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P.P.H.U. HOMER udziela gwarancji na elementy
kominowe na okres.........,według następujących warunków:
Producent udziela gwarancji na podstawie Karty Gwarancyjnej
ważnej wraz z dowodem zakupu.
Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikłych z
winy producenta, jeśli instalacji dokonał producent bądź
autoryzowany przedstawiciel.
Warunkiem gwarancji jest wykonywanie konserwacji i
czyszczenia wg instrukcji instalacji.
Gwarancja nie obejmuje konserwacji i remontów
Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem instalacji, w tym używania
niewłaściwego paliwa.
Warunki dodane w przypadku montażu przez innego
inwestora:
gwarancja ważna jest wraz z zaświadczeniem o prawidłowym
montażu oraz potwierdzonym odbiorem instalacji przez
Mistrza Kominiarskiego w Karcie Gwarancyjnej.
Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z powodu
niewłaściwego montażu, składowania i transportu.
Gwarancji na montaż udziela inwestor.
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..............................................................................................

•

Typ wkładu
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..............................................................................................
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I. Doboru wkładu / materiał,przekrój/ do odprowadzenia spalin
dokonuje się w oparciu o techniczne warunki określone w
dokumentacji kotłowni lub urządzenia grzewczego.
II. Ogólne zasady montażu wkładu:
system izolowany stosuje się:
- wzdłuż ściany zewnętrznej budynku,
- jako system zewnętrzny wolnostojący, częściowo wewnątrz
budynku ,
- jako przejścia przez zimne badź łatwopalne palne
przestrzenie dla systemu jednościennego oraz jako
przedłużenia zakończeń kominowych
instalacja kominowa wspiera się na podłożu,postumencie ,bądź
na dowolnej wysokości na wsporniku mocowanym do ściany
nośnej
w miarę możliwości składać elementy w segmenty w poziomie,
następnie składać segmenty
składać przez nakładanie kolejnych elementów od dołu do
wylotu spalin
mocowanie do ściany wykonywać przez montaż obejmy
komina co 2 m w połowie mocowanego odcinka przewodu
co 10mb stosować dodatkowe wzmocnienie : montaż podpory
przejściowej
przejścia przez strop wykonuje się przez zamontowane
przejście stropowe
przejście przez dach wykonuje sie przez przejście dachowe
II.Zalecenia:
dodatkowo uszczelnić połączenia elementów nakładając
wewnątrz kielicha (przed połaczeniem z kolejnym elementem)
równomiernie masę silikonową Den Braven FIRE SEALANT
1200 C.
do obmurowywania czy prac tynkarskich należy stosować
zaprawy bez domieszki Wapna
cięcie i skracanie elementów można wykonać od strony
wąskiej tak ,aby kielich elementu umożliwiał prawidłowe
połączenie z kolejnym elementem
wyczyskę należy montować w miejscu umożliwiającym
swobodny do niej dostęp
odskraplacz montować w kącie umożliwiającym samoczynny
odpływ skroplin
przejścia przewodu spalin przez mur wykonywać przez
element rozety na trwałe zamocowanej w ścianie
płaszcz wewnetrzny:dla utrzymania szczelności elementy
składać kielichami skierowanymi do góry, na zasadzie wpustu:
w kielich pierwszego elementu (rozszerzenie fi +/-3mm)
wsuwa się element nastepny wąską stroną (fi) do oparcia się na
pierścieniu. Płaszcz zewnętrzny: kielichy zwrócone w dół
każde połaczenie elementów dodatkowo wzmacniać opaską
spinającą( wąska/szeroka)
przedłużenia ponad 1,5 metra wolnostojące bez mocowań

stabilizuje się przez opaskę z odciągami stalowymi
III. Montaż:
• rozkuć przejście przez ścianę i zamontować po obu jej
stronach rozety
• wyznaczyć linię pionu dla montowanego komina
• wyznaczyć miejsce wsparcia dla wkładu , opcja: zamontować
wspornik do ściany za pomocą śrub montażowych
• połączyć elementy: odskraplacz, wyczystka, trójnik i ustawić w
miejscu podparcia
• podłączyc element dolotu do trójnika
• wyznaczać kolejne miejsca mocowań obejm i montować je do
ściany
• kolejno składać elementy wraz z wymaganym systemem
mocowania, wsporników i opasek spinajacych
• zakończać przez ustnik i nasadę ( Parasol)
IV.Czyszczenie:
Przewody do odprowadzania
2 razy w roku
spalin z urządzeń opalanych
gazem,olejem
Przewody do odprowadzenia
4 razy w roku
spalin z urządzeń opalanych
ekologicznym paliwem stałym
Uwaga: nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować utratę
gwarancji
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i wymiarowych wyrobu
Przykładowe oznaczenia elementów:
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1.-numer normy
2.-max. temperatura pracy[ 'C]
3.-klasa szczelności ( N-komin podciśnieniowy,Pnadciśnieniowy,H-wysokociśnieniowy )
4.-odporność na kondensat ( W-odporny, D-nieodporny )
5.-odporność na korozję( odporny na skropliny ) ,Vm- mat z
atestem hutniczym
6.-materiał: gat.1.4404-L 50;gat.1.4828-LXX
7.-grubość materiału ( np.:gr 0,6 mm=060;1mm=100)
8.-odporność na pożar sadzy (G- odporny,O-nieodporny)
100-odległość [ mm] minimalna od materiałów palnych

ADNOTACJE:czyszczenie/przeglądy/naprawy

SCHEMAT MONTAŻU

WYKAZ
ELEMENTÓW
Daszek d szt

Lp.

Data
badania

Wyniki badania

Uwagi

HOMER®

Kołnierz

20-122 Lublin ul. Cyrulicza 4
tel. 81/532-26-09 fax. 81/534-82-37

Drożność komina:
Ciąg kominowy:
2.

p.deszczowy D

Drożność komina:

Przejście
dachowe D

Ciąg kominowy:

Rura d/D/1,0m

Drożność komina:

Przejście
stropowe D

Ciąg kominowy:

Obejma komina

3.

Drożność komina:

Zakład produkcyjny: 20-381 ul. Głuska 81
tel./fax 81/751-91-00

Podpora
przejściowa

4.
Ciąg kominowy:
5.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Ustnik D

Podpis i pieczęć

1.

il.
szt.

Trójnik d/D/90'45'

Drożność komina:

Kolano d/D/90'45'

PRODUCENT SYSTEMÓW KOMINOWYCH
www.homer.com.pl
e-mail::biuro@homer.com.pl

Wyczystka d/D
Odskraplacz d/D

сє

1450

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez IniG Kraków

Wspornik d/D
UWAGI:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
konstrukcyjnych i wymiarowych wyrobu

Wkłady kominowe oraz elementy kominowe TYPU HOMER
są produkowane według norm zharmonizowanych
PN EN 1856-1:2009 ORAZ PN EN 1856-2:2009

