
PIECE OGRZEWCZE NA DREWNO
Zgodne z Normą Europejską EN 13240

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYKTOWANIA

**

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia 
uważnie przeczytać poniższą instrukcję 

**

Montaż i użytkowanie pieca muszą być zgodne z wymogami prawa budowlanego
oraz lokalnymi przepisami i normami europejskimi.
Nasza odpowiedzialność ogranicza się do dostawy pieca. Jego instalacja musi być przeprowadzona 
zgodnie z niniejszą instrukcją i zasadami profesjonalizmu przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel, wykonujący swoje czynność w imieniu przedsiębiorstwa zdolnego do wzięcia 
odpowiedzialności za całość instalacji.

OPIS

Urządzenie składa się z zespołu elementów żeliwnych FT 20 lub korpusu z blachy.

Całość łączona jest śrubami, nakrętkami lub trzpieniami dokładnie rozmieszczonymi na korpusie pieca.
Jeśli jest to konieczne, uszczelnienie może być wykonane z mastyksu żaroodpornego.

Niektóre paleniska mają wbudowany obwód odzyskiwania ciepła składający się z przegród na 
zewnętrznych płaszczyznach korpusu grzewczego (w zależności od modelu).

Charakterystyki działania

Zalecany opał
Nasze piece są zaprojektowane wyłącznie do ogrzewania drewnem: dąb, grab, buk, itp…

Zaleca się raczej używanie drewna twardego niż miękkiego: topola, wierzba, osika, itp…
Odradza się stosowanie drewna z drzew iglastych z powodu zbyt gwałtownego spalania.

Stosować wyłącznie drewno wysuszone, o wilgotności poniżej 20% (odpowiada to 
dwuletniemu składowaniu drewna w krytym i przewiewnym pomieszczeniu).

Unikać stosowania jodły lub listew z niej, które wydzielają dużą ilość ciepła w krótkim czasie i 
powodują w ten sposób wstrząs termiczny.

Drewno zielone jest mniej wydajne i wytwarza więcej kreozotu, co więcej, stosowanie zielonego, nie 
wysuszonego drewna dławi płomień i powoduje anormalne nagromadzenie kreozotu mogącego 
spowodować pożar komina.

Opał zabroniony
Opał  pochodzenia mineralnego w postaci stałej: węgiel, itp.…
Drewno egzotyczne, na przykład mahoń, framire, okume, itp.
Drewno przechowywane w środowisku zasolonym.
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Zakazane jest stosowanie do spalania lub do podpałki produktów chemicznych lub 
płynów takich jak olej, alkohol, olej opałowy, naftalina, itp…

* * *
Załadowanie
W trakcie ładowania należy delikatnie manipulować drzwiczkami i pokrywami.
Maksymalne załadowanie drewna: 2 lub 3 polana o średnicy 12 do 15 cm.
Przed załadowaniem przy ograniczonym tempie spalania, pozwolić opaść płomieniom i unikać 
dokładania drewna na podłoże z bardzo gorącym żarem.

Ważne uwagi

- Przegrzewanie urządzenia jest niebezpieczne.
- Jest absolutnie odradzane używanie jako podpałki palących się wysokim płomieniem kawałków 
drewna, listewek, pnączy, słomy, kartonu.
- Nie spalać odpadów, tworzyw sztucznych
- Nie dotykać paleniska w trakcie pracy, nie pozwalać dzieciom na zbliżanie się – ryzyko poparzeń.
- Nie zmieniać pod żadnym pretekstem wlotów powietrza
- Zabroniony jest demontaż komory paleniskowej

Działanie

Zapalanie, doprowadzenie głównego powietrza spalania

Modulacja możliwa poprzez klapy dopuszczające główne powietrze, w zależności od modelu, na 
ścianie popielnika lub przez drzwiczki.
Możliwe są różne prędkości spalania, ustawiane poprzez przekręcanie gałek sterujących.

Piec grzeje poprzez:
- promieniowanie cieplne
- konwekcję

Konwekcja

Piec posiada obwód odzyskiwania powietrza wtórnego, składający się z przegród na wszystkich 
zewnętrznych powierzchniach żeliwnego paleniska.
Energia w ten sposób pobrana z ognia jest wypchnięta siłą ogrzanego powietrza do górnej części 
pieca, a następnie wydzielana jest do pomieszczeniu poprzez otwór w górnej kracie.

Promieniowanie cieplne

Promieniowanie cieplne wytwarzane przez cały odlew żeliwny, stal i szybę, jeśli istnieje w modelu.

Kanał spalinowy

Jeśli jest to konieczne, należy wykonać wcześniejsze czyszczenie przewodu spalinowego i
komina.

Sprawdzić czy komin użytkowany jest w odpowiedni sposób.

Sprawdzić czy jest szczelny i przepustowy, czy nie ma zbyt wystających kolanek i czy jego przekrój 
umożliwia podłączenie, za pomocą przewodu (rury), odpowiedniej dyszy pieca. Czapa komina lub 
kanał spalinowy, w części wystającej poza budynek, muszą być szczelne na wypadek deszczu.

UWAGA:  Zabronione jest podłączanie więcej niż jednego urządzenia do tego samego 
systemu odprowadzania dymu.
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Odpowiedni kanał spalinowy powinien być zrobiony z materiałów o niskim przewodnictwie ciepła, tak 
aby mógł być przez cały czas ciepły.

Kanał spalinowy musi być szczelny, należy przeprowadzić wcześniejszą próbę szczelności ścian przed 
wypełnieniem go rurami.

Zgodny z przepisami, minimalny przekrój przewodu kominowego  250 cm2 dla pustaków kominowych 
o rozmiarach 14x20 lub 20x20 jest całkowicie wystarczający.

Przekrój musi mieć jednolity wymiar na całej wysokości. Może mieć nachylenia co najwyżej w dwóch 
miejscach i ich kąt odchylenia od pionu nie może przekraczać 45° dla przewodu kominowego o 
wysokości 5 m i 20° dla przewodów wyższych.

Jeśli kanał spalinowy jest znacznej wysokości (powyżej 1,80m), doradza się umieszczenie klapy, która 
ułatwi zbieranie sadzy poprzez zasysanie.  

Ciąg kanału spalinowego powinien być wystarczający mocny, ale jednak ograniczony.

Podciśnienie u podstawy przewodu powinno być na poziomie 5-10 Paskali.

W przypadku nadmiernego ciągu, zaleca się zainstalowanie regulatora ciągu lub regulatora ciągu na 
rurze odprowadzającej dym.

Należy troszczyć się o dobry stan  kanału spalinowego, spora liczba istniejących kanałów 
spalinowych jest stara lub źle zaadaptowana i niosą poważne ryzyko zanieczyszczeń.

Zbyt duży przekrój kanału spalinowego może powodować, że do ogrzania jest zbyt duża powierzchnia 
i prowadzić do zakłóceń w działaniu pieca.  Aby tego uniknąć, radzimy założyć rury na całej wysokości
kanału spalinowego. Podłączenie do kanału spalinowego powinno być wykonane za pomocą rury 
podłączającej, zgodnej z normami bezpieczeństwa.

WAŻNE

Wszystkie ściany wewnętrzne kanału spalinowego powinny znajdować się w minimalnej odległości 20 
cm od elementów drewnianych, wiązarów, podłóg, itd. .

Niedozwolone są do przewodów podłączeń lub łączeń rur następujące materiały:
aluminium, stal aluminiowana i stal galwanizowana.

Stosowanie zestawów rur, sztywnych lub giętkich, przystosowanych do wielu typów paliwa, jest 
usprawiedliwione w przypadku zaleceń technicznych do użycia takich materiałów.
Ponadto, jeśli w kanale spalinowym są rury, należy przewidzieć wentylację powietrza pomiędzy 
wnętrzem murowanego przewodu a ścianami zewnętrznymi rur, na przykład 15 cm x 10 cm  w części 
dolnej i górnej wiązań dachowych.

NALEŻY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ

Nie ponosimy odpowiedzialności za instalację niezgodną z zaleceniami niniejszej 
instrukcji, lub za zastosowanie produktów uzupełniających, nie dostosowanych do 
instalacji.

Trzeba się należycie troszczyć o stan kanału spalinowego, ale należy zwrócić jeszcze baczniejszą 
uwagę na połączenie przewodu podłączającego (rura) z istniejącym kanałem spalinowym.
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Jest to punkt powodujący największy odsetek nieszczęść.

Należy respektować wszystkie zakazy i zalecenia.

WAŻNE  UWAGI

Ogólne zasady instalacji _________________________________________________________________

Należy upewnić się, że podłoże (podłoga) jest w stanie utrzymać ciężar urządzenia.

Urządzenie jest gotowe do natychmiastowej instalacji w miejscu wykonanym z niepalnych materiałów.

Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy  usunąć wszystkie materiały łatwopalne lub ulegające 
rozkładowi pod wpływem działania temperatury na ściany lub na ich składniki wewnętrzne (podłogi – 
ściany – sufity)  w miejscu ustawienia pieca i, przede wszystkim, przebiegu  rury łączącej z kominem.

Zewnętrzna temperatura tych ścian nie może przekraczać 50° C.

Może się okazać konieczna izolacja, która, w tym celu, może być wykonana:
z materiałów izolacyjnych niepalnych, o wystarczającej grubości, na przykład:
z wełny mineralnej, odpornej na działanie wysokich temperatur, o jednej powierzchni pokrytej 
aluminium.
z włókien ceramicznych, o jednej powierzchni pokrytej aluminium, z płytką stalową lub bez niej.

Czynności izolacyjne muszą być wykonane niezwykle starannie.

UWAGA: Przegrzanie urządzenia jest niebezpieczne.

WENTYLACJA

Nigdy nie należy włączać urządzenia, jeśli w pomieszczeniu występują gazy łatwopalne.

W trakcie zapalania, z urządzenia może wydostawać się dym, gdy, na przykład, system wentylacyjny 
w pomieszczeniu, w którym umieszczono urządzenie,  powoduje podciśnienie; najczęściej dzieje się 
tak, w pomieszczeniach mieszkalnych wyposażonych w mechaniczne systemy wywiewu powietrza 
(wyciągi kuchenne, itp…)

Należy sprawdzić, czy w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie, jest wystarczająca 
ilość powietrza do pobrania, koniecznego do spalania;  w sytuacjach, gdy konstrukcja budynku jest 
taka, że normalne wypełnienie pomieszczenia powietrzem nie odpowiada wymogom 
powietrza podtrzymującego spalanie i powietrza wywiewanego, należy przewidzieć 
zasilanie w powietrze zewnętrzne, poprzez stałe otwory o przekroju 200 cm2.

Otwory te muszą:
A) Mieć bezpośrednie połączenie z otoczeniem zewnętrznym
B) lub  mieć bezpośrednie połączenie z przestrzenią łączącą się z otoczeniem zewnętrznym
C) lub mieć połączenie z przestrzenią, która doprowadza wystarczającą ilość powietrza z 

zewnątrz.

Uwaga: rozprowadzanie ciepłego powietrza
Szczególną uwagę należy zwrócić w nowych budynkach z ogrzewaniem typu elektrycznego o 
bardzo wysokiej izolacji i, przede wszystkim, o wysokim stopniu uszczelnienia. Brak wystarczającej 
ilości tlenu i wentylacji pomieszczeń (mieszkania) może spowodować zakłócenia funkcjonalne, aż do 
całkowitego zatrzymania wydzielania ciepła.
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Aby powstał obwód lub ruch ciepłego powietrza, musi mieć ono możliwość cyrkulacji. 
Niedostateczna wentylacja pomieszczeń i połączeń między nimi spowoduje, że staną się one 
niezdrowe, o silnych zapachach, kondensacji pary, wilgotne, zagrzybione.  

Zalecenia konserwacyjne ________________________________________________________________

Usuwanie popiołu

Usuwać popiół, jeśli jest to konieczne. Opróżnić popielnik.
Popiół zalegający w popielniku nie może dochodzić do poziomu rusztu:
- bo, z jednej strony, ruszt nie będzie mógł się wychładzać i może się z tego powodu szybko zniszczyć
- z drugiej strony, popiół hamuje swobodną cyrkulację powietrza spalania.

Popiół usunięty z pieca należy umieścić w metalowym pojemniku o szczelnej pokrywie. Pojemnik 
należy ustawić na ogniotrwałym podłożu, z dala od łatwopalnych materiałów, aż do całkowitego 
ostudzenia.

Czyszczenie szyb (w urządzeniach, które je posiadają)

Na rynku są dostępne produkty, wygodne w użyciu, które ułatwiają usuwanie osadów. Stosować się 
dokładnie do dołączonej instrukcji użycia.

Nie używać produktów ściernych

- Jeśli występuje konieczność wymiany szyby, należy odkręcić śruby przytrzymujące. Nie wyrzucać 
zatyczek izolujących i amortyzatorów.

- Wymieniona szyba musi być wykonana ze specjalnego szkła, odpornego na działanie wysokich 
temperatur (750° C) typu „szkłoceramika”

Nie stosować szkła lub materiałów zastępczych

- Przy otwieraniu drzwiczek popielnika, należy przytrzymać je ręką, tak aby nie trzaskały i nie połamały
się zawiasy.

- Nie dopuszczać do wznoszenia się ognia za blisko szyby.

- Nie używać pieca z pękniętą szybą.

- Nie używać płynów łatwopalnych, tłuszczów i innych niewłaściwych typów paliwa .

Czyszczenie komina – Kreozot – Powstawanie i czyszczenie

Spalające się powoli drewno wytwarza smoły i opary organiczne, które, wchodząc w rekcję z parą 
wodną wydzielaną przez drewno, tworzą osady kreozotu na ściankach, stosunkowo chłodnego, komina
.

Jeśli osady te palą się lub zapalają, mogą spowodować bardzo wysoką temperaturę ognia.

Należy codziennie sprawdzać poziom nagromadzonego kreozotu, tak aby nauczyć się oceniać 
niezbędną częstotliwość czyszczenia komina.

Należy pamiętać, że im bardziej intensywne jest spalanie, tym mniej tworzy się kreozotu; jeśli 
niezbędne jest cotygodniowe czyszczenie komina przy łagodnych temperaturach na zewnątrz, to w 
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porach zimnych, czyszczenie komina raz na dwa miesiące powinno być wystarczające.  Komin 
powinien być przeglądany raz na dwa miesiące, aby sprawdzić nagromadzenie kreozotu o tej porze 
roku i, w razie potrzeby, usunąć go i oczyścić komin.

Przeczytać tę instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia

Zalecenia konserwacyjne  (ciąg dalszy)___________________________________________________

- Aby uniknąć codziennego tworzenia się kreozotu, zaleca się, aby od czasu do czasu, przepalić  piec 
bardzo silnym ogniem, przy zamkniętych drzwiczkach pieca,  tak aby wyeliminować osady i smoły.

- Przy czyszczeniu komina używać, i pozwalać na używanie, tylko odpowiednich narzędzi.

- Obowiązująca aktualnie norma D.T.U 24-2-2, w komentarzu (§ 3.8.2) przypomina, że: „zwyczajowe 
departamentalne przepisy sanitarne, w przypadku korzystania z opalania drewnem, zobowiązują 
użytkowników do mechanicznego czyszczenia kominów dwa razy w roku (w tym jedno czyszczenie w 
okresie grzewczym).

Bezpieczeństwo

Zawsze muszą być uwzględniane następujące czynniki

- Piec nie może być zamontowany w miejscu o dużym natężeniu ruchu

- Przedmioty z tworzyw łatwopalnych muszą znajdować się w odległości, co najmniej, 1,25 m od 
pieca. Dotyczy to również ubrań suszonych przy piecu.

- Należy ostrzec dzieci, że piec się nagrzewa i nie wolno go dotykać.

JEŚLI KOMIN ULEGNIE ZAPALENIU,

NALEŻY PODJĄĆ WŁAŚCIWE ŚRODKI

NATYCHMIAST ZAMKNĄĆ DOPŁYWY POWIETRZA SPALANIA
                                         A – drzwiczki do ładowania
                                         B – szufladę na popiół
                                         C – gałki doprowadzające pierwotne powietrze do paleniska

NASTĘPNIE POWIADOMIĆ STRAŻ POŻARNĄ

INFORMACJE OGÓLNE:

- Zwrócić do Inspektora Budowlanego, Miejskiej Straży Pożarnej lub agencji 
ubezpieczeniowej o podanie informacji dotyczących obowiązujących w danym terenie 
przepisów przeciwpożarowych. Osoby te mogą podać również informacje dotyczące 
przeglądów instalacji.

- Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do instalacji urządzenia. 
Błąd może być przyczyną wyrządzenia szkód osobom lub rzeczom.
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- Zachować niniejszą instrukcję.

OKREŚLENIE MOCY

Nie ma absolutnych reguł pozwalających obliczyć właściwą, konieczną moc. Moc ta zależy od 
powierzchni przeznaczonej do ogrzania, ale także, w dużej mierze, od izolacji. Średnio, moc cieplna  
konieczna do ogrzania pomieszczenia odpowiednio izolowanego wynosi 40 Kcal/godz./m3 (przy 
zewnętrznej temperaturze 0° C).

Ponieważ 1 kW odpowiada 860 Kcal/godz., można przyjąć wartość 50W/m3.

Zakładając, że ma być ogrzane pomieszczenie o  kubaturze 150 m3  (10 x 6 x2,5) w budynku 
wolnostojącym, potrzeba będzie 150 m3 x 50W/m3 = 7500W lub 7,5 kW.  Piec o mocy 10 kW będzie 
całkowicie wystarczający jako ogrzewanie główne.

Orientacyjna wartość 
spalania

Wymagana ilość  w 
odniesieniu do 1 kg
wysuszonego 
drewna

Paliwo Jednostk
a

Kcal kW

Drewno wysuszone (15% wilgotności) kg 3.600 4.2 1,00 kg
Drewno wilgotne (50% wilgotności) kg 1.850 2.2 1,95 kg
Brykiety drewniane kg 4.000 5.0 0,84 kg
Brykiety z lignitu kg 4.800 5.6 0,75 kg
Antracyt kg 7.700 8.9 0,47 kg
Koks kg 6.780 7.9 0,53 kg
Gaz naturalny m3 7.800 9.1 0,46 m3
Mazut L 8.500 9.9 0,42 L
Energia elektryczna kW/godz. 860 1.0 4.19 kW/godz.

Jaki typ drewna wybrać?

Prawdą jest, że niektóre gatunki drewna  ogrzewają lepiej niż pozostałe!

DREWNO WILGOTNE SPALA SIĘ TRUDNIEJ. IM JEST BARDZIEJ SUCHE, TYM LEPIEJ SIĘ 
PALI.

Odmiany drewna takie jak buk, o wysokim ciężarze właściwym, palą się dłużej, niż inne odmiany, 
lżejsze, takie jak wierzba.
Niektóre odmiany drewna zapalają się łatwiej od innych.
Wytwarzanie dymu zależy od gatunku drewna i niektóre szczególne właściwości są godne uwagi:
Na przykład: łatwość z jaką się pali,
czy pęka
czy ma tendencje do łamania
ALE NAJWAŻNIEJSZA JEST ILOŚĆ  CIEPŁA JAKĄ JEST W STANIE WYTWORZYĆ JEDEN KAWAŁEK 
DREWNA.

1 m3 drewna o wysokim ciężarze właściwym ma potencjał cieplny znacznie wyższy niż 1 m3 drewna o
niskim ciężarze właściwym (na przykład buk w porównaniu z topolą).

Poniższa tabela przedstawia stosunek objętości i ciężaru właściwego różnych odmian drewna:
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NALEŻY ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ

1 ster drewna = 1m3
Grab 400-500 kg/m3
Dąb 380-480 kg/m3
Buk 350-450 kg/m3
Brzoza 300-400 kg/m3
Modrzew 300-400 kg/m3
Sosna 300-400 kg/m3
Topola 250-350 kg/m3
Jodła 250-350 kg/m3
Akacja 250-350 kg/m3

GWARANCJA  KONTRAKTOWA

OKRES – Okres udzielonej przez nas gwarancji wynosi 1 rok, na wszystkie części żeliwne naszej 
produkcji, począwszy od daty dostawy przez technika lub punkt sprzedaży.  Dotyczy ona w tym 
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