TŘÍSLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM
S PLÁŠTĚM I PRŮDUCHEM Z NEREZOVÉ OCELI
A INTEGROVANOU IZOLACÍ
+ Určen pro drobné stavebníky a stavební firmy
+ K montáži není potřebná speciální mechanizace
+ Nejsou kladeny žádné speciální nároky na skladování a dopravu

MONTÁŽNÍ NÁVOD
PŘED UVEDENÍM KOMÍNA DO PROVOZU
• Pro zaručení správného provozu tepelného zdroje s komínem je třeba dbát
následujících doporučení, rovněž je nutné obstarat si i platné stavební povolení.
• Na komín smějí být připojeny pouze řádné schválené (certifikované) spotřebiče
pro ČR s teplotou spalin na hrdle do 400 °C. (u přetlakového provozu do 200 °C)
Teplota spalin je na certifikačním štítku spotřebiče.
• Připojené spotřebiče na komín musejí být provozovány vždy kompletní,
bez jakýchkoliv amatérských úprav a zásahů do jejich konstrukce.
• Musí být zhotovena revize na komín včetně připojeného spotřebiče dle ČSN 734201.
• Revize musí být udělena i pro připojené provizorní spotřebiče.
• Připojené spotřebiče musejí být připojeny dle technického návodu výrobce.
• Zaústěním spotřebiče nesmí být sopouch mechanicky namáhán.
• V zaústění spotřebiče do sopouchu musí být zajištěna dilatace.

PŘI UVEDENÍ KOMÍNA DO PROVOZU
• Vždy při uvádění komína do provozu musí být zatápění ve spotřebiči pozvolné.
• Není povoleno zatápět ve spotřebičích pomocí chemikálií pro urychlení zátopu.
• Jsou povoleny pouze běžné schválené zapalovače (podpalovače) paliv.

Komínový systém EKO PEKO včetně systémového
příslušenství na všech pobočkách
Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna,
tel.: +420 547 385 111, e-mail: brno@eko-kominy.cz
Pobočka Plzeň Pivovarská ul.1097, 337 01 Rokycany,
tel.: +420 377 331 663, e-mail: plzen@eko-kominy.cz
Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice,
tel.: +420 315 621 810, e-mail: melnik@eko-kominy.cz
Pobočka Hradec Dřevařská 460, Hradec Králové,
tel:+420 773 794 937, 775 708 815 e-mail: hk@eko-kominy.cz
Pobočka Třebestovice Lípová 75 289 12 Třebestovice,
tel.: +420 325 552 718, e-mail: trebestovice@eko-kominy.cz
Infolinka:+420 841 566 469, e-mail: info@eko-kominy.cz, http://www.eko-kominy.cz

Komínový systém EKO PEKO je vyvinutý zvláště pro snadnou stavbu nových a vysoce kvalitních
komínů, na které mají být připojeny moderní plynové nebo olejové kotle, popřípadě i spotřebiče
na tuhá paliva, jejichž teplota spalin nepřesahuje 450 ºC. Pro přetlakový odvod spalin teplota
nepřesahuje 200 ºC. Pro zaručení správného provozu tepelného zdroje s komínem je třeba
dbát následujících doporučení, rovněž je nutné obstarat si i platné stavební povolení.

1)

STAVEBNÍ OPRÁVNĚNÍ

1.1

SCHVÁLENÍ
Před každou změnou na komínovém zařízení informujte příslušný kominický podnik a případně stavební
odbor (úřad).

OKRUH POUŽITÍ
komínový systém EKO PEKO je vhodný pro připojení spotřebičů na tuhá, plynná a olejová paliva. Teplota
spalin nesmí přesáhnout 400 ºC a spaliny nesmí obsahovat hořlavé nebo výbušné zbytky. Pro přetlakový odvod spalin
telpota nesmí nepřesáhnout 200 ºC.

1.2
1.3

		
		
		
		
		
		

ROZMĚRY PRŮŘEZU KOMÍNA
Rozměry průřezu komína se volí s ohledem na
• jmenovitý tepelný výkon
• množství spalin při plném a částečném výkonu
• teplotu spalin při plném a částečném výkonu
• dopravní tlak (potřebný tah)
• délka, průřez a provedení spojovacího dílu od tepelného zdroje ke komínu
• výška komína měřená od osy připojovacího dílu (sopouchu) k ústí

Pro stanovení hodnot rozměru komína (průřez komínových trubek) můžete použít diagramy
(viz. část Technická dokumentace)

1.4

NORMY A PŘEDPISY
ČSN 734201, ČSN 730802, DIN4705, 4795, 18160, 18150, ČSN EN 1856-1, 15287-1

2)

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE (VŠEOBECNĚ)

Před montáží dílu se odstraní ochranný středící kruh z pěnového polystyrénu. Následující díl pomalu a soustředěně
usadíte na díl předchozí. Při tom je nutné dát pozor, aby se vnitřní trubka dala zasunout do rozšíření konce předchozího
dílu. Pokud bude díl za určitých okolností montován vysoko, je možné postup spojení kontrolovat ze strany, protože
vnitřní obal je vždy zasouván o 5 až 15 mm dříve, než vnější obal. Po zasunutí dílů a usazení objímky se utáhnou
spojovací pásky.
HLAVNÍ STAVEBNÍ DÍLY
Stručný popis jednotlivých dílů komínového systému EKO PEKO a jejich použití. Je nutné dodržet maximální
zatížení jednotlivých dílů dle tabulky zatížení 2.3. Tato tabulka stanoví i rozestupy připevnění komína na zeď, maximální výšky nad posledním připevněním. Jednotlivé příklady jsou očíslovány a vztahují se k očíslovaným obrázkům
v odstavci. 2.2.

2.1
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TRUBKOVÉ DÍLY PK-RL 1000, RL 500, RL 250
Standardní potrubní díl o stavební délce PK-RL
1000=960mm, PK-RL500=500mm, PK RL250=250mm
OTEVŘENÁ KOTVÍCÍ DESKA PK-VPO
Slouží jako kotvící díl komínového prodloužení v
případě, že se komínový systém EK PEKO použije jako
prodloužení stávajícího komína. Lze ji také použít
jako zakládací díl kouřovodu s fukcí komína (krb, krbová kamna), pokud není použita jako prostup skrze
stavebně spalné plochy.
IZOLOVANÁ KOTVÍCÍ DESKA PK-VPI
Používá se jako spodní stavební díl, pokud komín stojí
přímo na betonovém podstavci. PK-VPI kotvící deska
může být montována i s plechovou konzolou PKKOE, popřípadě na teleskopické podpěře PK-TS. Na
spodním plechu kotvící desky je připevněno šroubení
pro sadu dílů odvodu kondenzátu. (G 3/4“)
OTEVŘENÁ KONZOLOVÁ DESKA PK-KPO
Otevřená konzolová deska se montuje spolu s konzolou PK-KOE nebo PK-K na stěnu nebo přímo na strop,
jak ve spodní části komína, tak i v horní části komína.
V kombinaci s dílem PK-VD lze použít také na založení
komína se spodním odvodem kondenzátu.
ČISTÍCÍ DÍL
Díl PK-RE s dvířky pro kontrolu a čištění o stavební
délce 500mm. V provedení EKO PEKO.4 je v nabídce
také kombinovaný díl PK-REV včetně kotvící desky,
PK-RES v včetně sopouchu 90° a PK-RSV s kotvící
deskou i sopouchem.
SOPUCHOVÝ DÍL PK-SA
Komínová odbočka ve stavební délce 500 mm ve
variantě 90°a 45 °
SEGMENTOVÉ OBLOUKY PK-SB
Pro zhotovení kouřovodů a případně uhýbané komíny
nabízíme ve čtyřech variantách dle úhlu lomení, a to
15°, 30°, 45° a 90°. Uhýbání, které je provedeno více
než 5 metrů nad tvarovým připojovacím dílem, musí
mít pod prvním obloukem meziopěrnou desku. Při
komínové výšce více než 4 m nad vyhnutím musí být
nad vyhnutím opět montována vynášecí deska. Segmentový oblouk s čistícím otvorem lze používat jako
čistící nebo kontrolní díl.

SPOJKA KOUŘOVODU PK-AKP
Před montáží jednoplášťového kouřovodu se
dvouplášťové připojovací díly doplní spojkou kouřovodu
PK-AKP. Tímto dílem je možno propojit komínový systém EKO PEKO s kouřovody EKO100 (viz obr. str. 7).
VYNÁŠECÍ DESKA PK-ZS v kombinaci spolu s plechovou konzolou PK-KOE nebo PK-K vytváří meziopěrný
bod, který eliminuje nadměrné zatížení spodních dílů
u vysokých komínů. Tím je umožněna také tepelná
roztažnost dílů pod touto konzolou. Alternativně lze
použít take díl PK-KPO (viz tab 2.3).
NÁSTĚNNÉ PŘIPEVNĚNÍ
V systémovém příslušenství komína EKO PEKO je
několik typů nástěnného připevnění v různých délkách
a provedeních.
Párové konzole PK-KOE a PK-K, stěnové připevnění
pevné PK-WBS a PK-WBN, stěnové připevnění
přestavitelné a PK-WBV a dlouhé PK-WH.
STŘEŠNÍ OPĚRA PK-DS
Montuje se z vnitřní strany střešní konstrukce. PK-DS
slouží jako vedení dílů skrze střechu. Při nosné střešní
konstrukci z hořlavých materiálů je dodržen rozestup
min. 100 mm. Při větším rozestupu krokví mohou být
profily prodlouženy.
STŘEŠNÍ TĚSNÍCÍ PŘÍRUBY PK-DE
Skládají se z kuželu s deskou, dešťového límce a
utěsňují komínové díly na střechách o sklonu do 15º,
od 15° do 30° nebo 45°. Kužel se dle sklonu střechy
upraví přistřihnutím.
SPONA BLESKOSVODU PK-BSK A LANOVÁ SPONA
PK-SAS slouží k připojení bleskosvodu dle ČSN 34
1390. Předpisy pro ochranu před bleskem.
UKONČENÍ KOMÍNA
Díl PK-ME vyústění uzavírá izolaci na ústí komína.
Zakrývací hlavice PK-RH se používá jako ochrana
proti větru (pro komíny otevřených krbů nebo ohnišť)
nebo jako ochrana proti dešti. Nepoužívá se u komínu
s přetlakovým provozem.
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STATICKÉ STAVEBNÍ ROZMĚRY A PODMÍNKY
Aby byla ulehčena příprava a vypracování podkladů pro stavbu komína EKO PEKO, jsou následující
příklady statického zatížení zpracovány do tabulky. Tyto údaje mohou schvalovací jednání a posuzování usnadnit.

2.2

Příklady zatížení při vnější a vnitřní stavbě zařízení
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Příklady zatížení při půdní kotelně
Obr.6 staticky nezatížené odvětrání
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2.3
Č.

TABULKA PŘÍPUSTNÝCH VÝŠEK PRO ZATÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (DLE OBR. 2.2.)
MAX. zatěžovací výška (m)
dle
obr. ø130 ø150 ø180 ø200 ø250 ø300 ø350 ø400 ø450 ø500 ø550 ø600

PŘÍKLAD ZATÍŽENÍ

1

Výška nad SA90 při montáži na zdi

2

Výška nad SA90 při montáži na podlaze

3

1
dle
2
obr.
11

nadnad
SA45
při montáži
na zdi
výška
SA90
při montáži
na zdi
1Výška
výška
SA90
při montáži
na podlaze 32
4 2Výška
nadnad
SA45
při montáži
na podlaze
výška
nad
SA45
při
montáži
na zdi
3Výška nad vynášecí deskou ZS (KPO)
1
5
nadzatížení
SA90 při montáži na podlaze 13
4při výška
tlakovém
výška nad vynášecí deskou při
5Výška
1
nad vynášecí deskou ZS (KPO)
tlakovém zatížení
6
4
při tahovém zatížení
6 výška nad vynášecí deskou při
4
tahovém
zatížení
7
Rozestup
mezi
nástěnnými připevněními
1
7 rozestup mezi nástěnnými připevněními 1
8
Výška nad posledním nástěnným připevněním 1
8 výška nad posledním nástěnným
1
připevněním
Rozestup
mezi vynášecí deskou ZS (KPO)
9
1
a nástěnnými připevněními
9 rozestup mezi vynášecí deskou a
1
nástěnným připevněním
10 Výška mezi stropní opěrou a střešní opěrou 5
10 výška mezi stropní opěrou a střešní
5
opěrou
11 Výška
nad střešní opěrou DS
5
11
výška
nad
střešní opěrou
Výška
mezi
podstavcem
a nástěnnými
výška
mezi
podstavcem
a nástěnným
připevněními
12
připevněním
13 Výška nad posledním nástěnným připevněním
13 výška nad posledním nástěnným
Výška
mezi podstavcem a odvětráváním
připevněním
14
s opěrou
výška
mezi podstavcem a odvětráváním
14
s opěrou
15 Výška
nad odvětráváním s opěrou
15 výška nad odvětráváním s opěrou
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PŘIPEVŇOVACÍ DÍLY PRO KONZOLE A PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ
Pro připevnění komína k nosné zdi je nutné dodržet následující podmínky:

A) BETONOVÁ STĚNA S OMÍTKOU Z BETONU
použije se hmoždinka pro tahové zatížení z nerezové oceli, velikost minimálně M8
B) STĚNA Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ S OMÍTKOU
zabetonovaná konstrukce se závitem, nebo průchozí závitová tyč z nerezové oceli

A

betonová stěna
s omítkou

hmoždinka
z nerezové oceli

B

zděná stěna
zděnás omítkou
stěna
s omítkou
protideska
protideska
samojistná
matice
samojistná
matice

podložka
závitová tyč
nerezová
závitová
tyč
nerezová
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přestavitelné
připevnění na
přestavitelné
stěnu nebo
připevnění
na
stěnujednoduché
nebo
připevnění
jednoduché
stěnová konzola
připevnění
opěrný
mezikus
stěnová
konzola
opěrný mezikus

3)

MONTÁŽNÍ PŘÍKLADY

A) VNITŘNÍ VESTAVĚNÝ KOMÍN			

B) KOUŘOVOD S FUNKCÍ KOMÍNA

Zakrývací hlavice PK-RH
Díl vyústění PK-ME
Střešní těsnící příruba PK-DE

Zakrývací hlavice PK-RH

Díl vyústění PK-ME

Střešní těsnící
příruba PK-DE

Střešní opěra PK-DS
Čistící díl PK-RE-D

Střešní opěra PK-DS

Trubkový díl PK-RL1000

Vynášecí deska PK-ZS
(PK-KPO)

Čistící díl PK-RE-D

Trubkový díl PK-RL1000

Trubkový díl PK-RL1000

Vynášecí deska PK-ZS
(PK-KPO)

Vynášecí deska PK-ZS
(PK-KPO)

Trubkový díl PK-RL500
Spojka kouřovodu
PK-AKP

Spojka kouřovodu
PK-AKP

Nerezový kouřovod
Nerezový kouřovod
Sopouchový díl 90
PK-SA90

Čistící díl PK-RE
Izolovaná kotvící deska PK-VPI
Teleskopická podpěra PK-TS
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C) VNĚJŠÍ (FASÁDNÍ) KOMÍN		

		

Komín přímý

Komín uhýbaný

Na konzoly PK-KOE se montuje izolační kotvící deska
s odvodem kondenzátu, čistící díl, připojovací díl
a trubkové díly. Po každých čtyřech metrech se komín
připevňuje k nosné stěně stěnovým připevněním
PK-WBV. Tyto komíny bývají zpravidla vyšší a je proto
nutné dodržovat doporučení – Tabulka přípustných
výšek pro zatížení jednotlivých prvků (viz. tab. 2.3)

Uhýbání, které je provedeno více než 5 m nad
připojovacím dílem, musí mít pod prvním obloukem
meziopěrnou konzolu PK-KOE+PK-ZS. Pokud je komínová
výška nad vyhnutím větší než 4 m musí být použita opět
meziopěrná deska s konzolou.Při menší výšce zatížení
spojovacího dílu je možné použít řešení s jednou konzolou.
POZOR o 45° lze uhnout jen přetlakové komíny!

Zakrývací hlavice PK-RH
Díl vyústění PK-ME
Čistící díl PK-RE
Nástěnné
připevnění PK-WBV

Zakrývací hlavice PK-RH
Díl vyústění PK-ME
Kotvící lana (tyče)

Trubkový díl PK-RL500
Trubkový díl PK-RL1000

Konzola PK-K
Čistící díl PK-RE-D
Segmentový oblouk 30° PK-SB30
Trubkový díl PK-RL500
Segmentový oblouk 30° PK-SB30

Nástěnné připevnění PK-WBV

Trubkový díl PK-RL1000
Sopouchový díl 90 PK-SA90
Trubkový díl PK-RL500
Spojka
kouřovodu PK-AKP
Nerezový kouřovod
Čistící díl PK-RE
Izolovaná kotvící
deska PK-VPI
Plechová
konzole PK-KOE
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připevnění PK-WBV
StřešníNástěnné
kotelna
Trubkový
díl
PK-RL1000
Na základní konzolový
plech se montuje izolační
kotvící
deska
s namontoSopouchový díl 90 PK-SA90
vaným Trubkový
čistícímdíldílem
a připojovací díl.
PK-RL500
Dále se montují trubkové díly, při průchodu stropem stropní
Spojkavodící pouzdro
kouřovodu PK-AKP
a nad střechou střešní těsnící příruba.
Nerezový kouřovod
V případě průchodu sedlovou střechou
se montuje střešní opěra.
díly
Čistící dílTrubkové
PK-RE
se ukončí dílem vyústění
ME. Podle
Izolovaná kotvící
deska PK-VPI
ČSN 34 13990 Ochrana
před bleskem
se montuje spona BSK aPlechová
spojení s bleskonzole PK-KOE
kosvodem.

Vnitřní zabudovaný komín pro
průmyslové užití.
Pokud požární ochrana nemá námitek.

4)

ZHOTOVENÍ SPOJOVACÍHO DÍLU (KOUŘOVODU)

EKO KOMÍNY doporučují montáž kouřovodu mezi topným zařízením a komínem ze systémových dílů pro odvod spalin. Tyto díly jsou zhotoveny z ocelového plechu EKO CAMINO nebo nerezového potrubí EKO 100. Výhodou je, že toto
spojení je přizpůsobeno připojovanému topnému zařízení a ke komínu lze připojit pomocí spojky kouřovodu PK-AKP/
PK-AKC.

PK-AKP						

EKO PEKO				

EKO100

5)

ÚDRŽBA

Čištění a prohlídky se provádění v předepsaných časových intervalech kominickým mistrem dle vyhl. 91/2010 Sb.
Pro čištění (vymetání) komína se musí používat nářadí z plastu nebo z nerezové oceli, nesmí být použito nářadí ocelové,
běžně používané pro šamotové komíny.

6)
•
•
•
•

DŮLEŽÍTÁ UPOZORNĚNÍ

Komínový plášť musí být vzdálen od hořlavých konstrukcí min. 50 mm (při větrané mezeře).
K ochraně osob i budov musí komíny odpovídat i protipožárním předpisům.
Instalace komína musí splňovat požadavky platné normy ČSN EN 1856, ČSN 734201.
Komín musí být řádně uzemněný dle platné ČSN
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