet )
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Instrukcja instalacji w miejscu ustawienia

Instalacje piecokominka należy zlecić osobie uprawnionej przez producenta o
potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych

a. Instalacja pieca PPA250 powinna spełniać wymagania:

•

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. „W sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie” Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami,

•

Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89 z 1994 poz. 414 z późniejszymi zmianami,
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•

Norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe,

•

Ponadto należy spełniać przepisy i wymagania lokalne.

•

Piecowy wkład grzewczy przeznaczony jest do ogrzewanie

PPA 250

( podstawowego ) pomieszczeń mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych i
lokalach mieszkalnych.

b. Odległości bezpieczeństwa od materiałów palnych:

•

Piec musi być ustawiony na podłożu niepalnym, twardym bez warstwy izolacji, o
grubości minimalnej 15 cm (wylewka betonowa plus np. płytki podłogowe gress, kamień
naturalny itp.)

•

Wypoziomowany za pomocą śrub regulujących.

•

Jeżeli w obrębie pieca znajduje się podłoga łatwopalna, to należy ją zabezpieczać pasem
z materiału niepalnego, sięgającym poza krawędzie drzwiczek paleniska – minimum 50
cm przed piecem oraz po 30 cm po bokach.

•

Piec oraz rury przyłączeniowe muszą być oddalone od łatwopalnych, nieosłoniętych
części konstrukcyjnych budynku co najmniej 80 cm, a osłoniętych okładziną izolacyjną
około 18 cm.
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PPA 250

Pomieszczenie, w którym instalowany jest piec powinno mieć kubaturę wynikającą
ze wskaźnika 4m3/kW zainstalowanej nominalnej mocy cieplnej pieca, lecz nie mniejszą
niż 30m3. (Dz.U. Nr 75/2002 rozdz. 4 § 132).

•

Przewody dymowe powinny być wykonane z materiałów nie palnych.

•

Obudowa przewodów dymowych powinna posiadać odporność ogniową co najmniej 60
minut.

•

Konieczne jest stosowne oświadczenie od kominiarza lokalnego zaświadczające o
dopuszczeniu sprawdzonego przewodu kominowego do użytkowania.

c. Doprowadzenie powietrza do procesu spalania i wentylacji

Należy zapewnić grawitacyjny napływ powietrza w czasie pracy paleniska w ilości
co najmniej 10m3 na 1kW nominalnej mocy grzewczej zainstalowanego urządzenia:
•

Z pomieszczenia przy zachowaniu rozszczelnionych okien w pomieszczeniu lub poprzez
wykonanie otworu przesłoniętego żaluzją

•

Z zewnątrz rurą o odpowiedniej do wielkości załadunku opału średnicy, przesłoniętej
żaluzją zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Zaleca się, aby kratki (żaluzje) wlotów powietrza nie zamykały się samoczynnie.
W przypadku eksploatacji pieca wraz z innymi paleniskami w pomieszczeniach połączonych
wentylacyjnie, należy zapewnić dostateczną ilość powietrza do prawidłowego procesu spalania i
wentylacji. Jednoczesna praca palenisk nie może się wzajemnie zakłócać.

Uwaga: Wyloty wyciągów, które są eksploatowane wraz z piecem w tym samym pomieszczeniu
lub w pomieszczeniach połączonych wentylacyjnie, mogą stwarzać problemy, dlatego –
zabrania się stosowania mechanicznych urządzeń wyciągowych!
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d. Pozostałe zalecenia i wymagania:
•

Sprawdzić i zapewnić wytrzymałość mechaniczną podłoża (stropu), na którym
ma być umieszczony piec, z uwzględnieniem jego masy całkowitej. Zaleca się usunięcie
wszystkich miękkich materiałów izolacyjnych spod wylewki pod piecem

•

Lokalizacja pieca powinna zapewniać łatwy dostęp do czyszczenia urządzenia, łącznika i
komina

•

Zaleca się zamontowanie czujnika czadu (tlenku węgla) w pomieszczeniu, w którym
zamontowany jest piec, celem podniesienia bezpieczeństwa użytkowania pieca

•

Zaleca się posiadanie w pomieszczeniu sprawnej techniczne gaśnicy na wypadek pożaru,
z aktualnym ważnym przeglądem technicznym.

e. Czopuch:
Czopuch lub złącze spalinowe powinny być wykonane zgodnie następującymi
zaleceniami:
a) końcówka czopucha lub złącza spalinowego zaprojektowana w taki sposób,
aby zapewnione było szczelne połączenie pomiędzy łącznikiem a kominkiem
b) czopuch powinien zapewniać prawidłowe połączenie z łącznikiem przewidzianym przez
producenta i nie może być obłożony materiałem izolacyjnym.
c) Zabrania się podłączenia wylotu spalin pieca do zbiorczego przewodu dymowego komina
– podłączenie tylko do indywidualnego przewodu dymowego, lub wg wzkazań lokalnego
kominiarza.

Zarówno czopuch jak i przewód kominowy dołączony do czopucha musi spełniać normy,
wymogi oraz zasady sztuki budowlanej. Wszelkie postanowienia krajowe i lokalne powinny być
spełnione. Ponadto, przewód kominowy podlega odbiorowi odpowiednich służb.

f. Materiały:
Paleniska piecowe serii PPA wykonane są z najwyższej jakości materiałów
szamotowych, o podwyższonych parametrach grzewczych gwarantujących wysoką efektywność
pracy i trwałość na lata. Materiał „Aktubet” z którego zostały wykonane posiada europejski
patent.
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Kluczowe właściwości decydujące o podwyższonych parametrach

grzewczych

stosowanego materiału ( Akubetu ) to:
•

bardzo wysoka przewodność cieplna ( 3 x szamot tradycyjny )

•

duża gęstość

•

wysoka pojemność cieplna.

Wysoka przewodność cieplna pozwala na osiągnięcie efektu pożądanego nagrzania pieca,
nawet przy jednorazowym załadunku dużej porcji drewna. Należy przy tym wziąć pod uwagę, iż
wielkość załadunku wpływa na wszystkie istotne parametry procesu spalania.
AKUBET ma znikomy skurcz i rozszerzalność cieplną, dzięki czemu instalacje uzyskują
bardzo dużą żywotność, trwałość i szczelność.
Parametry AKUBETU pozwalają na uznanie wybudowanych z nich palenisk
akumulacyjnych za tzw. mikroinstalacje grzewcze, produkujące ciepło wyłącznie z drewna
(biomasy), co pozwala im na wypełnienie warunków Dyrektywy UE o instalacjach
z Odnawialnych Źródeł Energii.
Właściwości materiału, z którego wykonywana jest masa akumulacyjna pieca
(AKUBET) pozwalają na obniżenie temperatury powierzchni grzewczych średnio 3 - 4 razy w
stosunku do stali czy żeliwa, dzięki czemu głównym mechanizmem przekazywania ciepła do
ogrzewanych pomieszczeń jest promieniowanie, a nie konwekcja, przez co następuję bardziej
wyrównana temperatura w pomieszczeniu i znacznej redukcji ulega unoszenie kurzu i innych
stałych

drobin.

Zjawisko

promieniowania

polega

na

ogrzaniu

wszelkich

przegród

w pomieszczeniach, co pozwala na osiągnięcie odczucia komfortu cieplnego przy rzeczywistej
temperaturze powietrza o kilka stopni niższej niż ma to miejsce w przypadku ogrzewania
konwekcyjnego. Przekłada się to wprost na zapotrzebowanie na energię (mniejsze zużycie
drewna), a zatem także obniżenie kosztu ogrzewania mieszkania.
Fakt relatywnie niskiej temperatury powierzchni grzewczych ( średnio 40 – 50 ºC w
cyklu ) jest szczególnie istotny w przypadku budownictwa energooszczędnego, gdyż zapobiega
niepożądanemu przegrzewaniu pomieszczeń.
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Zalecenia dotyczące montażu podzespołów
konstrukcyjnych

1.

Transport
Piece akumulacyjne wykonywane z AKUBETU są przewożone w postaci złożonych

elementów, gotowych do budowy kompletnego urządzenia grzewczego, wraz z wymiennikiem
akumulacyjnym w formie kolektora akumulacyjno - filtracyjnego. Ze względu na dużą masę
elementów ceramicznych, wchodzących w skład paleniska i wymiennika, zaleca się zachowanie
szczególnej ostrożności podczas przenoszenia i składowania.
Należy zwrócić szczególną uwagę na części urządzenia zagrożone łatwym uszkodzeniem,
w tym przede wszystkim elementy dekoracyjne, szybę i ramę drzwiczek ( blendę ).

2.

Montaż

2.1. Budowa/montaż paleniska i wymiennika akumulacyjnego
Budowa paleniska akumulacyjnego z gotowych, prefabrykatów z AKUBETU
oraz elementów żeliwnych / stalowych, powinna być przeprowadzona zgodnie ze sztuką
budowlaną i zduńską, przez zduna (lub osobę uprawnioną), posiadającego odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi certyfikatami, wydanymi przez producenta lub Izbę
Rzemieślniczą w przypadku kwalifikacji zawodowych.
Palenisko akumulacyjne należy umieścić na niepalnej powierzchni podłoża i stropu,
z uwzględnieniem odpowiedniej wytrzymałości materiału, z jakiego jest wykonane i masy
urządzenia. Zaleca się, aby materiał podłoża, przeznaczonego na montaż urządzenia, znajdował
się bezpośrednio na stropie.

2.2. Montaż i praca urządzeń kontrolnych i zabezpieczających
W przypadku wykorzystania trybu sterowania automatycznego, producent zaleca
zastosowanie co najmniej jednej termopary, usytuowanej bezpośrednio za króćcem wylotu spalin
z paleniska. Optymalna kontrola procesu spalania możliwa jest przy zastosowaniu dodatkowej
termopary, umieszczanej przy wylocie spalin z akumulacyjnego wymiennika ciepła. Należy
stosować dedykowane sterowniki dostarczane przez Producenta PPA.
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Rejestracja temperatury mierzonej przez w/w czujniki jest realizowana przez moduł
wykonawczy, w postaci elektronicznego kontrolera procesu – patrz VIII p. 5 - 6

2.3. Wypalanie ( wygrzewane ) urządzeń z AKUBETU
W przypadku palenisk, wymienników akumulacyjnych i ścian grzewczych z AKUBETU
(patrz załącznik 1) nie występuje praktycznie zauważalne zjawisko skurczu, dzięki czemu
wypalanie palenisk i wymienników akumulacyjnych z serii PPA i CMA może być
przeprowadzane także po ich wybudowaniu w miejscu ostatecznego posadowienia, co nie jest
możliwe przy zastosowaniu innego betonu szamotowego i cegieł ze zwykłego szamotu.

Celem uniknięcia nadmiernych naprężeń materiału, należy przez co najmniej 6~8 godzin
wygrzewać palenisko, paląc partie paliwa po

~ 2 - 3 kg, i wykonując kolejne załadunki

co godzinę. Są to standardowe czynności typowe dla rzemiosła zduńskiego.
Po wypaleniu palenisk z wymiennikiem akumulacyjnym, (celem usunięcia z nich
wilgoci) należy wypalić także elementy stalowe malowane farbą żaroodporną. W tym celu
należy dokonać maksymalnego załadunku suchego drewna (najlepiej iglastego) dla osiągnięcia
wysokiej temperatury na w/w elementach malowanych. W czasie procesu, pomieszczenie, w
którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze należy intensywnie przewietrzać (otworzyć
okna). Wypalanie należy prowadzić do momentu, w którym nie jest obserwowany dym i/lub
zapach ulatniający się w trakcie procesu (w razie potrzeby dokonać ponowny załadunek paliwa i
powtórzyć w/w czynności). Stosowane farby nie są szkodliwe dla zdrowia choć przy wypalaniu
wydzielają swoisty zapach.

VI.

Komin i wentylacja

Komin ma zapewnić skuteczne odprowadzenie spali na zewnątrz budynku. Konstrukcja
komina powinna zagwarantować prawidłową wartość ciągu kominowego, czyli podciśnienia
powodującego ruch w górę i na zewnątrz budynku ( norma ( PN – EN 1443:2004 ).
Podstawowym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji paleniska piecowego
PPA jest sprawny technicznie i właściwie dobrany pod względem pola przekroju
poprzecznego i wartości – przewód kominowy. Wykonanie oceny technicznej oraz
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wydanie opinii dotyczącej stanu technicznego komina, inwestor powinien zlecić uprawnionej
firmie kominiarskiej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Dz.U. Nr 75/2002 rozdz. 5 ).

§ 140. [Konstrukcja]
1. Przewody ( kanały ) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe,
prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub
stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia
i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz
spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań dla
przewodów kominowych oraz projektowania kominów.
1. Przewody kominowe powinny być szczelne spełniać warunki określone w § 266.
2. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być
odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.
3. Przewody do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię co najmniej 0,016 m2,
najmniejszy wymiar przekroju to co najmniej 0,1 m.
§ 141. [Zakazy] Zabranie się stosowania:
1. grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174
ust. 3.
2. zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej.
3. indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się
wloty do przewodów spalinowych.
§ 142. [Wyprowadzenie przewodów spalinowych]
1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość
zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych
zostaną wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów
murowanych.
§ 143. [Nasady kominowe]
1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi
Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady
zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust. 1.
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2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1 należy również stosować na innych
obszarach, jeżeli wymagają tego położenia budynków i lokalne warunki topograficzne.
3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczy palenisk i komór spalania z mechanicznym
pobudzeniem odpływu spalin.
§ 145. [Przyłącze do przewodu kominowego]
1. Kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym w wielkości
otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być podłączone wyłącznie do
własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej
wymiary 0,14 x 0,14 m lub średnicę 0,15 m a w przypadku wkładów o większym
otworze paleniskowym – co najmniej 0,14 x 0,27 m lub średnice 0,18 m, przy czym dla
większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów
boków 3:2.
§ 146. [Okresowe kontrole]
1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone, odpowiednio, w otwory
wyciorowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w przypadku
występowania spalin mokrych – także układ odprowadzania skroplin.
UWAGA:
•

Umiejscowienie i wielkość otworu spalin do komina ustalić na podstawie wysokości i
rodzaju wybranego paleniska.

•

Wysokość komina do odprowadzania spalin z paleniska piecowego powinien mieć
minimum 6 m od podłoża lub 4,5 m od otworu wlotu spalin.

•

Przekrój konina do odprowadzenia spalin w paleniska piecowego powinien wymościć
minimum fi 180 mm ( lub 14 x 27 cm ).

•

Czyszczenie

komina

i

kanałów

odprowadzających

spaliny

należy

zlecić

wykwalifikowanemu specjaliście
•

Czyszczenie komina powinno odbywać się 4 razy roku oraz za każdym razem przy
dłuższym przestoju w pracy

•

Należy zachować dostęp do wyczystki kominowej oraz łącznika

•

Zabrania się podłączanie urządzenia do zbiorowego komina

•

Wyloty wyciągów eksploatowanych z ogrzewaniem mogą stwarzać problem

•

Należy zwrócić uwagę na kratki wylotów powietrza, aby ich konstrukcja
uniemożliwiała samoczynne zamykanie dopływu powietrza
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Podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych mogą występować zakłócenia
ciągu kominowego, wobec tego podczas obsługi urządzenia należy zachować
szczególna ostrożność

•

Praca paleniska w szczególnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych powinna
odbywać się wyłącznie pod nadzorem

•

W przypadku pożaru komina należy zmniejszyć lub odciąć dopływ tlenu do paleniska
zamykając drzwiczki oraz zamykając regulowany dopływ powietrza. Wezwać
odpowiednie służby p.poż. ( STRAŻ POŻARNA TEL. 998, lub nr ratunkowy ). Pożar
komina może spowodować jego uszkodzenie. Przed ponownym użytkowaniem
należy wezwać firmę kominiarską w celu sprawdzenia stanu technicznego przewodu
dymowego.

•

Paleniska piecowe mogą pracować wyłącznie przy zamkniętej komorze paleniskowej
za wyjątkiem czasu załadunku drewna.

VII. Zalecenia bezpieczeństwa i przeciwpożarowe
Instalację piecokominka należy zlecić osobie uprawnionej przez Producenta o
potwierdzonych kwalifikacjach rzemieślniczych
1. Zalecenia ogólne:
Nie otwieramy drzwiczek paleniskowych w trakcie procesu spalania.
Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane będzie otwarcie drzwiczek paleniska przed
zakończeniem cyklu spalania, czynność należy wykonać powoli, aby nie dopuścić do
zassania dymu do pomieszczenia. W takim przypadku otworzyć szyber wymiennika ciepła –
tzw. ( szyber rozpałowy )na krótką drogę przepływu spalin ( jeżeli został w takowy
wyposażony ).
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Ostrzeżenie: w czasie pracy (palenia), drzwiczki paleniska muszą być zawsze zamknięte!
•

Wymagany dla urządzenia ciąg kominowy wynosi 12 ± 2 Pa

•

Kratka na przewodzie doprowadzającym powietrza do spalania paliwa,

oraz kratka

wentylacji pomieszczenia musi być skonstruowana taki sposób, aby nie mogła się
zapchać lub samoczynnie zamknąć
•

Kratka nawiewna i wywiewna konwekcyjnego powietrza ogrzewanego powinna mieć
wymiary nie mniejsze niż 140x140mm, przy czym rekomenduje się stosowanie kratki
wywiewnej o wymiarach stanowiących dwukrotność w/w wartości

•

Wszystkie urządzenia wyciągowe, które pracowałyby wraz z piecem w tym samym
pomieszczeniu, a także w pomieszczeniu wspólnie wentylowanym mogą stwarzać
problemy i zagrożenie.

•

Zabrania się stosowania mechanicznych urządzeń wyciągowych, w pomieszczeniu,
w którym znajduje się urządzenie.

•

W konstrukcji paleniska akumulacyjnego rolę urządzenia dławiącego, a w razie
konieczności odcinającego, pełni przepustnica, szyber.

Jeżeli urządzenie nie zostało wykonane w technologii zamkniętej bryły grzewczej
( bez konwekcyjnej ), w trakcie spalania paliwa, dolne otwory – nawiewne i górne – wywiewne
należy utrzymywać w pozycji otwartej, co zapobiega przegrzaniu urządzenia. Liczba
(sumaryczna powierzchnia przekroju) otwartych otworów wylotowych musi odpowiadać
zaleceniom uprawnionego instalatora i być no najmniej równa liczbie (sumarycznej powierzchni
przekroju) dolnych otworów nawiewnych. Wielkość wlotu powietrza konwekcyjnego
rekomenduje się o powierzchni min. 50 cm2 na 1 kW mocy użytecznej wkładu piecowego.

2. Instrukcja postępowania w przypadku pożaru komina
UWAGA: ZALECA SIĘ ZABEZPIECZENIE W POBLIŻU PALENISKA
ŁOPATKI, MIOTEŁKI I HAKA!
Należy przestrzegać okresowych kontroli i czyszczenia przewodów kominowych przez
kominiarza.
W razie zapalenia się w nie czyszczonym kominie sadzy i pożaru w kominie, zamknąć
dopływ powietrza do paleniska, nie otwierać drzwiczek paleniskowych, ewakuować osoby z
zagrożonych pomieszczeń, wezwać Straż Pożarną. Po ugaszeniu pożaru w kominie, przed
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przystąpieniem do dalszej eksploatacji pieca, zaleca się sprawdzenie stanu technicznego komina
przez specjalistę – kominiarza.

POŻARÓW KOMINOWYCH NIE NALEŻY GASIĆ WODĄ, GDYŻ GWAŁTOWNE
OZIĘBIENIE KOMINA I PAROWANIE WODY MOŻE SOWODOWAĆ PĘKNIĘCIA
I ROZPRZESTRZENIENIE SIĘ POŻARU.
3. Postępowanie w przypadku przeciążenia
Przeciążenie ( przegrzanie ) może wystąpić w przypadku

nie zachowania

przewidywanych wielkości załadunku opału, a także nie zachowania odpowiednich
odstępów między kolejnymi paleniami/załadunkami paliwa, stosowane do możliwości
grzewczych, charakterystycznych dla danego paleniska z typoszeregu PPA.
W przypadku wystąpienia przeciążenia, należy wydłużyć odstęp między kolejnymi
dołożeniami paliwa, oraz zmniejszyć wielkość załadunku!
Typowy cykl grzewczy, w zależności od warunków otoczenia
( temperatury zewnętrznej ), wynosi od 8 do 12 godzin. Należy przestrzegać podanej dla danego
pieca z typoszeregu PPA (patrz tabela 1 i 3) wielkości załadunku. W przypadku kolejnego
załadunku przed upłynięciem bieżącego cyklu grzewczego, należy proporcjonalnie do jego
skrócenia zredukować masę kolejnej porcji paliwa. Przykładowo: w przypadku skrócenia cyklu
spalania z 8 do 4 godzin, porcję paliwa należy zmniejszyć także o połowę.

4. Bezpieczeństwo pożarowe w obszarze promieniowania
Tab. 2. Wymagane odległości poszczególnych elementów urządzenia od materiałów palnych
Odległość od

Ściany boczne i

powierzchni

tylna urządzenia

palnych

Szyba paleniska

PPA 250
[cm]

60
150

5. Wymagania dotyczące zewnętrznej powierzchni grzewczej (obszar promieniowania
cieplnego)
W przypadku wszystkich palenisk akumulacyjnych z serii PPA, zalecana jest zabudowa z
wykorzystaniem materiałów akumulacyjnych płyt, z kompozytu szamotowego (AKUBET).
Ewentualna zabudowa izolacyjna musi być wykonana w sposób konwekcyjny, uniemożliwiający
powstanie zbyt wysokiej temperatury.
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W przypadku obudowy w wersji konwekcyjnej, minimalna wielkość otworów
wywiewnych musi być co najmniej równa lub większa od wymiarów otworu wlotowego,
zlokalizowanego u dołu instalacji. Ponadto, otwory wylotowe należy usytuować powyżej połowy
wysokości ściany.
Należy bezwzględnie dotrzymać wymiarów i limitów najmniejszych otworów w
obudowie, podanych przez producenta!
Zwłaszcza w zabudowach zamkniętych ( nie konwekcyjnych ), nie należy wykonywać
grzewczej powierzchni obudowy kominka, pieca lub piecokominka, w sposób umożliwiający
osiągnięcie przez ściany pionowe i ukośne temperatury wyższej niż 120˚C. Zaleca się, aby
powierzchnie grzewcze nie przekraczały 80˚C. Ponadto, zaleca się odizolowanie obszaru
konwekcyjnego konstrukcji od wszelkich powierzchni narażonych na przegrzanie lub zapalenie.
Zabudowy zamknięte powinien wykonać wyłącznie zdun ze stosownymi kwalifikacjami
rzemieślniczymi.

VIII. Zalecenia dotyczące bezpiecznej eksploatacji
1. Charakterystyka zalecanego paliwa
Piec akumulacyjny PPA250 gwarantuje wysoką sprawność konwersji energii oraz niską
emisję szkodliwych związków, co jednak jest możliwe tylko w przypadku zastosowania paliwa o
zalecanych parametrach, zgodnych z danymi przedstawionymi w tabeli 3.

Tab. 3. Zalecane parametry paliwa dla poszczególnych urządzeń typoszeregu.
Parametr

Jednostka

Wartość

Ilość polan/szczap w zasypie

[szt.]

3-9

Masa paliwa*

[kg]

3-9

Liczba zasypów*

[-]

1-3/1

*W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI I WIELKOŚCI WYMIENNIKA AKUMULACYJNEGO

UWAGA: w przypadku nastąpienia kolejnego zasypu bezpośrednio po wypaleniu poprzedniego,
maksymalny zasyp powinien stanowić maksymalnie 50% porcji paliwa zalecanej standardowo.
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W

przypadku

palenisk

PPA 250

piecowych

PPA,

używanych

do

dogrzewania

lub

podstawowego ogrzewania domów, aby zachować ekologicznie i ekonomicznie uzasadniony
stopień konwersji energii, należy bezwzględnie przestrzegać ustalonej dla paleniska
rekomendowanej wielkości załadunku drewna, która powinna uwzględniać typ i wielkość
dołączonego wymiennika ciepła ( kolektora akumulacyjno – filtracyjnego ).
Dopuszcza się wykorzystywanie tylko suchej biomasy – drewna o wilgotności niższej niż
20% (zalecane ~ 13 - 16%) i średnicy ok. 7 cm. Takie parametry drewno uzyskuje, gdy pocięte
szczapy o średnicy do 7 cm są składowane (suszone) przez ok. 3 lata w przestrzeni otwartej.
Zaleca się stosowanie drewna energetycznego!

2. Przeciwwskazania i konsekwencje dotyczące stosowania niewłaściwego paliwa
Z uwagi na dużą pojemność cieplną wody, nie zaleca się stosowania drewna
o wilgotności przekraczającej 20%, co znacznie obniża efekt cieplny procesu spalania – wraz ze
wzrostem poziomu wilgoci w paliwie, wzrasta ilość energii, jaka musi zostać przeznaczona na
odparowanie wody. Ponadto, używanie świeżego, wilgotnego paliwa może skutkować
wzmożonym wydzielaniem kondensatu w przewodzie dymowym, jego zanieczyszczeniem, co
może bardzo niekorzystnie wpływać na jego żywotność i skuteczność funkcjonowania ( potrzebę
częstego czyszczenia ).

UWAGA: W PRZYPADKU URZADZENIA BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI,

ZAKAZUJE

INNYCH NIEDPOWIEDNICH,

SIĘ

SPALANIA

NIE

PALIW

ZALECANYCH

ODPADOWYCH,
PALIW

NP.

ŚMIECI

WĘGLA

I

ORAZ

STOSOWANIA PALNYCH CIECZY!

3. Zalecenia dotyczące rozpalania wsadu paliwa
Bezpieczne rozpalenie i przebieg procesu spalania gwarantuje poprzedzenie rozpalania
następującymi czynnościami kontrolnymi:
•

przed rozpaleniem ognia w komorze spalania pieca, należy sprawdzić, czy urządzenie
jest sprawne technicznie, a łącznik spalinowy i przewód dymowy komina są drożne
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przed rozpaleniem wsadu należy bezwzględnie upewnić się, że system dopływu
i dystrybucji powietrza jest drożny, co zapewni stałe zasilanie procesu

•

doprowadzenie powietrza w trakcie rozpalania powinno być otwarte w 100%

•

jeżeli urządzenie pozostawało nieużyte w dłuższym okresie czasu, możliwe
jest przytkanie komina – jego stan należy sprawdzić przed rozpoczęciem rozpalania

•

należy upewnić się, że wentylacja w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie,
funkcjonuje prawidłowo

•

Uwaga: Do rozpalania ognia w piecu zabrania się stosowania cieczy łatwopalnych, np.
benzyna, olej napędowy, alkohol, płynne rozpałki do grilla itp. Opary tych cieczy
stanowią mieszankę łatwopalną i wybuchową!

4. Sposób manipulacji urządzeniami nastawczymi i obsługowymi
•

Zmiany ustawienia mechanizmu ręcznego dopływu powietrza do komory spalania są
wykonywane za pomocą przeznaczonego do tego uchwytu, znajdującego się poniżej
drzwiczek pieca.

•

Ewentualne zamknięcie lub otwarcie krótkiej drogi przepływu spalin w kolektorze
akumulacyjno - filtracyjnym odbywa się poprzez przekręcenie uchwytu odpowiednio w
prawo lub w lewo o 90 stopni lub wyciagnięcie/wciśnięcie cięgna.

•

Obsługa elektronicznego sterownika odpowiedzialnego za dystrybucję powietrza jest
realizowana zgodnie z zasadami opisanymi w załączonej instrukcji jego Producenta.

•

W zakresie trybu manualnego moc nominalną osiąga się przy otwarciu przepustnicy
25%.

5. Specyfikacja sterownika

Producent rekomenduje stosowanie elektronicznego sterownika dopływu powietrza.
Dopuszcza się sterowanie ręczne, co jednak, w przypadku braku wystarczającej wiedzy, może
powodować zaburzenia procesu spalania, czego następstwem jest spadek efektywności procesu i
wzrost emisji zanieczyszczeń. Uprawniony instalator jest zobowiązany przeszkolić użytkownika
do użytkowania sterowania ręcznego.
Dedykowany regulator automatyczny, zastosowany w piecu PPA 250 może
być zastosowany wyłącznie w urządzeniu do tego przystosowanego. Ponadto, przy montażu
należy zachować wszelkie wymogi, zgodnie z normami technicznymi i obowiązującym
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prawem budowlanym, dotyczące poprawności jego instalacji i obsługi ( wg instrukcji jego
Producenta ).

Niewłaściwe zastosowanie i użytkowanie regulatora może prowadzić do jego
uszkodzenia, jak również w skrajnych przypadkach paleniska akumulacyjnego oraz pozostałych
ewentualnych urządzeń instalacji grzewczej.

6. Zasada działania sterownika
Za pomocą przepustnicy powietrza regulator kontroluje proces spalania i utrzymania fazy
żaru. Dzięki obniżeniu krzywej spalania w fazie wzrostu temperatury i podniesieniu przy spadku,
regulator wydłuża proces spalania. Regulator rozpoczyna pracę z chwilą zamknięcia drzwiczek
paleniska (czujnik otwarcia drzwi), nadzoruje proces spalania (czujnik temperatury spalania,
przepustnica powietrza), zamyka dopływ powietrza z chwilą osiągnięcia żaru w palenisku i
zakończenia procesu spalania. Dodatkowo regulator może zwiększyć ciąg kominowy w fazie
rozpalania (napęd klapy obejścia układu akumulacji ciepła lub załączenie generatora ciągu). W
sytuacjach alarmowych (również w przypadku zaniku zasilania) otwierana jest przepustnica
powietrza umożliwiając pełne dopalenie wsadu paliwa. Specjalne wejście do współpracy z
zewnętrznym urządzeniem kontrolującym stężenie tlenku węgla (CO) zwiększa bezpieczeństwo
użytkowania paleniska akumulacyjnego.

Rys. 1. Podstawowy układ pracy regulatora: T1 – czujnik temperatury spalania, D1 – czujnik
otwarcia drzwiczek paleniska, PP – sterowana przepustnica powietrza
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Przy obsłudze gorących elementów pieca stosować rękawice ochronne.

Rozpalenie paliwa powinno odbywać się wg przedstawionych poniżej zasad:
•

w trakcie eksploatacji paleniska piecowego wymagane jest stosowanie zalecanego
paliwa, zgodnie z p. 1, 2 i 3 niniejszego rozdziału;

•

jeżeli przewód dymowy nie jest ciepły ( od poprzedniego palenia ), przed rozpaleniem
zasadniczej części wsadu należy rozgrzać przewód dymowy przy otwartej krótkiej drodze
spalin ( przepustnica rozpałowa otwarta ), co gwarantuje poprawny i efektywny transport
produktów spalania paliwa. Rozgrzewanie należy przeprowadzić przy zredukowanej
porcji paliwa – zalecana jest podpałka i drobne kawałki drewna.

•

Zasadniczy proces spalania należy prowadzić przy przepływie spalin przez długą drogę
wymiennika ciepła (szyber zamknięty). Jeżeli instalacja została wyposażona w szyber
( przepustnice rozpałową ) należy ustawić ją na długą drogę spalin po nagrzaniu
przewodu kominowego i do wymiennika po rozpaleniu kierować spaliny o odpowiednio
wysokiej temperaturze ( ok. 500˚C ).
UWAGA:

nie

zamknięcie

szybra

w

zasadniczym

cyklu

spalania

paliwa

nie jest niebezpieczne, spowoduje jednak znaczne skrócenie procesu spalania i obniżenie
sprawności grzewczej.
•

stos kawałków drewna, stanowiących zasadniczy wsad paliwa, powinien odpowiadać
zaleceniom, związanym z konkretnym urządzeniem z typoszeregu PPA – patrz rozdział
VIII, tabela nr 3 ( maksymalnie trzy porcje paliwa w jednym cyklu spalania do pełnego
nagrzania pieca )

•

drewno należy układać delikatnie (nie wrzucać szczap/polan!), aby nie uszkodzić
ceramicznej wewnętrznej okładziny paleniska

•

efektywne spalanie jest możliwe przy odpowiednim dostępie powietrza do paliwa,
co można uzyskać poprzez jego luźne ułożenie w komorze spalania – należy zachować
niewielki odstęp pomiędzy poszczególnymi szczapami

•

w czasie rozpalania wsadu przepustnica układu doprowadzania powietrza powinna być w
100% otwarta, chyba, że wykorzystany jest automatyczny tryb pracy (wówczas sterownik
sam dobierze odpowiedni stopień otwarcia przepustnicy).

Rozpalenie „od góry” porcji załadowanego paliwa:
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w komorze spalania ułożyć wzdłuż szczapy/polana do wysokości maksymalnie 15 cm
poniżej wysokości deflektora ( wg zalecanej wielkości załadunku )

•

w celu efektywnego rozpalenia wsadu, na szczapach/polanach ułożonych wzdłuż
komory spalania, należy umieścić niewielką ilość rozpałki, jak na rysunku poniżej:
Jest to tzw. rozpalanie „od góry”

Rys. 2. Przykładowe ułożenie paliwa i rozpałki w momencie rozpalania wsadu
(widok z przodu)

Ponadto, w trakcie eksploatacji urządzenia należy postępować zgodnie z zasadami:
•

Ostrzeżenie: W celu uniknięcia wypływania gazów spalinowych, z wyjątkiem
zasypu, komora paleniskowa powinna pozostawać zamknięta

•

należy pamiętać, iż części pieca, szczególnie szyba) I zewnętrzne powierzchnie
konstrukcji, podczas pracy są gorące i należy zachować szczególną ostrożność

•

Ostrzeżenie: Zabronione są jakiekolwiek przeróbki urządzenia i inne formy
ingerencji w oryginalną formę i konstrukcję urządzenia wybudowanego przez
uprawnionego instalatora, pod rygorem utraty gwarancji

•

w celu zachowania bezpieczeństwa i komfortu użytkowania paleniska piecowego
PPA zaleca się stosowanie wyłącznie części i elementów zamiennych dostarczonych
przez producenta urządzenia

•

jeżeli

wewnętrzna

wykładzina

(ściany)

komory

spalania

ulegnie

korozji

(wykruszenie, ubytki, ale nie włoskowate pęknięcia), należy wymienić uszkodzony
element ścian wewnętrznych komory paleniska. Należy bezwzględnie wykorzystać
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w tym celu materiały dostarczone przez producenta. Czynności wykonać przez otwór
drzwiowy.

Należy regularnie oczyszczać komorę spalania pieca, aby uniknąć zbierania się popiołu w
nadmiarze. Nie należy usuwać popiołu w całości lecz pozostawić kilkucentymetrową warstwę
dolną tzw. „łoże popiołowe”. Ponieważ w paleniskach z typoszeregu PPA spalane jest wyłącznie
ekologiczne paliwo pochodzenia naturalnego (biomasa), bogaty w cenne substancje
mineralne popiół można wykorzystać w ogrodzie jako nawóz. Należy w miarę potrzeby
oczyszczać łącznik i przewód kominowy, wybierać z nich nadmiar sadzy, aby zapewnić
drożność kanałów dymowych i prawidłowy ciąg kominowy. Kontrolę i czyszczenie przewodu
kominowego przynajmniej raz na sezon grzewczy powierzyć specjaliście – kominiarzowi.

7.

Informacja dotycząca zapewnienia odpowiednich warunków wentylacji
UWAGA:
POWIETRZE PRZEZNACZONE DO PROCESU SPALANIA POWINNO BYĆ
DOSTARCZANE Z ZEWNĄTRZ, BEZPOŚREDNIO DO KOMORY SPALANIA!

Paleniska piecowe PPA250 wyposażone są w specjalnie opracowany system napływu
powietrza, zapewniający z odpowiednią szybkością, czyste spalanie paliwa minimalną emisję
zanieczyszczeń i bezpieczeństwo procesu.

Jeżeli powietrze przeznaczone do procesu spalania nie jest pobierane bezpośrednio z
zewnątrz, powietrze nawiewane do pomieszczenia powinno zawsze pozostawać w nadmiarze
względem powietrza wykorzystywanego (pobieranego) przez pracujący piec.
Dla wentylacji naturalnej (grawitacyjna) należy bezwzględnie dostosować pomieszczenie
w zakresie uzyskania odpowiedniego bilansu powietrza, np. poprzez odpowiednią regulację
stolarki okiennej.
Jeżeli w pomieszczeniu pracuje dodatkowe urządzenie grzewcze pobierające powietrze,
nawiew musi uwzględniać także tą dodatkową ilość powietrza, przy czym każde palenisko
piecowe powinno być zaopatrywane w powietrze przez odrębny przewód.
Zaleca

się,

aby pomieszczenie,

w

którym

zostanie zainstalowane

palenisko

akumulacyjne, było zaopatrzone w wentylację typu nawiewno – wywiewnego. Instalacja taka
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musi zapewniać wentylację pomieszczenia w czasie korzystania z pieca. Instalacja podlega
odbiorowi oraz kontroli kompetentnych służb.

UWAGA:
INSTALACJE NAWIEWNA I WYWIEWNA MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI I NORMAMI!
POWINNY BYĆ SPEŁNIONE WSZELKIE POSTANOWIENIA LOKALNE I KRAJOWE!

Dodatkowe zalecenia, dotyczące wentylacji pomieszczenia, w którym pracuje palenisko
akumulacyjne są następujące:
•

w pomieszczeniu powinny znajdować się co najmniej jedne drzwi zewnętrzne oraz okno
zewnętrzne (przy zabudowie umożliwiającej odpowiedni przepływ powietrza)

•

na ścianie zewnętrznej budynku, znajdującej się w obrębie pomieszczenia, powinna być
zlokalizowana kratka nawiewna

•

na kominie lub ścianie zewnętrznej budynku, znajdującej się w obrębie pomieszczenia,
powinna być zlokalizowana kratka wywiewna

•

przewód doprowadzający powietrze do komory spalania paleniska akumulacyjnego
powinien być posadowiony poniżej poziomu paleniska. Rekomendowane jest wykonanie
przewodu z rur plastikowych o właściwej średnicy Ø 125 – 150 mm , zakończonej
w obrębie czerpania powietrza z zewnątrz kratką zabezpieczającą (nie

pomniejszającą przekroju wlotu). Wykonując przewód należy unikać zbędnych zagięć,
mogących znacznie zwiększyć opory przepływu powietrza.

8. Opis prawidłowego postępowania w przypadku wygaszania paleniska
W celu bezpiecznego wygaszenia paleniska, należy postępować według poniższych
zasad:
•

moment całkowitego zamknięcia przepustnicy odwlec do chwili, kiedy w palenisku
nie będą już widoczne żadne płomienie, a pozostałość żaru pokryta będzie już cienką
warstwą popiołu

•

pozostawić w ciągu całego procesu, aż do całkowitego wypalenia wsadu zamknięte
drzwiczki komory spalania
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należy zachować szczególną ostrożność przy usuwaniu popiołu z paleniska,
gdyż istnieje zagrożenie poparzenia popiołem. Nie należy stosować do oczyszczania
paleniska przedmiotów (łopatki) wykonanych z materiałów palnych

•

popiół usuwać z paleniska wyłącznie do metalowego pojemnika ustawionego
na niepalnym podłożu. Zabrania się usuwania gorącego popiołu do plastikowych
pojemników na śmieci, lub na podłożu, które może się zapalić. Nie wyciągać
odkurzaczem gorącego popiołu. Zwykle nadmiar popiołu usuwa się tylko kilka razy
w ciągu sezonu grzewczego.

•

zabrania się zalewania paleniska wodą celem zagaszania ognia.

9. Praca urządzenia w okresach przejściowych i przy niesprzyjającym ciągu kominowym oraz
przy niesprzyjających warunkach pogodowych
W przypadku palenia w trakcie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych
lub przy zakłóceniach ciągu kominowego ( dymienie do pomieszczenia ), należy zachować
szczególną ostrożność.
W przypadku rozpalania wsadu ( od góry ) zaleca się zwiększenie ilości rozpałki
(drobnego drewna). W czasie spalania wsadu bezwzględnie należy unikać otwierania drzwiczek.
Zaleca się stosowanie obrotowej nasady kominowej lub innej zwiększającej ciąg kominowy.
Jeżeli wymiennik ciepła wyposażony jest w tryb krótkiej drogi przebiegu spalin do komina,
ustawić szyber rozpałowy właśnie w takim położeniu ( krótki przebieg ).
Należy wietrzyć dodatkowo pomieszczenia, np. przez otwarcie okien, a w przypadku
utrzymywania się zakłóceń, wypalić załadowane paliwo w komorze paleniskowej i przerwać
dalsze palenie, do czasu ustąpienia zakłóceń.

10. Czyszczenie i konserwacja
Oczyszczanie kanałów spalinowych należy wykonywać przy użyciu zwykłych narzędzi i
szczotek dostępnych w handlu (odkurzacz z przystawką do popiołu).
Do kontroli i czyszczenia (szczotką) służą otwory, zlokalizowane (w razie potrzeby) na
łączniku

lub

w

wybranych

punktach

kanałowego

wymiennika

ciepła

z

materiału

akumulacyjnego, zapewniające łatwy dostęp użytkownikowi urządzenia.
Ponadto należy pamiętać o okresowym czyszczeniu komina, kanałów dymowych
i odprowadzających dym. W celu przeprowadzenia w/w czynności należy skorzystać z usług
wykwalifikowanego kominiarza.
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Zabrania się czyszczenia urządzenia gdy jest gorące oraz mycia, polewania lub
spryskiwania szyby drzwiczek paleniskowych w nadmiernych ilościach. Spływająca ciecz
czyszcząca może uszkodzić uszczelki drzwiczek lub może spowodować korodowanie stali.
Elementy kaflowe można czyścić miękką ściereczką, wodą z mydłem i olejem kuchennym ( po
wysuszeniu przetrzeć na sucho.
Dobrym, skutecznym i ekologicznym sposobem jest czyszczenie szyby paleniska drobnym
popiołem z paleniska przy użyciu wilgotnej ściereczki papierowej.

11. Rozpoznawanie usterek i postępowanie w przypadku ich powstania

W przypadku postępowania niezgodnego z zaleceniami niniejszej instrukcji, możliwe jest
wystąpienie usterki w postaci:
•

niewłaściwego rozpalania

•

niewłaściwego spalania się wsadu opału

•

zadymienia

•

zabrudzenie szyby

•

przeciążenia

W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
•

W przypadku sterowania ręcznego: sprawdzić poprawność nastaw przepustnic
w układzie, szczególnie w fazie rozpalania

•

W przypadku sterowania automatycznego: sprawdzić poprawność wybranego programu
oraz zasilanie sterownika

•

Ostrzeżenie: zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, konstrukcyjnych

•

Należy stosować części zamienne zalecane przez producenta. Zabrania się stosowania
jakichkolwiek innych zamienników lub pomijania elementów konstrukcyjnych pieca.

•

Palić właściwym opałem w odpowiedniej wilgotności i wilekości.

•

Przestrzegać częstotliwości załadunków paliwa.

Zadymienie

może

być

spowodowane

niewłaściwym

prowadzeniem

rozpalania

lub/i spalania lub rozszczelnieniem urządzenia. W takiej sytuacji należy postępować zgodnie
z zasadami bezpiecznego wygaszania paleniska.
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Przyczyny zabrudzenia szyby mogą być następujące:
•

zbyt wczesne przymknięcie regulatora dopływu powietrza ( za mało powietrza )

•

zbyt wilgotne drewno, niewłaściwa masa porcji paliwa lub zbyt duży przekrój
szczap/polan

•

zbyt słaby ciąg kominowy ( wadliwy lub przytkany komin )

Drobne pęknięcia płyt, wykładziny wnętrza paleniska, paleniska grzewczego lub
wymiennika ciepła nie są wadą i nie uniemożliwiają dalszej eksploatacji urządzenia. Wykładziny
paleniska należy koniecznie wymienić, gdy powstaną w nich braki z prześwitem do korpusu.
Występujące na szamotowych płytach i bryle plamki i przebarwienia są zwykle
spowodowane zawilgoceniem porowatego materiału szamotowego. Usuwa się je poprzez
zaprzestanie wykorzystywania mokrego drewna, wysuszenie i przepalenie układu w wysokiej
temperaturze a później przemalowanie. Włoskowate zaś rysy pojawiające się na fugach lub
powierzchniach tynkowanych usuwa się przez ich ponowne przefugowanie lub wytynkowanie
czy przemalowanie.

IX.

Postępowanie reklamacyjne

Po stwierdzeniu uszkodzenia użytkowanego urządzenia należy skontaktować się ze sprzedawca
u którego dokonano zakupu i przekazać następujące informacje:
•

Imię, nazwisko, adres zamieszkania telefon właściciela

•

Kartę gwarancyjną

•

Datę postępowania

•

Opis lub okoliczności powstania uszkodzenia lub wady

Warunki gwarancji;

a. Gwarancji udziela się na okres 5 lat od daty zakupu.
b. Stwierdzone w okresie gwarancji wady oraz uszkodzenia towaru określone w Karcie
Gwarancyjnej zostaną bezpłatnie usunięte w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia lub 30
dni w przypadku konieczności dostawy części z zagranicy.
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c. Termin naprawy może zostać niedotrzymany jeżeli zaistnieją zakłócenia w
działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np.
niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi itp.
d. Zasięg terytorialny usług gwarancyjnych jest ograniczony do 100 km od punktu
sprzedaży, a w przypadku gdy przedmiot sprzedaży znajduje się poza obszarem
objętym ochroną gwarancyjną ( o ile nie jest on określony odrębną umową ) koszty
dojazdu pokrywa kupujący.
e. Podstawa do roszczeń użytkownika z tytułu gwarancji jest ważna, gdy została
podstemplowana przez Autoryzowanego montażystę karta gwarancyjna. W
przypadku utraty karty gwarancyjnej lub wątpliwości co do jej wypełnienia,
użytkownik może udowodnić swoje prawa do gwarancji przedstawiając dowód
zakupu lub inny wiarygodny dokument sprzedaży lub montażu.
f. W przypadku gdy montażu dokonuję wyłącznie sprzedawca lub jego przedstawiciel,
niniejsza gwarancja obowiązuje od momentu potwierdzenia odbioru, uruchomienia
instalacji wydaniu adnotacji i dopuszczeniu do użytkowania przez uprawnionego
instalatora. Ekspertyza odbywa się na koszt użytkownika.
g. Naprawy gwarancyjnej dokonuje wyłącznie sprzedawca lub ego przedstawiciel w
miejscu montażu przedmiotu gwarancji, zgodnie z pkt c ).

h. Sposób naprawy ustala gwarant.
i. Naprawa gwarancyjna będzie dokonana w przypadku gdy usterka powstała z
przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy usterka została
spowodowana przez użytkownika, usunięcie jej będzie odpłatne.
j. Do czynności nie objętych gwarancją – wykonywanych odpłatnie zalicza się
czynności związane z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i okresową obsługa
techniczną paleniska.
k. Firma CEBUD nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia i straty
powstałe w wyniku działania urządzenia, jeżeli wada powstała poprzez niezgodne z
przeznaczeniem i instrukcją obsługi użytkowanie instalacji.
l. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z niezgodności zakupionego towaru z umową.
m. W sprawach nieuregulowanych niniejsza karta gwarancyjną mają zastosowanie
przepisy sprzedaży konsumenckiej ( Dz.U. Nr 141, poz.1176 )
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Gwarancja nie obejmuje:
a. Uszkodzeń mechanicznych i termicznych zawinionych przez użytkownika
b. Uszkodzeń i usterek spowodowanych obsługa techniczną, naprawą lub przeróbka
dokonaną przez osoby nieupoważnione (

inne niż sprzedawca lub jego

przedstawiciel ).
c. Uszkodzeń i usterek powstałych przez wykonywanie zabudowy urządzeń w sposób
nie zgodny z instrukcją oraz sztuką budowlaną.
d. Urządzeń i akcesoriów nie dostarczonych przez firmę CEBUD, a które zostały
dodane i przystosowane do urządzenia.
e. Uszkodzeń i usterek spowodowanych niewłaściwą eksploatacją tj. np. schładzanie
wodą, palenie przy użyciu nieodpowiedniego opału czyszczenia nieodpowiednimi
materiałami i narzędziami itp.
f. Uszkodzeń szamotu ( pęknięcia nie ograniczają użytkowania paleniska )
g. Elementów zużywających się w tym: uszczelek, szamotów

Uwaga:
•

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi

•

W sprawach spornych prosimy skierować się do sprzedawcy ( przedstawiciela firmy ), u
którego dokonano zakupu.

•

Zastosowanie piecowego paleniska akumulacyjnego, sposób podłączenia do instalacji
grzewczej i komina oraz warunki eksploatacji musza być zgodne z niniejsza instrukcją

•

Zabrania się przerabiania paleniska piecowego i wprowadzania zmian konstrukcyjnych

•

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi sprzedawca lub przedstawiciel Instalator
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Tabliczka znamionowa

CEBUD s.c. Maria i Jacek Ręka
ul. Balicka 320, 30-198 Kraków

13
DZWB-PPA250/02/01072013
PN-EN 13229:2002, PN-EN 3229:2002/A1:2005,
PN-EN 13229:2002/A2:2006
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe,
akumulacyjny kominkowy wkład grzewczy z zamkniętą komorą
okresowego spalania, kategoria 1c.
PPA250
Bezpieczeństwo pożarowe:
spełnia
reakcja na ogień
A1
odległość od materiałów palnych
60/150cm
zagrożenia związane z wypadaniem opału
nie ma
Emisja produktów spalania:
CO przy 13 % O2
0,06 %
emisja pyłu
20 mg/Nm3
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych
spełnia
Temperatura powierzchni zewnętrznych
spełnia
Moc cieplna nominalna
12,5 kW
Efektywność energetyczna
85 %
Temperatura spalin
190 oC
12 Pa
Wymagany ciąg
Strumień spalin
11,47 g/s
Używać zgodnie z instrukcja
Używać wyłącznie zalecanych paliw
Nr serii: . . . . . . . . . . . . . . .
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KARTA PRODUKTU PPA 250 45x33
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1186 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE
Nazwa dostawcy lub znak
towarowy
Identyfikator modelu

01-C-PPA2504533

Klasa efektywności
energetycznej

A+

Bezpośrednia moc cieplna
(kW)

12,5

Pośrednia moc cieplna
(kW)

-

Współczynnik
efektywności
energetycznej

112,9

Sprawność użytkowa przy
nominalnej mocy cieplnej
(%)

85

Szczególne środki
ostrożności podczas
montażu, instalacji lub
konserwacji urządzenia

Każdorazowo przed montażem, uruchomieniem lub
konserwacją urządzenia, należy zapoznać się
z wymogami zawartymi w Instrukcji Instalowania, Obsługi i
Bezpiecznej Eksploatacji
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