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Gratulujemy Państwu zakupu nowego pieca opalanego drewnem Scan

Zakupiliście Państwo piec jednego z wiodących w Europie producentów kominków na drewno i jesteśmy pewni, że będziecie przez wiele lat 
zadowoleni z zakupu. Aby jak najlepiej wykorzystać swój piec, ważne jest, aby przestrzegać naszych porad i wskazówek.

Przed rozpoczęciem montażu prosimy przeczytać tę "Instrukcję montażu i obsługi".
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Instalacja
Właściciel domu odpowiada za przestrzeganie wszelkich 
krajowych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa w trakcie 
instalacji i montażu — jest on również odpowiedzialny za 
stosowanie się do zaleceń dotyczących montażu i obsługi 
wyszczególnionych w niniejszej instrukcji.

Są Państwo odpowiedzialni za wezwanie kominiarza, który 
przeprowadzi inspekcję i zatwierdzi instalację.

Aby zapewnić najlepszą możliwą funkcjonalność i 
bezpieczeństwo instalacji, powinni Państwo wezwać 
profesjonalnego montera.

Nasz Przedstawiciel Scan będzie w stanie polecić Państwu 
wykwalifikowanego montera z Państwa regionu. Informacje 
na temat Przedstawicieli Scan znajdą Państwo na stronie: 
www.scan.dk.

Badanie na zgodność z EN 13229

Scan 1002 jest dostępny w wersjach:

Scan 1002 BB
(czarna rama szyby, czarna rama wkładu, rączka szklana czarna)

Scan 1002 WC
(biała rama szyby, chromowana rama wkładu, rączka szklana 
bezbarwna)

 
Scan 1002 BP
(czarne stalowe drzwi, czarna rama wkładu, rączka szklana 
czarna)
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Bezpieczeństwo
Wszelkie modyfikacje produktu dokonywane przez dystrybutora, 
instalatora lub nabywcę mogą prowadzić do tego, że produkt lub 
zabezpieczenia nie będą działać zgodnie z przeznaczeniem. To 
samo dotyczy instalacji akcesoriów lub wyposażenia dodatkowego 
niedostarczanego przez Scan A/S. Może się tak stać również 
wówczas, gdy części mające istotne znaczenie dla funkcjonowania 
i bezpieczeństwa kominka zostaną rozmontowane lub usunięte.

Dane techniczne i wymiary

Materiały:  ......................................................... Stal, blacha ocynkowana, 
wermikulit, szamot, szkło 
Robax

Wykończenie: .................................................. Senotherm
Maks. długość polana: ................................. 65 cm
Masa: ................................................................... ok. 124 kg
Średnica króćca dymowego 
wewnętrzna:  ................................................... 144 mm
Średnica króćca dymowego 
zewnętrzna:...................................................... 148 mm
Typ zatwierdzenia:  ....................................... Palenie nieciągłe

Palenie nieciągłe oznacza normalną eksploatację kominka. 
Innymi słowy, przed ponownym napełnieniem paliwem należy 
poczekać, aż ognień wygaśnie i zostanie jedynie żar.

Kominki Scan 1002 są produkowane w oparciu o homologację 
typu produktu wyszczególnioną w dostarczanej z produktem 
„Instrukcję montaż i obsługi”.

Deklaracja właściwości użytkowych dostępna jest na stronie 
www.scan.dk.

Scan 1002 Dane techniczne Jednostka

Emisja CO przy 13% O2 0,07 %

Emisja CO przy 13% O2 864 mg/Nm3

Pył przy 13% O2 13 mg/Nm3

Nox przy 13% O2 91 mg/Nm3

Sprawność 82 %

Moc cieplna znamionowa 8 kW

Temperatura gazów spalinowych 208 °C

Przepływ na wylocie kanału dymowego 7,9 g/sek

Podciśnienie w kanale dymowym EN 13229 12 Pa

Zalecane podciśnienie w kanale dymowym 16 - 18 Pa

Zapotrzebowanie na powietrze do spalania 22 Nm3/h

Paliwo Drewno

Zużycie paliwa 2,3 kg/h

Ilość paliwa w jednorazowym załadunku 2,0 kg



Rysunki wymiarowe

Podłączenie górne

Podłączenie tylne

*  Centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego, tył

**  Centralne doprowadzenie powietrza zewnętrznego, dół
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Tabliczka znamionowa
Wszystkie wkłady kominkowe Scan posiadają tabliczkę 
znamionową, zawierające informację o normie odniesienia i 
specyfikację deklarowanych właściwości użytkowych, a także 
odległości od palnych materiałów..

Scan 1002
Insert fired by solid fuel

Standard:

Fuel type:
Operation type:
The appliance can be operated in a shared flue.

Country

EN 13229 EC no. 91002600

Wood
Intermittent

EUR
Norway
Austria

Classification
Intermittent

Klasse 2

Certificate/Standard
EN 13229

Approved by
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Dust at 13% O2: 13 mg/Nm³
Flue gas temperature: 208°C
Nominal heat output: 8 kW
Efficiency: 82%

Angaben für Österreich
Wärmeleistungsbereich: kW
Brennstoffwärmeleistung: kW
Zulässige Brennstoffe: Scheitholz
Prüfbericht: Teknologisk institut

Scan A/S  DK 5492 Vissenbjerg

Minimum distance to heat insulation:
Side: 25 mm - Back: 100 mm - Top: 800 mm - Bottom: 450 mm

Minimum insulation:

CO emission at 13% O2:

See assembly- and instructions manual

Follow assembly- and instructions manual.
Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.

1000 05-2012

0,07%           864 mg/Nm³

Schweiz
Germany

LRV 11
BStV 1

VKF Teknologisk Institut
Teknologisk Institut

Tutaj zapisz numer rejestracyjny kominka:
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12000000

Tabliczka 
znamionowa

Numer rejestracyjny produktu
Wszystkie kominki Scan otrzymują numer rejestracyjny 
produktu.

Proszę nie zapomnieć o zapisaniu tego numeru poniżej, ponieważ 
będą go Państwo musieli podawać w trakcie wszystkich kontaktów 
ze swoim dystrybutorem lub Scan A/S.
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Akcesoria dodatkowe
  • Adaptery konwekcyjne Ø149 mm (akcesoria),   
   patrz: strona 21

Skrzynka serwisowa
Skrzynka serwisowa zawiera następujące elementy:

  • Złączka rury połączeniowej (niestosowana w tym  
   modelu Scan)

  • Uszczelka

  • Złączka bezpieczeństwa (niestosowana w tym modelu  
   Scan)

  • Plastikowe zatyczki do transportowego otworu   
   bezpieczeństwa w dnie kominka (niestosowane w tym  
   modelu Scan)

  • Różne narzędzia

  • Rękawica

  • Rozpałka do pierwszego rozpalenia

Luźne części

Ramka jest dostarczana na drewnianej palecie wraz z wkładem.

W komorze spalania znajdują się następujące luźne części:

• Płyty dopalające

• Płyty wewnętrzna komory spalania (boczne i tylne)

• Cegły na dno komory spalania

• Listwa paleniskowa

• Skrzynka serwisowa

• Worek zawierający części luzem:

•  4 x wkręty samogwintujące 4,2 x 6,5 mm (do zamocowania 
tulei Ø100 mm)

• czarna uszczelka samoprzylepna 8 x 3 mm (2 m)

• (tuleja Ø100 mm łącząca rurę i kasetę)

• 4 x kołki Rawlplug 10 x 50 mm (do mocowania kasety)

• 4 x wkręty Torx M6 x 50 (do mocowania kasety)

• 4 x podkładki Ø6.5 / Ø16 x 1,1 (do mocowania kasety)

• 2 przetyczki do dolnej płyty dopalającej

• wskaźnik regulacji dopływu powietrza

• króciec dopływu powietrza Ø100 mm z kołnierzem

• klucz Torx 5 mm

• śruba M5x6 (imbusowa)

M O N T A Ż6

Usuwanie opakowania
Przed rozpoczęciem instalacji kominka należy sprawdzić, czy nie 
jest uszkodzony.

Kominek Scan 1002 jest dostarczany jako przymocowany do 
palety. Zaleca się demontaż drzwi i wyjęcie wszystkich luźnych 
części z komory spalania przed odkręceniem kominka od palety 
— ułatwi to montaż wkładu.

Rozmontuj komorę powietrza spalania. Komora ta jest potrzebna 
wyłącznie wówczas, gdy wkład ma być podłączany do doprowadze-
nia powietrza zewnętrznego — patrz: strona 19

.
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Aby zdemontować drzwi:

Poluzuj śrubę z zakończeniem stożkowym, wyjmij ją wraz ze 
sprężyną i podnieś drzwi, zdejmując je

Komora powietrza 
zewnętrznego

B
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Śruba z zakończeniem 
stożkowym

Śruba i 
sprężyna



Zdemontuj króciec wyjścia dymowego.
Poluzuj (bez demontowania) nakrętki kołnierzowe utrzymujące 
wyjście dymowe wewnątrz kominka. Popchnij wyjście dymowe w 
kierunku strzałki i zdemontuj je.
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Wykręć dwa wkręty mocujące kasetę do palety.

Wkręty do wykręcenia.

C

Wyciągnij wkład z kasety.
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Wyjście dymowe
Wkład jest fabrycznie przygotowany do zamontowania górnego 
wylotu spalin, jednak wyjście dymowe można obrócić, aby uzyskać 
podłączenie tylne.

Zamontuj wyjście dymowe na wkładzie po umieszczeniu go w 
kasecie.

.
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4 x nakrętki wieńcowe M6
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Zamontuj uszczelkę 3 x 8 mm na krawędzi kołnierza wyjścia 

dymowego. Zamocuj złączkę nakrętkami wieńcowymi.

Uszczelka
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Przed instalacją kominka

Podłoże nośne
Konieczne jest upewnienie się, że podłoże, na którym ma być 
instalowany kominek, jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzy-
mać jego ciężar, a także — w razie potrzeby — ciężar komina i 
otoczenia.

Jeżeli nie jesteś pewien, ile waży podstawa, przed rozpoczęciem 
montażu skontaktuj się ze specjalistą.

Płyta podłogowa
Jeżeli ustawiasz kominek na podłodze palnej, przestrzegaj krajo-
wych i lokalnych przepisów dotyczących wielkości pokrywającej 
podłogę wokół kominka niepalnej podkładki.

Twój lokalny dystrybutor Scan może poinformować Cię o przepi-
sach dotyczących materiałów palnych znajdujących się w otocze-
niu Twojego kominka.

Zadaniem płyty podłogowej jest ochrona podłogi i materiałów 
palnych przed iskrami.

Płyta podłogowa może być wykonana ze stali lub szkła, zaś komi-
nek może zostać ustawiony na cegłach, naturalnym kamieniu lub 
podobnych materiałach.

Instalacja w materiale palnym chronionym 
izolacją
Wszystkie instalacje w miejscach, w których obecnie nie ma 
kominka, muszą być wentylowane.

Od konstrukcji/obudowy do stropu:

Konieczne jest wykonanie w konstrukcji/obudowie otworów na 
powietrze konwekcyjne.

Konwekcja oznacza, że występuje obieg powietrza, dzięki które-
mu ciepło bardziej równomiernie rozprowadzane jest po pomiesz-
czeniu.

Musisz upewnić się, że spełnione są wymagania dotyczące obsza-
rów konwekcyjnych.

Powierzchnia wlotu powietrza konwekcyjnego: 350 cm2

Powierzchnia wylotu powietrza konwekcyjnego: 500 cm2

Jeżeli wytworzona konwekcja będzie niewystarczająca, konstruk-
cja/obudowa mogą zostać uszkodzone.

Otwórz kasetę w płycie górnej (patrz: strona 11).

Umieść przegrodę kierującą powietrze wykonaną z materiału nie-
palnego (taką jak Jøtul Firewall), bezpośrednio łącząc ją z górnym 
otworem konwekcyjnym.

Zaleca się przechylenie płyty pod kątem 20–30° (patrz: strona 10)

Instalacja wewnętrzna w materiale niepalnym
W przypadku wbudowywania w konstrukcje niezawierające 
materiałów palnych lub umieszczenia w takich konstrukcjach 
konieczne jest zachowania minimalnej odległości 10 mm między 
cegłami i okapem konwekcyjnym. Ma to na celu zapobieżenie pęk-
nięciom obmurowania spowodowanym rozszerzaniem się metalu 
w trakcie palenia w kominku.

Odległość od mebli: 1400 mm
Oprócz zachowania odpowiedniej odległości należy upewnić się, 
że meble i inne elementy wyposażenia nie wysychają z powodu 
nadmiernej bliskości kominka.

Wykończenia i drzwi
Wykończenia i drzwi są zakładane po obróbce otaczających 
powierzchni.

Wykończenie — patrz: strona 19.

Uszczelka
Uszczelka 0,75 m jest montowana wewnątrz kasety tak, jak 
pokazano na ilustracji. 

Komin istniejący i komin z prefabrykatów
Jeżeli zamierzasz podłączyć kominek do istniejącego komina, 
warto skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Scan 
lub lokalnym kominiarzem, aby zasięgnąć porady. Eksperci ci 
poinformują Cię również, czy Twój kanał dymowy wymaga remon-
tu. 

W trakcie podłączania do komina z elementów prefabrykowa-
nych przestrzegaj instrukcji podłączenia do określonego typu 
komina.

Połączenie między piecem, a kominem   
stalowym
Twój dystrybutor Scan lub Twój lokalny kominiarz mogą udzielić 
Ci informacji dotyczących wyboru marki i rodzaju stalowego 
komina. Dzięki temu można mieć pewność, że komin zosta-
nie dopasowany do Twojego opalanego drewnem kominka. 
Zasadniczo długość kanału dymowego powinna wynosić co naj-
mniej 4,5 m, mierzone od górnej części opalanego drewnem 
kominka.

Niektóre warunki pogodowe lub instalacyjne mogą wymagać 
innej długości.

Wybór niewłaściwej długości lub średnicy stalowego komina 
może wpływać na pogorszenie funkcjonalności.

Zawsze dokładnie przestrzegaj instrukcji dostawcy komina.

Wymagania dotyczące komina
Komin musi posiadać oznaczenia T400 i G dotyczące badań sadzy.

Jeżeli komin został zainstalowany jako przedłużenie kominka i 
ma długość co najmniej 4,5 m, możliwe jest zastosowanie komina 
o średnicy 150 mm. 

Jeżeli wkład jest połączony z kominem kolankiem lub innymi 
kształtkami, zalecamy komin o średnicy 180 mm.

Jeżeli kominek jest podłączany kolankiem, należy użyć kolanka 
zakrzywionego, ponieważ zapewnia ono lepszy ciąg.

Jeżeli kominek jest podłączany za pomocą kolanka segmentowe-
go, wyczystka powinna znajdować się na odcinku pionowym, tak 
by można było przez nią czyścić również odcinek poziomy.

Konieczne jest przestrzeganie krajowych i lokalnych przepisów 
dotyczących kanałów dymowych w materiałach palnych.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001036.idw

 

91001036Pakning på svøb

11-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Uszczelka



M
at

er
ia

ły
 p

al
ne

Jeżeli podłoga zawiera materiały 
palne, wysokość nad podłogą musi 
wynosić co najmniej 450 mm.

Płyta przednia z 
materiału niepal-
nego

M O N T A Ż 9

Scan 1002 Wymiary 
minimalne

1A Wysokość budowy nad podłogą palną 450 mm
1B Wysokość odstępu między poziomym odcinkiem rury 

dymowej a materiałem izolacyjnym 
600 mm

1C Wysokość odstępu między wkładem a materiałem izola-
cyjnym t

800 mm

1D Odległość od palnej ściany bocznej przed wkładem 500 mm
1E Odległość od niepalnej ściany bocznej przed wkładem  250 mm
1F Odległość od materiału izolacyjnego z boku 25 mm
1G Odległość od materiału izolacyjnego z tyłu 100 mm

Odległość od mebli 1400 mm

Powietrze konwekcyjne
1H Dolny otwór konwekcyjny 350 cm2

1I Górny otwór konwekcyjny 500 cm2

Materiał izolacyjny
Beton porowaty 100 mm
Rockwool Brandbatts z gładką powierzchnią termoodpor-
ną

50 mm

Jøtul Fire Wall JGFW-5 50 mm

Dane do wykorzystania w trakcie wbudowywania wkładu — patrz: rys. 1

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001029.idw

 

91001029Lille glasgulvplade

02-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Materiał izolacyjny

Scan 1002

1F 1F

1G
M

at
er

ia
ły

M
at

er
ia

ły
 p

al
ne

Materiał y palne



M O N T A Ż10

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001035.idw

 

91001035Opstillingsafstande

08-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

1D - 1E

1B

1G

1F

1A

1C

Materiały izolacyjne

Materiały palne

1H

1I

 Instalacja w materiale palnym chronionym izolacją.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001043.idw

 

91001043Snit i ovn

16-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Ko
nv

ek
tio

ns
-

åb
ni

ng
Ko

nv
ek

tio
ns

-
åb

ni
ng

Wnęki nie 
należy 
wypełniać 
materiałem 
izolacyjnym!

D
ol

ny
 o

tw
ór

 
ko

nw
ek

cy
jn

y
G

ór
ny

 o
tw

ór
 

ko
nw

ek
cy

jn
y



NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001013.idw

 

91001013Forboring af huller for kassette

23-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001013.idw

 

91001013Forboring af huller for kassette

23-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Aby zamocować kasetę, wstępnie nawierć 4 otwory wiertłem  
10 mm

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001014.idw

 

91001014Isætning cassette

23-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Umieść kasetę w otworze/obudowie.

Montaż wkładu w kasecie

Jeśli zakupiłeś króćce konwekcyjne do wkładu idź do strony 20. 
Następnie kontynuuj montaż zgodnie z opisem poniżej..

F

F

Jeśli podłączone ma być powietrze z zewnątrz patrz strona 18

A

B

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001030.idw

 

91001030Punkter på cassette

02-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

A

B

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001030.idw

 

91001030Punkter på cassette

02-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Punkty regulacyjne 
znajdujące się w 
czterech narożni-
kach kasety muszą 
być wyrównane z 
frontem obudowy..

M O N T A Ż 11

E

E

D

D



M O N T A Ż12

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001015.idw

 

91001015Justering i vatter

23-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001015.idw

 

91001015Justering i vatter

23-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Aby upewnić się, że kaseta jest wypoziomowana, możesz wyregu-
lować śruby regulacyjne kluczem maszynowym.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001016.idw

 

91001016Fastspænding kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A
NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001016.idw

 

91001016Fastspænding kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A
4 x wkręty Rawlplug 10 x 50

4 x wkręty Torx 6 x 50

4 x podkładki Ø 8 / Ø 16 x 1.1

Zamontuj zatyczki Rawlplug, wkręty i tarcze. Przed zamocowa-
niem kasety upewnij się, że jest wypoziomowana.  Aby zamocować 
wkład, możesz użyć dostarczonego klucza Torx, który znajdziesz 
w worku znajdującym się w komorze spalania.

G

G

H

H



B

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001018.idw

 

91001018Afmontage topplade i kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

B

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001018.idw

 

91001018Afmontage topplade i kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Górną płytę kasety można zdemontować po zamocowaniu kasety.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001019.idw

 

91001019Afmontage topplade i kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Zdemontuj górną płytę kasety.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001039.idw

 

91001039Kassette

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Górna płyta 
kasety

Wykręć dwie śruby w kasecie.

M O N T A Ż 13

I

I Zamontuj wkład w kasecie.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001027.idw

 

91001027Montage ovn

26-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A



M O N T A Ż14

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001031.idw

 

91001031Korrekt monteret ovn i svøb

03-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001031.idw

 

91001031Korrekt monteret ovn i svøb

03-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001031.idw

 

91001031Korrekt monteret ovn i svøb

03-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Aby wkład mógł zostać zamontowany prawidłowo, musi „opaść” 
do otworów montażowych kasety, tak by stał na spodzie kasety.

Przetyczki osiowe kominka muszą dokładnie pasować do otwo-
rów w kasecie, tak by kominek był dokładnie dopasowany.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001017.idw

 

91001017Styretapper og fanghuller

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001017.idw

 

91001017Styretapper og fanghuller

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001017.idw

 

91001017Styretapper og fanghuller

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Otwory montażowe 
na przetyczki osiowe.

Przetyczki osiowe na wkładzie

Wkład – widok z boku.

Spód kasety.

Spód kasety 
stanowi pod-
stawę wkładu.

K

J

J

K

L

L

M

M



M O N T A Ż 15

Należy zwrócić uwagę na to, że płyty dopalające są wykonane z 
porowatego materiału ceramicznego i mogą pęknąć. W trakcie 
pracy należy zachować ostrożność.

Zamontuj płyty tylne. Płyty boczne utrzymują płyty tylne w miej-
scu, tak by te się nie przewracały.

Zamontuj lewą płytę komory spalania.

Zamontuj prawą płytę komory spalania.

Umieść górną płytę dopalającą w górnej części kominka. Ważne 
jest, aby płyta ta została umieszczona prawidłowo — patrz niżej.

Komora spalania

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001040.idw

 

91001040Øverste røgvenderplade

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Górna płyta dopalająca

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001040.idw

 

91001040Øverste røgvenderplade

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A



M O N T A Ż16

Umieść dolne kamienie tak, by ich krawędź pochyła była  
skierowana do tyłu i w dół.

Załóż listę paleniskową, opierając ją o przód wkładu.Tylne płyty komory spalania mogą być montowane tak, by otwory 
w płytach znajdowały się bezpośrednio nad otworami w tylnej 
ścianie wkładu.

Zamontuj dolną płytę dopalającą. Ta płyta dopalająca musi być 
podtrzymywana przez płyty tylne. Zamontuj przetyczki i włóż 
płytę na miejsce.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001041.idw

 

91001041Nederste røgvenderplade

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A



M O N T A Ż 17

Wskaźnik regulacji dopływu powietrza
Wskaźnik regulacji dopływu powietrza jest dostarczany osobno. Wskaźnik ten może zostać zamontowany na wykończeniu, jak pokazano 
poniżej.

Zegnij wskaźnik pośrodku i ostrożnie usuń folię

Ostrożnie usuń taśmę.

1

2

3

4

5

6

7

Umieść środek wskaźnika na środku wykończenia.

Powtórz z drugiej strony.

Spróbuj poruszyć naklejki palcem, aby upewnić się, że są 
prawidłowo zamontowane.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1002\91002003.idw

 

91002003Kantafdækning Scan 1002

14-06-2012 BC

Scan 1002

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

387



M O N T A Ż18

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001020.idw

 

91001020Kassette

24-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Montaż ramy frontowej
Zalecamy powstrzymanie się z montażem ramy frontowej do 
momentu zatwierdzenia wkładu przez kominiarza, ponieważ 
może on zażądać zapoznania się z tabliczką znamionową, która 
znajduje się na górnej płycie kasety (sposób demontażu płyty gór-
nej opisano na stronie 14).

Zamontuj przetyczki prowadzące ramy w urządzeniach blokują-
cych kasety.

.

Montaż doprowadzenia powietrza zewnętrznego
Aby zdemontować pokrywy tulei Ø100 mm, użyj zwykłego śru-
bokręta, jak na ilustracji poniżej. Przechyl śrubokręt i poluzuj 
pokrywy.

Wlot świeżego powietrza
W dobrze izolowanym domu powietrze zużywane przez proces 
spalania musi być uzupełniane. Dotyczy do zwłaszcza domów z 
wentylacją mechaniczną. Istnieją różne sposoby na upewnienie 
się, że następuje wymiana powietrza. Najważniejsze jest upew-
nienie się, że powietrze jest doprowadzane do pomieszczenia, w 
którym znajduje się opalany drewnem kominek.

Otwór wentylacyjny w ścianie zewnętrznej musi znajdować się 
możliwie jak najbliżej kominka, a ponadto musi istnieć możliwość 
zamknięcia go, gdy kominek nie jest używany.

Konieczne jest przestrzeganie krajowych i lokalnych przepisów 
dotyczących podłączenia dopływu świeżego powietrza.

Zamknięty system spalania
W przypadku nowo wybudowanych, hermetycznie szczelnych 
domów należy stosować zamknięty system spalania. Powietrze 
zewnętrzne do spalania doprowadzane jest za pośrednictwem 
rury wentylacyjnej przeprowadzonej przez ścianę lub podłogę.

Nie może istnieć możliwość odłączenia rury wentylacyjnej za 
pomocą zaworu.

• Minimalna średnica rury wentylacyjnej: Ø100 mm, maksy-
malna długość: 6 m, z maksymalnie 3 załamaniami.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001037.idw

 

91001037Ekstern forbrænding bag på svøb

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Montaż doprowadzenia zewnętrznego powietrza spalania — tył 
kasety

Zamontuj króciec Ø100.

Zaczep komorę powietrza spalania na tylnej płycie kasety. 
Komora ta musi być zawsze zamontowana, gdy podłączany jest 
wkład z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001038.idw

 

91001038Montage forbrændingsluftkasse

15-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001032.idw

 

91001032Frisklufttilførsel bund af ovn

07-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

4 x wkręty samogwintujące 4,2 x 6,5 
mm

Komora  
powietrza  
spalania 

C

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001042.idw

 

91001042Kantafdækning

16-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

C

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001042.idw

 

91001042Kantafdækning

16-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

C

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:
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91001042Kantafdækning

16-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Przetyczki prowadzące

Urządzenia blokujące

Doprowadzenie powietrza 
zewnętrznego do spalania 
— spód kasety

Doprowadzenie powie-
trza zewnętrznego do 
spalania — tył kasety.
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Montaż doprowadzenia zewnętrznego powietrza spalania od 
dołu kasety

Zaczep komorę powietrza spalania na tylnej płycie kasety. 
Komora ta musi być zawsze zamontowana, gdy podłączany jest 
wkład z doprowadzeniem powietrza zewnętrznego.

Zamontuj króciec Ø100

.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001032.idw

 

91001032Frisklufttilførsel bund af ovn

07-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A
NAVN:
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Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:
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91001032Frisklufttilførsel bund af ovn

07-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001032.idw

 

91001032Frisklufttilførsel bund af ovn

07-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Komora 
powietrza 
zewnętrznego 

4 x wkręty samogwintujące 4,2 x 6,5 
mm

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001033.idw

 

91001033Pakning friskluft bund

08-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001034.idw

 

91001034Friskluftdæksel under ovn

08-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:
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91001034Friskluftdæksel under ovn

08-05-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

N

N

Pokrywa

Króciec ø100

Zamontuj uszczelkę 0,5 m wokół kołnierza króćca Ø 100 mm.
 

Obróć wkład i wyjmij pokrywę u dołu.

Zamontuj wkład w kasecie (patrz: strona 14)
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NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001022.idw

 

91001022Afmontage konvektionsdækplader

25-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:
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Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:
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91001022Afmontage konvektionsdækplader

25-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Montowanie króćców konwekcyjnych
Aby zdemontować zaślepki króćców konwekcyjnych, użyj zwy-
kłego śrubokręta, jak na ilustracji poniżej. Przechyl śrubokręt i 
poluzuj zaślepki.

Punkty mocowania

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001024.idw

 

91001024Montage konvektionsstudse

26-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001024.idw

 

91001024Montage konvektionsstudse

26-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

6 x wkrętów z łbem z sześciokąt-
nym gniazdkiem M4x10

 x wkrętów z łbem z sześciokąt-
nym gniazdkiem M4x10

Opis montażu i zamocowania kasety znaleźć można  
na stronie 11. 

Po zamocowaniu kasety zamocuj króćce konwekcyjne. Zamocuj te 
króćce korzystając z otworu na wyjście dymowe.

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001023.idw

 

91001023Hul i svøb for konvektion

25-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Kaseta bez zaślepek

O

O

P

P
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System czystego spalania (Clean Burning)
Kominek opalany drewnem jest wyposażony w system czystego 
spalania (Clean Burning). By zapewnić optymalne warunki spa-
lania uwalnianych gazów do komory spalania doprowadzane jest 
powietrze przez system kanałowy specjalnie zaprojektowany 
do tego celu. Wstępnie podgrzane powietrze jest kierowane do 
komory spalania przez małe otwory znajdujące się w tylnych 
płytach. Ten przepływ powietrza jest sterowany intensywnością 
spalania i co za tym idzie nie może być regulowany.

Płyty dopalające
Płyty dopalające znajdują się w górnej części komory spalania. 
Zatrzymują one dym, przez co dym pozostaje w komorze spala-
nia przez dłuższy czas zanim ulotni się kominem. Dzięki temu 
temperatura spalin jest obniżona, gdyż gazy dymowe mają więcej 
czasu by oddać ciepło do kominka. Płyty dopalające muszą być 
okresowo wyjmowane podczas czyszczenia - patrz „Konserwacja 
kominka”. Należy zwrócić uwagę, że płyty dopalające zostały 
wykonane z porowatego  materiału ceramicznego, który może 
popękać. Z tego względu należy obchodzić się z nimi ostrożnie. 
Płyty dopalające ulegają zużyciu przy eksploatacji dlatego też nie 
podlegają gwarancji.

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001021.idw

 

91001021Tertiærkasse, luftindikator

25-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

0% - 100%

Ustawienia dopływu powietrza 
–dolot powietrza pierwotnego i 

wtórnego

A

NAVN:

STI:

DIMENSION:

MATERIALE: DATO: SIGN:

Krog Iversen & Co A/S
DK-5492 Vissenbjerg©

TG.NR:EMNE:

C:\Working Folder\Designs\Scan 1001\91001021.idw

 

91001021Tertiærkasse, luftindikator

25-04-2012 BC

Scan 1001

VÆGT:

AREAL:

N/A

N/A

Powietrze pierwotne
Mechanizm regulacji powietrza pierwotnego jest używany do 
rozpalania w kominku lub by zwiększyć intensywność spalania 
w chwili dokładania opału. Wlot powietrza pierwotnego powinien 
być otwarty do 0 - 50% przy wykorzystywaniu twardego drewna 
tj. drewna dębowego lub bukowego. Zamknięcie wlotu powietrza 
pierwotnego jest możliwe w przypadku użycia drewna miękkiego 
tj. drewna brzozowego bądź też sosnowego

Ustawienie przy standardowej ilości opału: 0 – 50%

Powietrze wtórne
Powietrze wtórne jest ogrzewane i dostarczane bezpośrednio 
do paleniska. W tym samym czasie, wtórny przepływ powietrza 
czyści szklane powierzchnie zapobiegając odkładaniu się sadzy. 
Jeśli jednak zbytnio ograniczymy wtórny  przepływ powietrza, 
wówczas dojdzie do nagromadzenia się sadzy na szybie. Wtórny 
przepływ powietrza określa wydajność cieplną kominka.

Ustawienie przy standardowej ilości opału: 40 – 70%

Powietrze pierwotneSystem czystego 
spalania (CB – Clean 
Burning)

0% - 100%

Powietrze pierwotne Powietrze wtórne
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Ogrzewanie przyjazne dla środowiska
Należy unikać całkowitego wygaszania płomienia w kominku, 
co prowadzi do spadku wydajności ogrzewania. Uwolnione gazy 
nie ulegają spalaniu z powodu niskiej temperatury panującej w 
komorze spalania. Część gazów zagęszcza się w kominku i w sys-
temie spalinowym w formie sadzy, a to może spowodować pożar 
w kominie. Gaz, który ulatnia się z komina jest szkodliwy dla 
środowiska i ma nieprzyjemny zapach

Rozpalanie
Zaleca się używanie podpałki, lub innych produktów tego typu, 
które są dostępne do kupienia u dealera Scan. Użycie podpałki 
pomaga rozpalić opał szybciej i zapewnia czystość procesu spala-
nia. Nie wolno używać podpałki płynnej!

Rozpalanie „z góry na dół”
4 kawałki drewna o śr. długości ok. 25 cm i śr. masie 0,6 – 0,8 kg 
każde (rys.1-2)

20 - 30 cienkich szczap o ok. 20cm długości i średniej masie całko-
witej 1,0 – 1,2 kg (rys. 3 - 4).

4 podpałki (rys.6).

Umieść polana, szczapy i podpałki w komorze spalania.

Ustaw regulator pierwotnego i wtórnego przepływu powietrza w 
położeniu maksymalnym podczas całej fazy rozpalania.

Rozpalanie „z góry na dół” zapewnia przyjazne dla środowiska 
rozpalanie i pomaga utrzymać szklane powierzchnie w czystości.

1.

2.

3.

4.

Umieść rozpałkę pomiędzy wierzchnimi kawałkami opału.

Palenie ciągłe
Istotne jest osiągnięcie możliwie jak najwyższej temperatury w 
komorze spalania. Dzięki temu piec i drewno wykorzystywane są 
w sposób najwydajniejszy, a ponadto proces spalania jest czysty. 
Jednocześnie udaje się uniknąć gromadzenia się sadzy na ścian-
kach komory spalania i na szybie. W trakcie palenia nie powinni 
Państwo widzieć dymu, a jedynie ruch powietrza świadczący o 
zachodzeniu procesu spalania.

Po zakończeniu fazy rozpalania w piecu powinna znajdować się 
dość gruba warstwa żaru — można wówczas zacząć dokładać do 
pieca. Proszę ułożyć na palenisku 2 polana o masie około 1,2 kg i 
długości około 25 - 50 cm.

By osiągnąć optymalne warunki spalania, należy ułożyć stos z 
polan sięgający maksymalnie górnych otworów w tylnej ścianie 
komory spalania.

Uwaga! Drewno musi rozpalać się szybko — właśnie dlatego 
zalecamy ustawianie maksymalnego natężenia przepływu powie-
trza pierwotnego podczas rozpalania. Palenie w piecu przy zbyt 
niskiej temperaturze i przy zbyt niewielkiej ilości powietrza pier-
wotnego może prowadzić do gwałtownego spalania gazów, które 
może spowodować uszkodzenie pieca.

W trakcie dokładania polan proszę zawsze ostrożnie otwie-
rać szklane drzwiczki, tak by uniknąć wydobywania się dymu. 
Drewno należy dokładać, kiedy płomienie są jeszcze dobrze 
widoczne

Eksploatacja w okresie wiosennym i jesiennym
W okresach przejściowych (wiosna/jesień), gdy potrzeba ogrze-
wania jest znacznie mniejsza, zaleca się pojedynczy cykl rozpala-
nia „z góry na dół” by zapewnić czyste spalanie.
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Dlaczego potrzebny jest komin
Komin stanowi silnik pieca na drewno — jego działanie ma decy-
dujący wpływ na funkcjonowanie zakupionego przez Państwa 
wkładu. Ciąg kominowy wytwarza w piecu podciśnienie, które 
wyciąga dym z pieca i zasysa powietrze, by zasilić proces spalania. 
Powietrze wykorzystywane do procesu spalania służy również 
do oczyszczania szyby z sadzy. Ciąg kominowy powstaje, gdy 
zachodzi różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz komina. 
Im wyższa będzie ta różnica, tym lepszy będzie ciąg kominowy. 
Ważne jest zatem, by komin osiągnął temperaturę roboczą, zanim 
ustawią Państwo zasuwę w położeniu ograniczającym spalanie w 
piecu (proces osiągania temperatury roboczej w przypadku komi-
na ceglanego trwa dłużej niż przy kominie stalowym). Bardzo 
istotne jest, by przy słabym ciągu kominowym spowodowanym 
niekorzystnym warunkami atmosferycznymi i wiatrem, tempe-
ratura robocza osiągana była możliwie jak najszybciej. Należy 
zatem zapewnić odpowiednie warunki, w których drewno rozpali 
się możliwie jak najszybciej (tak, by płomienie były widoczne). W 
tym celu, dokładane drewno należy porąbać na mniejsze niż zwy-
kle kawałki, zastosować dodatkową rozpałkę itp. W przypadku 
dłuższych przerw w eksploatacji, niezbędnym jest sprawdzenie, 
czy komin nie został zablokowany. Możliwe jest podłączanie 
kilku palenisk do tego samego komina. Należy jednak poprosić 
lokalnego kominiarza o sprawdzenie, czy jest to zgodne z lokal-
nymi przepisami. Bez względu na to, jak dobry będzie komin, nie 
będzie on spełniać swojego zadania, jeżeli nie będzie prawidłowo 
użytkowany. Z drugiej strony, nawet kiepski komin może zapew-
niać zadowalające rezultaty, gdy jest właściwie eksploatowany.

Stosowanie pieca w zróżnicowanych warun-
kach pogodowych
Wiatr napierający na komin może mieć duży wpływ na reakcje 
pieca przy zróżnicowanych warunkach atmosferycznych — w celu 
osiągnięcia zadowalających rezultatów spalania, wyregulowanie 
przepływu powietrza może okazać się koniecznym zabiegiem. 
W takich przypadkach dobrym rozwiązaniem może się okazać 
zainstalowanie szybra w kanale dymowym, który daje możliwość 
regulowania ciągu przy zmiennych warunkach wiatrowych.

Mgła jest kolejnym czynnikiem, który może mieć duży wpływ na 
to, jak dobry będzie ciąg kominowy — także w jej trakcie koniecz-
ne może okazać się regulowanie natężenia przepływu powietrza 
w celu osiągnięcia zadowalających rezultatów spalania.

Uwagi ogólne
Proszę pamiętać, że części pieca, a zwłaszcza powierzchnie 
zewnętrzne, są gorące w trakcie palenia! Proszę zachować nale-
żytą ostrożność. 

Zabrania się wymiatania popiołu do pojemnika wykonanego z 
materiałów łatwopalnych. Popiół może zawierać żar jeszcze na 
długi czas po tym jak proces palenia został zakończony.

Gdy piec nie jest używany, można zamknąć szyber, aby uniknąć 
niepotrzebnego wychładzania wkładu i komina.. 

Po dłuższych przerwach przed rozpaleniem należy sprawdzić, czy 
drogi wylotowe dymu nie są zablokowane.

Pożar w kominie
W przypadku wystąpienia pożaru w kominie należy zamknąć 
drzwiczki i wszystkie zasuwy kominka. Gdy zaistnieje taka 
potrzeba, należy wezwać straż pożarną.

Niezbędne jest również zamówienie usługi kominiarza by prze-
prowadził inspekcję komina przed ponownym użyciem pieca

.

Obchodzenie się z opałem

Wybór drewna
Można używać każdego rodzaju opału, twardszych (buk, jesi-
on) gdyż palą się równo i wytwarzają mało popiołu - lepsze do 
ogrzewania. Inne rodzaje opału (klon, brzoza, świerk) są także 
doskonałymi alternatywami.

Przygotowanie
Opał będzie najlepszego gatunku jeśli drzewo zostanie ścięte, 
pocięte i rozłupane przed 1 maja. Należy pamiętać by polana 
zostały pocięte na części, które będą pasowały do rozmiaru komo-
ry spalania kominka. Polecamy średnicę 6 – 10cm. Długość polan 
powinna być krótsza o 6cm niż komora spalania by pozostawić 
wystarczająco dużo miejsca na cyrkulację powietrza. Opał o 
większej średnicy wymaga rozłupania. Rozłupane drewno schnie 
szybciej.

Składowanie drzewa opałowego
Przed rozpaleniem pocięte i połupanee drewno opałowe musi być 
przechowywane w suchym miejscu przez okres od roku do dwóch 
lat. Drewno schnie szybciej, jeżeli składowane jest w miejscu prze-
wiewnym. Przed użyciem składowanych polan, proszę przez kilka 
dni przechowywać drewno w temperaturze pokojowej. Proszę 
pamiętać, że drewno chłonie wilgoć jesienią i zimą.

Wilgotność opału
Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko, a także aby 
zapewnić optymalne spalanie, należy doskonale wysuszyć drew-
no przed zastosowaniem go w charakterze drewna opałowego. 
Maksymalna wilgotność drewna pozostała po składowaniu, nie 
powinna przekraczać 20%. Najlepsze rezultaty osiągane są przy 
wilgotności rzędu 15 – 18%. Łatwym sposobem na sprawdzenie, 
czy drewno jest suche, jest stuknięcie jednym polanem w drugie. 
Jeżeli drewno jest wilgotne, dźwięk będzie „tępy”.

W przypadku stosowania wilgotnego drewna większość wytwa-
rzanego ciepła będzie wykorzystywana na odparowanie wody. 
Temperatura w piecu nie wzrośnie, a pomieszczenie nie zostanie 
wystarczająco ogrzane. Takie spalanie nie jest oczywiście ekono-
miczne i powoduje gromadzenie się sadzy na szybie, w piecu i w 
kominie. Spalanie wilgotnego drewna powoduje również zanie-
czyszczanie środowiska.

Obmiar drewna
Do obmiaru drewna stosowane są zróżnicowane jednostki. Przed 
jego zakupem warto się z nimi zapoznać. Dostępne są (np. w biblio-
tekach publicznych) rozmaite broszury obejmujące ten temat.

Niedozwolony opał
Zabrania się używać jako opału drewna malowanego, impregno-
wanego ciśnieniowo lub klejonego, a także drewna wyrzuco-
nego przez morze. Proszę nigdy nie palić płyt wiórowych, two-
rzyw sztucznych lub papieru poddawanego obróbce chemicznej. 
Substancje te są niebezpieczne dla ludzi, dla środowiska, dla 
pieca i dla komina. Krótko mówiąc, należy palić jedynie wysokiej 
jakości drewnem opałowym.

Typ drewna Kg suchego opału/m3  W porównaniu  
   do buku

Grab 640 110% 
Buk/dąb 580 100% 
Jesion 570 98% 
Klon 540 93% 
Brzoza 510 88% 
Sosna 480 83% 
Jodła 390 67% 
Topola 380 65%
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Wartość opałowa drewna
Poszczególne gatunki drewna mają zróżnicowaną wartość opa-
łową. Innymi słowy, w przypadku niektórych gatunków trzeba 
zastosować więcej drewna, aby osiągnąć taką samą wydajność 
cieplną. W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, iż będą Państwo 
stosować buk, który charakteryzuje się wysoką wartością opało-
wą, a ponadto jest łatwo dostępny. Jeżeli będą Państwo stosować 
dąb lub buk, proszę pamiętać, że te gatunki drewna posiadają 
większą wartość opałową niż np. brzoza. Proszę pamiętać o stoso-
waniu mniejszej ilości drewna, tak by można było zapobiec  prze-
grzaniu i uszkodzeniu pieca.

Konserwacja pieca

Oprócz regularnego czyszczenia kanału dymowego piec nie 
wymaga żadnych innych regularnych zabiegów konserwacyjnych. 
Niemniej jednak zaleca się przeprowadzenie obsługę techniczną 
przynajmniej raz na dwa lata

Prosimy zawsze stosować oryginalne części zamienne.

Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji bądź naprawy, upewnij 
się, że piec jest już całkowicie wystudzony. 

Powierzchnie powlekane
Piec należy czyścić odkurzając go za pomocą suchej, nie 
pozostawiającej włókien szmatki. Jeżeli powłoka lakiernicza 
ulegnie uszkodzeniu, będą Państwo mogli zakupić od swojego 
autoryzowanego dealera Scan farbę w aerozolu. Możliwe jest 
występowanie nieznacznych różnic barwnych — proszę rozpylić 
preparat na większej powierzchni, aby osiągnąć najlepsze rezul-
taty. Najlepsze wyniki zapewnia również nanoszenie farby w 
aerozolu, gdy piec jest rozgrzany na tyle, by można go było jeszcze 
dotknąć dłonią.

Czyszczenie szyby
Nasze piece opalane drewnem projektowane są tak, by możliwe 
było zapobiegnięcie gromadzeniu się dużych ilości sadzy na szy-
bie. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie 
odpowiedniego zasilania w powietrze do spalania. Ważne jest 
również stosowanie suchego drewna oraz posiadanie komina o 
prawidłowych wymiarach.

Nawet gdy zastosują się Państwo do wszystkich naszych zaleceń, 
na szybie może dojść do nagromadzenia się cienkiej warstwy 
sadzy. Można ja łatwo usunąć, czyszcząc szybę suchą szmatką i 
preparatem do czyszczenia szyb. Państwa autoryzowany dealer 
Scan oferuje specjalny preparat do czyszczenia szyb pieców.

Płyty wewnętrzne komory spalania
Na skutek występowania wilgoci lub procesu spalania/stygnięcia, 
na płytach wewnętrznych komory spalania mogą pojawić się nie-
wielkie pęknięcia. Nie mają one wpływu na wydajność cieplną ani 
na trwałość pieca. Jeżeli jednak płyta zacznie się kruszyć, koniecz-
na będzie jej wymiana. Płyty wewnętrzne komory spalania nie są 
objęte gwarancją.

Uszczelnienia
Wszystkie piece opalane drewnem posiadają uszczelnienia z mate-
riału ceramicznego montowane przy piecu, przy drzwiczkach oraz/
lub przy szybie. Uszczelnienia te ulegają zużyciu i muszą być 
wymieniane w razie potrzeby. Częstotliwość wymiany uszczelnień 
zależy m.in. od intensywności użytkowania i jakości stosowanego 
drewna.

Czyszczenie półki dopalającej i czyszczenie 
pieca 
Proszę przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów dotyczą-
cych czyszczenia półek dopalających. Zalecamy regularne zleca-
nie czyszczenia pieca kominiarzowi.

Przed przystąpieniem do czyszczenia pieca i wymiatania popiołu 
z kanału dymowego, zaleca się przygotowanie instalacji do czysz-
czenia przez usunięcie półek dopalających

Inspekcja pieca
Firma SCAN SA zaleca dokładną kontrolę pieca po przeprowadzo-
nym czyszczeniu. Należy sprawdzić wszystkie powierzchnie pod 
kątem pęknięć. Należy ponadto sprawdzić czy wszystkie łączenia 
są odpowiednio spasowane, a uszczelki są ułożone prawidłowo. 
Zużyte, stwardniałe bądź odkształcone uszczelki należy wymie-
nić na nowe.

Serwis pieców Scan
•  Zalecamy, aby dokonywać kompleksowego przeglądu tech-

nicznego wkładu co najmniej raz na dwa lata. Taki przegląd 
powinien obejmować:

• Regulację drzwi i mechanizmu zamykania;

• Smarowanie zawiasów smarem z dodatkiem miedzi;

• Kontrolę wszystkich uszczelnień i ich wymianę  
w razie potrzeby;

• Sprawdzenie komory spalania i rusztu;

• Kontrolę wszystkich płyt wewnętrznych i płyt dopalających. 

• Serwis wkładu musi być dokonany przez wykwalifikowanego 
montażystę. Używać tylko oryginalnych części zamiennych. 



K O N S E R W A C J A 25

Serwis

Płyty dopalające i płyty wewnętrzne
Zaleca się szczególną ostrożność podczas wyjmowania płyt dopalających z kominka.

Unieś boczne płyty wewnętrzne komory spalania, a następnie delikatnie wyjmij je z komory spalaniaj. Należy zauważyć, że boczne płyty 
wewnętrzne komory spalania wspierają tylne płyty, więc podczas usuwania tych bocznych tylne płyty mogą opaść.

Usuń tylne płyty.

Stalowa (górna) płyta 
dopalająca

Dolna płyta dopalająca 
wermikulitowa
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dopalająca
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Wydobywanie się dymu
 • Wilgotne drewno.

 • Brak odpowiedniego ciągu w kominie.

 • Wymiary komina nieodpowiednie ze względu na wybrany  
  piec.

 • Sprawdzić, czy kanał dymowy/komin nie są zablokowane.

 • Czy komin ma odpowiednią wysokość, biorąc pod uwagę  
  otoczenie budynku?

 • Podciśnienie w pomieszczeniu.

 • Drzwiczki zostały otwarte przed całkowitym wypaleniem  
  się żaru.

 • Zbyt szybkie palenie się drewna

 • Zawory powietrzne ustawione nieprawidłowo.

 • Deflektory dymu nieprawidłowo zamontowane lub brak  
  deflektorów.

 • Zła jakość drewna opałowego (odpady, palety itp.).

 • Zbyt duży komin

Drewno spala sie zbyt szybko
 • Zawory powietrzne ustawione nieprawidłowo

 • Płyty dopalające nieprawidłowo zamontowane lub ich brak

 • Zła jakość drewna opałowego (odpady, palety itp.)

 • Za wysoki komin

Gromadzenie się sadzy na szybie
 • Nieprawidłowe ustawienie natężenia przepływu powietrza  
  wtórnego.

 • Nadmiar powietrza pierwotnego. 

 • Wilgotne drewno. 

 • Zbyt duże polana użyte do rozpałki. 

 • Zła jakość drewna opałowego (odpady, palety itp.). 

 • Brak odpowiedniego ciągu w kominie. 

 • Podciśnienie w pomieszczeniu

Zbyt intensywne gromadzenie się sadzy w 
kominie

 • Niewłaściwe spalanie (potrzebna większa ilość powietrza). 

 • Wilgotne drewno

Szarzenie powierzchni pieca
 • Przegrzanie (patrz Instrukcja Użytkowania)

Niska wydajność cieplna
 • Wilgotny opał

 • Niewystarczająca ilość opału

 • Drewno opałowe niższej jakości i o niskiej kaloryczności

 • Płyty dopalające nieprawidłowo zainstalowane

.

Nieprzyjemny zapach wydobywający się z 

pieca

 •  Lakier na kominku twardnieje podczas pierwszego użycia, 
co może wywołać nieprzyjemny zapach. Należy otworzyć 
okno lub drzwi by przewietrzyć pomieszczenie i upewnić się, 
że kominek jest wystarczająco rozgrzany by uniknąć emisji 
nieprzyjemnego zapachu przy następnym paleniu.

 •  Przy paleniu i studzeniu kominek może wytwarzać deli-
katne odgłosy trzeszczenia. Dzieje się to z powodu różnic 
temperatur na jakie materiał został wystawiony i w żadnym 
razie nie sygnalizuje to defektów produktu

Gwarancja
Wszystkie kominki opalane drewnem firmy Scan są wyproduko-
wane z najwyższej jakości materiałów i poddane są restrykcyjnym 
kontrolom jakości zanim opuszczą fabrykę. Udzielamy pięcio-
letniej gwarancji, która obejmuje błędy i usterki wynikające z 
produkcji.

Przy zgłaszaniu reklamacji prosimy o podanie numeru produktu 
w przypadku kontaktu z nami bądź z autoryzowanym dealerem 
firmy Scan.

Gwarancja pokrywa wszystkie części które zdaniem SCAN AS 
wymagają naprawy lub wymiany i spowodowane były błędami 
montażowymi lub konstrukcyjnymi

Gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i użytkownika 
produktu i w przypadku dalszej odsprzedaży nie może zostać 
przeniesiona na kolejnego właściciela produktu.

Części nie podlegające gwarancji
 • Części ulegające typowemu zużyciu, tak jak na przykład 
płyty wewnętrzne komory spalania, płyty dopalające, ruszt 
popielnika, szyba, płytki i uszczelki (za wyjątkiem defektów, 
które były stwierdzone w momencie dostawy)

 • Defekty spowodowane zewnętrznymi wpływami podczas  
  transportu, przechowywania, bądź instalacji terminie  
  późniejszym.

 • Gromadzenie się sadzy z powodu słabego ciągu, wilgotnego  
  opału lub nieprawidłowej eksploatacji.

 • Koszty dodatkowego ogrzewania wynikającego z naprawy.

 • Koszty transportu

 • Koszty montażu i demontażu pieca

Unieważnienie gwarancji
 • W przypadku nieprawidłowej instalacji (instalator jest  
  zobowiązany przestrzegać przepisów prawa krajowego i  
  lokalnego, a także za stosować się do „Instrukcji montażu i  
  obsługi” kominka opalanego drewnem wraz z akcesoriami).

 • W przypadku niewłaściwego użytkowania i/lub stosowania 

 • W przypadku usunięcia lub uszkodzenia numeru   
  rejestracyjnego produktu.

 • W przypadku wykonywania napraw niezgodnych z naszymi  
  zaleceniami lub zaleceniami autoryzowanego dealera firmy  
  Scan.

 • W przypadku jakichkolwiek zmian stanu produktu firmy  
  Scan albo jego akcesoriów.

 • Niniejsza gwarancja obowiązuje jedynie w państwie, do  
  którego dostarczono produkt firmy Scan

Prosimy zawsze stosować oryginalne części zamienne lub części 
zalecane przez producenta.
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