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1 Varnost

1.1 Opozorila, povezana z akcijo
Klasifikacija opozoril, povezanih z akcijo
Opozorila, ki so povezana z akcijo, se sto-
pnjujejo glede na težavnost možne nevarno-
sti z naslednjimi opozorilnimi znaki in signal-
nimi besedami:
Opozorilni znaki in signalne besede

Nevarnost!
Neposredna življenjska nevarnost ali
nevarnost težkih telesnih poškodb
Nevarnost!
Življenjska nevarnost zaradi električ-
nega udara
Opozorilo!
Nevarnost lažjih telesnih poškodb
Previdnost!
Nevarnost materialne škode ali škode
za okolje

1.2 Potrebne kvalifikacije osebja
Ta navodila so namenjena za inštalaterja.

1.2.1 Pooblaščen inštalater
Namestitev, montažo in demontažo, zagon,
vzdrževanje, popravila in izklop izdelkov in
opreme Vaillant lahko izvajajo samo poobla-
ščeni inštalaterji.

Navodilo
Vsak inštalater se med svojim izo-
braževanjem usposobi samo za spe-
cifično opremo. Dela na napravah
lahko izvaja samo, če ima zahtevano
kvalifikacijo.

Pri svojem delu morajo inštalaterji upoštevati
vse ustrezne direktive, standarde, zakone in
druge predpise.

1.3 Splošna varnostna navodila
1.3.1 Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja

dimnih plinov
Zaradi nepravilno nameščene cevi za dimne
pline lahko pride do uhajanja dimnih plinov.
▶ Pred zagonom izdelka preverite celotno

napeljavo za zrak/dimne pline glede zane-
sljive pritrditve in dobrega tesnjenja.

Zaradi nepredvidljivih zunanjih vplivov lahko
pride do poškodbe cevi za dimne pline.
▶ V okviru letnega vzdrževanja je potrebno

preveriti naslednje točke sistema za dimne
pline:
– zunanje pomanjkljivosti, npr. krhkost in

poškodbe
– zanesljive cevne povezave in pritrditve

1.3.2 Življenjska nevarnost zaradi
netesnjenja na poti za dimne pline

V primeru netesnih cevi ali poškodovanih te-
snil lahko pride do uhajanja dimnih plinov.
Masti na osnovi mineralnih olj lahko poškodu-
jejo tesnila.
▶ Pri namestitvi napeljave za dimne pline

uporabljajte izključno cevi za dimne pline iz
enakih materialov.

▶ Ne vgradite poškodovanih cevi.
▶ Pred montažo odrežite cevi na dolžino in

pobrusite robove, da se tesnila ne poško-
dujejo, ter odstranite ostružke.

▶ Za montažo v nobenem primeru ne upora-
bljajte masti na osnovi mineralnih olj.

▶ Za lažjo montažo po potrebi uporabite iz-
ključno vodo ali običajno milo.

Ostanki malte, ostružki ipd. v napeljavi za
zrak/dimne pline lahko ovirajo odvajanje di-
mnih plinov. Dimni plini lahko uhajajo v pro-
stor.
▶ Po montaži odstranite ostanke malte,

ostružke ipd. iz napeljave za zrak/dimne
pline.

Podaljški, ki niso pritrjeni na steno ali strop,
se lahko upognejo in ločijo zaradi toplotnega
raztezanja.
▶ Vse podaljške pritrdite s cevnimi objem-

kami na steno ali strop. Razmik med
dvema cevnima objemkama ne sme biti
večji od dolžine podaljška.
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Stoječi kondenzat lahko poškoduje tesnila na
ceveh za dimne pline.
▶ Vodoravno cev za dimne pline napeljite s

padcem proti izdelku.
– Nagib proti izdelku: 3°

Navodilo
3° ustreza nagibu pribli-
žno 50 mm na meter dolžine
cevi.

Ostri robovi v jašku lahko poškoduje gibljivo
cev za dimne pline.
▶ Za napeljavo cevi za dimne pline skozi

jašek naj bosta prisotni dve osebi.
▶ V nobenem primeru ne poskušajte pote-

gniti gibljive cevi za dimne pline skozi ja-
šek brez pripomočka za montažo.

1.3.3 Življenjska nevarnost zaradi uhajanja
dimnih plinov zaradi podtlaka

V načinu delovanja v odvisnosti od zraka v
prostoru izdelka ni dovoljeno namestiti v pro-
store, v katerih se zrak odsesava s pomočjo
ventilatorjev (npr. v prezračevalnih napravah,
kuhinjskih napah, sušilnikih perila z odvodom
zraka). Te naprave ustvarjajo podtlak v pro-
storu. Zaradi podtlaka se lahko dimni plini iz
ustja vsesajo skozi režo med cevjo za dimne
pline in jaškom v prostor namestitve. Izdelek
lahko deluje v odvisnosti od zraka v prostoru
samo, če je onemogočeno istočasno delova-
nje izdelka in ventilatorja.
▶ Za medsebojno odvisno zaporo delova-

nja ventilatorja in izdelka vgradite Vail-
lantov večnamenski modul VR 40 (št. art.
0020017744).

1.3.4 Življenjska nevarnost zaradi uhajanja
dimnih plinov iz odprtin na napeljavi
za zrak/dimne pline

Vse odprtine na napeljavi za zrak/dimne
pline, ki se lahko odpirajo za potrebe pregle-
dovanja, morajo biti pred zagonom in med
delovanjem zaprte.
▶ Odprtine na napeljavi za zrak/dimne pline

lahko odpira samo inštalater.

1.3.5 Nevarnost požara zaradi manjkajoče
zaščite napeljave za dimne pline pred
strelo

▶ Če ima zgradba nameščeno zaščito
pred strelo, poskrbite, da je sistem za
zrak/dimne pline povezan s to zaščito.

▶ Navpične cevi za dimne pline iz nerjav-
nega jekla je potrebno povezati s točko za
izenačitev potenciala.

1.3.6 Nevarnost poškodb zaradi plazov s
strehe

V primeru napeljave za zrak/dimne pline
skozi strešno kritino se lahko vodna para,
ki je vsebovana v dimnih plinih, v neugodnih
vremenskih pogojih nabere v obliki ledu na
strehi ali strešnih strukturah.
▶ Na mestu vgradnje poskrbite, da tako na-

stali led ne more zdrsniti s strehe.
▶ Po potrebi namestite mrežice za lovljenje

ledu.

1.3.7 Dimnike, na katere so bili predhodno
priključeni kotli na trda goriva, je treba
preveriti/očistiti

Priporočamo, da dimnikar pred montažo pre-
veri in očisti cev za dimne pline pri dimni-
kih, ki so se predhodno uporabljali za od-
vod dimnih plinov iz kotlov na trda goriva in
jih želite uporabljati za dovod zgorevalnega
zraka. Če dimnika ni možno ustrezno pregle-
dati/očistiti (npr. zaradi konstrukcije zgradbe)
lahko
– uporabite koncentrični sistem za

zrak/dimne pline, glejte priložene cer-
tificirane sisteme za zrak/dimne pline
(→ stran 11) ali

– uporabite ločen dovod zraka, glejte cer-
tificirane sisteme za zrak/dimne pline
(→ stran 11) ali

– sistem uporabljate v načinu delovanja v
odvisnosti od zraka v prostoru.

1.3.8 Nevarnost korozije v izdelku zaradi
uporabe dimnikov, na katere so bili
predhodno priključeni oljni kotli

Dimniki, ki so se predhodno uporabljali za od-
vod dimnih plinov iz kotlov na kurilno olje, se
ne smejo uporabljati za dovod zgorevalnega
zraka.
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Zgorevalni zrak bi se lahko pomešal s kemič-
nimi usedlinami, ki lahko povzročijo korozijo
izdelka.

1.3.9 Poškodbe zaradi vlage zaradi
nepravilnega položaja vgradnje
revizijskega kolena

Nepravilen položaj vgradnje povzroči izhod
kondenzata pri pokrovu revizijske odprtine in
posledično korozijske poškodbe.
▶ Revizijsko koleno vgradite v skladu s sliko.

1.3.10 Poškodbe na izdelku zaradi
sosednjega zračnika v kanalu

1 m1 m

3 m

H › 0   

Iz zračnikov v kanalu izhaja izredno vlažen
izrabljen zrak. V cevi za zrak lahko ta zrak
kondenzira in povzroči poškodbe na izdelku.
▶ Upoštevajte podatke o minimalnih razmikih

v skladu s sliko.

1.3.11 Poškodbe na izdelku in napeljavi za
dimne pline zaradi druge, sosednje
napeljave za dimne pline

e je ustje cevi za dimne pline za izdelek, ki
deluje neodvisno od zraka v prostoru, nepo-
sredno poleg druge napeljave za dimne pline,
se lahko vsesajo dimni plini ali delci umaza-
nije. Vsesani dimni plini ali delci umazanije
lahko poškodujejo izdelek oz. povzročijo na-
pake.

▶ Z ustreznim nastavkom povišajte drugo
napeljavo za dimne pline.

2

2
 D

h

Dh

1

Višina nastavka je odvisna od premera druge
napeljave za dimne pline in mora biti izve-
dena v skladu s sliko.

e se druga napeljava za dimne pline ne
more povišati, izdelek uporabljajte v načinu
delovanja v odvisnosti od zraka v prostoru.

Navodilo
Nastavke za povišanje napeljav za
dimne pline ponujajo različna podje-
tja, ki izdelujejo dimnike.

e mora biti sosednja napeljava za dimne
pline odporna na gorenje saj, se ustje cevi
za dimne pline lahko poškoduje zaradi toplo-
tnega delovanja sosednjega dimnika (dimniki
so odporni na gorenje saj, napeljave za di-
mne pline morajo biti ustrezne za kurišča na
trda goriva).
Ustje mora biti izvedeno na enega izmed
naslednjih 3 načinov. Pri tem mora debelina
zidu med jaški znašati najmanj 115 mm.
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1 Nastavek dimnika 2 Dimni plin

Dimnik je potrebno povišati s podaljškom, ki
je odporen na gorenje saj tako, da dimnik za
najmanj 1 m presega cev za dimne pline iz
PP.

0
,4

 m

2
 

Dh

D
h

Ustje cevi za dimne pline mora biti izdelano
iz negorljivih elementov do višine 0,4 m pod
ustjem jaška.
Dimnik je potrebno povišati v skladu s sliko.

0
,4

 m

Ustje cevi za dimne pline mora biti izdelano iz
negorljivih delov do višine 0,4 m pod ustjem
jaška
Izdelek mora delovati v odvisnosti od zraka v
prostoru.

1.4 Ustrezna uporaba
1.4.1 Ustrezna uporaba napeljav za

zrak/dimne pline Vaillant
Napeljave za zrak/dimne pline Vaillant so iz-
delani v skladu z dosež i sodobne tehnolo-
gije in ustrezajo veljavnim varnostno-tehnič-
nim predpisom. Kljub temu lahko v primeru
nepravilne ali neustrezne uporabe pride do
nevarnosti za življenje in telo upravljavca na-
prave ali tretjih oseb oz. do poškodbe na iz-
delku in drugih materialnih sredstvih.
Napeljave za zrak/dimne pline podjetja
Vaillant, navedene v teh navodilih, se
lahko uporabljajo samo s tipi izdelkov, ki so
navedeni v teh navodilih.
Vsaka drugačna uporaba od načinov, ki so
opisani v prisotnih navodilih, oz. uporaba
izven tukaj opisane velja za neustrezno.
Za ustrezno uporabo je potrebno:
– upoštevati priložena navodila za uporabo,

namestitev in vzd ževanje izdelka Vaillant
ter drugih komponent sistema

– izvesti namestitev in montažo v skladu z
odobritvijo izdelka in sistema

– upoštevati vse pogoje za servisiranje in
vzd ževanje, ki so navedeni v navodilih.

1.4.2 CE certifikat
Izdelki so v skladu z direktivo o plinskih na-
pravah 2009/142/ES certificirani kot sistem
z ogrevalnim kotlom s pripadajočo napeljavo
za dimne pline. Ta navodila za montažo so
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sestavni del certificiranja in so navedena v
dokazilu o tipskem preskusu. Dovoljenje za
uporabo izdelkov za napeljavo za zrak/dimne
pline, ki so označeni s številkami artiklov
Vaillant, je bilo pridobljeno ob upoštevanju iz-
vedbenih pogojev iz teh navodil za montažo.
Možnost uporabe naslednjih artiklov z napra-
vami je prav tako dokumentirana v certifikatu:
– Vsi izdelki sistemov 80/125 in 80 mm iz

PP oz. 80 mm iz PVDF ob upoštevanju
navodil za montažo 806043_02 06/2001.

1.5 Predpisi (direktive, zakoni, standardi)
Naprava mora biti inštalirana s strani stro-
kovnega inštalaterja. Pri tem se morajo upo-
števati vsi zakoni, predpisi in smernice na
nacionalni in lokalni ravni. Zagon in potrditev
garancije opravi izključno pooblaščen servi-
ser.
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2 Napotki k dokumentaciji

2.1 Upoštevajte pripadajočo dokumentacijo
Za inštalaterja

– Navodila za namestitev namešč a izdelka Vaillant.

2.2 Shranjevanje dokumentacije
▶ Ta navodila in vso pripadajočo dokumentacijo izročite

upravljavcu sistema.

Upravljavec shrani navodila za nadaljnjo uporabo.

2.3 Veljavnost navodil
Ta navodila veljajo izključno za izvore toplote Vaillant, nave-
dene v pripadajoči dokumentaciji, v nadaljevanju imenovane
"izdelek".

3 Pre led sistema

3.1 Največja dolžina cevi
▶ Upoštevajte največje dolžine cevi, ki so navedene v po-

lavju Mejni ji sistemov.

3.1.1 Priključek jaška na to o cev za dimne pline
DN 80 (PP)

521/08001/06

08 ND08 ND

▶ Montaža t e cevi za dimne pline ( stran 25)

▶ Montaža plastič a (PP) nastavka jaška ( stran 40)
▶ Montaža nastavka jaška iz nerj a jekla s št. art.

0020021007 na t o cev za dimne pline ( stran 44)
▶ Montaža priključka za jašek/stensk a priklj čka

( stran 26)
▶ Priključitev izdelka ( stran 64)

3.1.2 Priključek jaška na ibko cev za dimne pline
DN 60 (PP)

60/100

DN 60

▶ Montaža ibke cevi za dimne pline DN 60 ( stran 27)

▶ Montaža nastavka jaška iz nerjav a jekla na ibko cev
za dimne pline DN 60 ( stran 42)

▶ Montaža plastič a nastavka jaška na ibko cev za
dimne pline DN 60 ( stran 41)

▶ Montaža priključ a za jašek/stensk a priklj č a
( stran 26)

▶ Priklj čitev izdelka ( stran 64)

3.1.3 Priključek jaška na ibko dvojno cev za
dimne pline DN 60 (PP)

▶ Montaža dvojne ibke cevi za dimne pline DN 60
( stran 29)

▶ Montaža plastič a (PP) nastavka jaška na dvojno
ibko cev za dimne pline ( stran 42)

▶ Montaža priključ a za jašek/stensk a priklj č a
( stran 26)

▶ Priklj čitev izdelka ( stran 64)

3.1.4 Priključek jaška na ibko cev za dimne pline
DN 80 (PP)

521/08001/06

08 ND08 ND

▶ Montaža ibke cevi za dimne pline DN 80 ( stran 32)
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▶ Montaža plastičnega (PP) nastavka jaška na gibljivo cev
za dimne pline ( stran 40)

▶ Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla na gibljivo
cev za dimne pline ( stran 45)

▶ Montaža priključka za jašek/stenskega priključka
( stran 26)

▶ Priključitev izdelka ( stran 64)

3.1.5 Priključek jaška na gibko cev za dimne pline
DN 100 (PP)

DN 100

80/125

▶ Montaža gibljive cevi za dimne pline DN 100 ( stran 36)

▶ Montaža nastavka jaška na gibljivo cev za dimne pline
DN 100 ( stran 43)

▶ Montaža priključka za jašek/stenskega priključka
( stran 26)

▶ Priključitev izdelka ( stran 64)

3.1.6 Koncentričen priključek jaška 80/125 mm
(PP) na koncentrični cevi za dimne pline
80/125 mm (PP)

80/125

80/125

▶ Montaža koncentrične cevi za zrak/dimne pline
( stran 38)

▶ Montaža plastičnega (PP) nastavka jaška ( stran 40)
▶ Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla s št. art.

0020021007 na togo cev za dimne pline ( stran 44)
▶ Montaža priključka za jašek/stenskega priključka

( stran 26)
▶ Priključitev izdelka ( stran 64)

3.1.7 Priključek jaška na sisteme za zrak/dimne
pline

521/08001/06

▶ Montaža priključka na sistem za zrak/dimne pline
( stran 62)

▶ Priključitev izdelka ( stran 64)

3.1.8 Priključek jaška na cev za dimne pline za
podtlak

80/125
60/100

▶ Montaža priključka jaška ( stran 64)

▶ Priključitev izdelka na cev za dimne pline za podtlak
( stran 64)

3.1.9 Priključek jaška na gibko ali togo cev za
dimne pline DN 80 (PP) z ločenim dovodom
zraka

DN 80

521/08521/08

DN 80

▶ Montaža toge cevi za dimne pline ( stran 25)

▶ Montaža gibke cevi za dimne pline DN 80 ( stran 32)
▶ Montaža plastič ga (PP) nastavka jaška ( stran 40)
▶ Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla s št. art.

0020021007 na togo cev za dimne pline ( stran 44)
▶ Montaža delov za dovod zraka skozi zunanjo steno

( stran 62)
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3.1.10 Navpičen strešni prehod skozi ravne strehe in
strehe z naklonom

60/100 80/125

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm

Montaža prehoda za poševno streho ( stran 54)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm

Montaža prehoda za poševno streho ( stran 55)
▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm

Montaža prehoda za ravno streho ( stran 54)
▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm

Montaža prehoda za ravno streho ( stran 55)

3.1.11 Vodoraven strešni prehod

521/08001/06

▶ Priprava za montažo ( stran 56)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303922

Mont ža strešnega prehoda ( stran 57)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303933

Mont ža strešnega prehoda ( stran 58)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303936

Mont ža strešnega prehoda ( stran 59)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm, Št. art. 303209

Mont ža strešnega prehoda ( stran 60)

3.1.12 Vodoravni stenski prehod

521/08001/06

▶ Priprava za montažo ( stran 56)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303922

Mont ža stenskega prehoda ( stran 57)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303933

Mont ža stenskega prehoda ( stran 58)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Št. art. 303936

Mont ža strešnega prehoda ( stran 59)

▶ VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm, Št. art. 303209

Mont ža stenskega prehoda ( stran 60)

3.2 Možni načini montaže koncentričnega
sistema za zrak/dimne pline (iz nerjavnega
jekla) 80/125 mm

▶ Upoštevajte naj čje dolžine cevi, ki so navedene v po-
glavju "Sistemski pogoji".

3.2.1 Priključek za jašek/stenski priključek na cev
za dimne pline na fasadi

80/125

▶ Montaža cevi za dimne pline na zunanjo steno
( stran 45)

▶ Montaža priključ a za jašek/stenskega priklj č a
( stran 26)

▶ Priklj čitev izdelka ( stran 64)

3.2.2 Kaskadne vezave

Montaža kaskadne vezave je opisana v ločenih navodilih za
montažo.
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4 Certificirani sistemi za zrak/dimne pline in komponente

4.1 Sistemi za zrak/dimne pline ⌀ 60/100 mm

Št. art. Sistem za zrak/dimne pline

303900
303901

Navpični strešni prehod (črn, RAL 9005)
Navpični strešni prehod (rdeč, RAL 8023)

303922
303933
303936

Vodoravni stenski/strešni prehod

303920 Koncentričen priključek jaška na togo/gibko cev za dimne pline DN 80

0020077523 Koncentričen priključek jaška na enojno/dvojno gibko cev za dimne pline DN 60

303923 Koncentričen priključek jaška na sisteme za zrak/dimne pline
Koncentričen priključek jaška na cev za dimne pline za podtlak

4.1.1 Komponente ⌀ 60/100 mm
V naslednji tabeli so v okviru certificiranja sistema navedeni odobreni sistemi za zrak/dimne pline in njihove certificirane kom-
ponente.

Komponente
Št. art. 303900

303901
303922
303933
303936

303920 0020077523 303923

Koncentrični sistem (PP) ⌀ 60/100 mm

Podaljšek (PP) – koncentričen
– 0,5 m – ⌀ 60/100 mm

303902 X X X X X

Podaljšek (PP) – koncentričen
– 1,0 m – ⌀ 60/100 mm

303903 X X X X X

Podaljšek (PP) – koncentričen
– 2,0 m – ⌀ 60/100 mm

303905 X X X X

Koleno (PP) – koncentrično
(2 kosa) 45° - ⌀ 60/100 mm

303911 X X X X X

Koleno (PP), koncentrično 87°
– ⌀ 60/100 mm

303910 X X X X X

Revizijska odprtina (PP) –
⌀ 60/100 mm – 0,25 m

303918 X X X X X

Ločilna naprava (PP) –
⌀ 60/100 mm

303915 X X X X X

Koleno (PP) – koncentrično
87° (PP) z revizijsko odprtino –
⌀ 60/100 mm
(za neodvisno delovanje od
zraka v prostoru)

303916 X X X X X

Pokrov revizijske odprtine z
odprtino za vsesavanje zraka
(za način delovanja v odvisno-
sti od zraka v prostoru v pove-
zavi z 303916)

303924 X X

Teleskopski podaljšek (PP)
0,5 m – 0,8 m – ⌀ 60/100 mm

303906 X X X X X

Zamični element 303919 X

X048303kevatsvindizindoherP

Cevna objemka 140 mm
(5 kosov) – ⌀ 100 mm

303821 X X X X X

Cevna objemka 200 mm
(5 kosov) – ⌀ 100 mm

303921 X X X X X

Cev sistema za dimne pline (PP), toga ⌀ 80 mm

Podaljšek, cev za dimne pline
(PP) – 0,5 m – ⌀ 80 mm

303252 X
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Št. art. 303900
303901

303922
303933
303936

303920 0020077523 303923

Podaljšek, cev za dimne pline
(PP) – 1,0 m – ⌀ 80 mm

303253 X

Podaljšek, cev za dimne pline
(PP) – 2,0 m – ⌀ 80 mm

303255 X

Komplet podaljškov, cev za
dimne pline (PP) – ⌀ 80 mm

– 3 x 2 m, 1 x 1 m,
1 x 0,5 m

– 7 distančnikov

0020063135 X

Komplet podaljškov – cev za
dimne pline (PP) – ⌀ 80 mm

– 4 x 2 m, 1 x 1 m,
2 x 0,5 m

– 7 distančnikov

0020063136 X

Podaljšek, cev za dimne pline
(PP) – 0,25 m – ⌀ 80 mm z
revizijsko odprtino

303256 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 15° – ⌀ 80 mm

303257 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 30° – ⌀ 80 mm

303258 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 45° – ⌀ 80 mm

303259 X

Distančnik – ⌀ 80 mm (7 ko-
sov)

009494 X

Cev sistema za dimne pline (PP), gibka ⌀ 80 mm

Komplet 1: Osnovni elementi
za gibljivo cev za dimne pline
(PP) DN 80

303510 X

Komplet 2: Element za čišče-
nje (PP) DN 80 (T-kos) za
gibko cev za dimne pline

303511 X

Komplet 3: Povezovalni kos
(PP) – DN 80 - 0,13 m – za
gibko cev za dimne pline

303512 X

Komplet 4: Pripomoček za
montažo gibke cevi za dimne
pline – DN 80

303513 X

Komplet 5: 15 m gibke cevi za
dimne pline (PP) DN 80 in 7
distančnikov

303514 X

Komplet 6: Osnovni elementi
za kovinski nastavek jaška

0020021008 X

Distančniki za gibljivo cev za
dimne pline – DN 80 (7 kosov)

0020042771 X

Cev sistema za dimne pline (PP), gibka ⌀ 60 mm

Osnovni elementi za gibljivo
cev za dimne pline (PP) –
DN 60

0020077524 X

Osnovni elementi za dvojno
gibko cev za dimne pline (PP)
– DN 60

0020106046 X

Vezni element (PP) za DN 60,
gibek

0020077525 X

Pripomoček za montažo s
15 m vrvi za DN 60, gibka

0020077526 X
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Št. art. 303900
303901

303922
303933
303936

303920 0020077523 303923

Gibka cev za dimne pline (PP)
– DN 60 – 15 m

0020077527 X

Gibka cev za dimne pline (PP)
– DN 60 – 50 m

0020077883 X

Osnovni elementi za gibko
cev za dimne pline (PP) –
DN 60 za nastavek jaška iz
nerjavnega jekla

0020095594 X

Element za čiščenje (PP) –
T-kos za gibko cev za dimne
pline DN 60

0020095595 X

Medsistemske komponente za dimne pline

Podaljšek za nadstrešek (PP)
– 1,0 m – ⌀ 125 mm

303002 (črn)
303003 (rdeč)

X

Strešnik z odprtino za po-
ševno streho

009076 (črn)
300850 (rdeč)

X

Adapter za sistem Klöber 009058 (črn)
009080 (rdeč)

X

Nastavek za ravno streho 009056 X

X217003ažermantičšaZ

Mrežica za lovljenje ledu za
navpični strešni prehod

303096 (črna) X

Mrežica za lovljenje ledu za
vodoraven strešni prehod

X568003

Univerzalna ponev, poševna
streha

0020064750
(črna)
0020064751
(rdeča)

X

Nastavek jaška (PP) – DN 80 303963 X

Nastavek jaška (iz nerjavnega
jekla) – DN 80

0020021007 X

Končna cev (iz nerjavnega
jekla ) – 1,0 m – DN 80

0020025741 X

4.2 Sistemi za zrak/dimne pline ⌀ 80/125 mm

4.2.1 Pregled sistema ⌀ 80/125 mm

Št. art. Sistem za zrak/dimne pline

303200
303201

Navpični strešni prehod (črn, RAL 9005)
Navpični strešni prehod (rdeč, RAL 8023)

303209 Vodoravni stenski/strešni prehod

303250 Koncentričen priključek jaška na togo/gibko cev za dimne pline DN 80 in gibko cev za dimne pline DN 100

303220 Koncentričen priključek jaška na koncentrično cev za dimne pline 80/125

303208 Koncentričen priključek jaška na sisteme za zrak/dimne pline
Koncentričen priključek jaška na cev za dimne pline za podtlak

0020042907
Vsebina:

– 1 x 0020042748
– 1 x 0020042749

Priključek na zunanji steni
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4.2.2 Komponente ⌀ 80/125 mm
V naslednji tabeli so v okviru certificiranja sistema navedeni odobreni sistemi za zrak/dimne pline in njihove certificirane kom-
ponente.

Št. art. 303200
303201

303209 303250 303220 303208 0020042907

Koncentričen sistem (PP) ⌀ 80/125 mm

Priključni element za nape-
ljavo za zrak/dimne pline
⌀ 80/125 mm

0020147469 X X X X X X

Podaljšek (PP) – koncentri-
čen – 0,5 m – ⌀ 80/125 mm

303202 X X X X X X

Podaljšek (PP) – koncentri-
čen – 1,0 m – ⌀ 80/125 mm

303203 X X X X X X

Podaljšek (PP), koncentri-
čen, 2,0 m ⌀ 80/125 mm

303205 X X X X X X

Koleno (PP) – koncen-
trično (2 kosa) – 45° –
⌀ 80/125 mm

303211 X X X X X X

Koleno (PP) – koncentrično
87° – ⌀ 80/125 mm

303210 X X X X X X

Revizijska odprtina (PP) –
⌀ 80/125 mm – 0,25 m

303218 X X X X X X

Ločilna naprava (PP) –
⌀ 80/125 mm

303215 X X X X X X

Koleno (PP) – koncentrično
87° – z revizijsko odprtino –
⌀ 80/125 mm – za neodvisno
delovanje od zraka v pro-
storu

303217 X X X X X X

Pokrov revizijske odprtine –
za način delovanja v odvi-
snosti od zraka v prostoru s
303217

X9381710200

Cevna objemka (5 kosov) –
⌀ 125 mm

303616 X X X X

Osnovni komplet za ločen
dovod zraka – ⌀ 80 mm

X6001200200

Koncentričen sistem (nerjavno jeklo) ⌀ 80/125 mm

Nosilec za cev na zunanji
steni (nerjavno jeklo) – 50 -
90 mm

0020042751 X

Podaljšek za nosilec za cev
na zunanji steni (nerjavno
jeklo) – 90–280 mm

0020042752 X

Podaljšek (nerjavno jeklo),
koncentričen – 0,5 m –
⌀ 80/125 mm

0020042753 X

Podaljšek (nerjavno jeklo),
koncentričen – 1,0 m –
⌀ 80/125 mm

0020042754 X

Podaljšek, ki ga je možno
skrajšati (nerjavno jeklo),
koncentričen – 0,5 m –
⌀ 80/125 mm

0020042755 X

Koleno (nerjavno jeklo) kon-
centrično 87° – ⌀ 80/125 mm

0020042756 X

Koleno (nerjavno jeklo) kon-
centrično (2 kosa) 45° –
⌀ 80/125 mm

0020042757 X
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Št. art. 303200
303201

303209 303250 303220 303208 0020042907

Koleno (nerjavno jeklo) kon-
centrično (2 kosa) 30° –
⌀ 80/125 mm

0020042758 X

Revizijski kos (nerjavno je-
klo) – 0,25 m, koncentričen –
⌀ 80/125 mm

0020042759 X

Obroč za zaščito pred dež-
jem (nerjavno jeklo) za stre-
šni prehod

0020042760 X

Cev sistema za dimne pline (PP), toga ⌀ 80 mm

Podaljšek, cev za dimne
pline (PP) – 0,5 m –
⌀ 80 mm

303252 X

Podaljšek, cev za dimne
pline (PP) – 1,0 m –
⌀ 80 mm

303253 X

Podaljšek, cev za dimne
pline (PP) – 2,0 m –
⌀ 80 mm

303255 X

Komplet podaljškov, cev za
dimne pline (PP) – ⌀ 80 mm

– 3 x 2 m, 1 x 1 m,
1 x 0,5 m

– 7 distančnikov

X5313600200

Komplet podaljškov, cev za
dimne pline (PP) – ⌀ 80 mm

– 4 x 2 m, 1 x 1 m,
2 x 0,5 m

– 7 distančnikov

X6313600200

Podaljšek, cev za dimne
pline (PP) – 0,25 m –
⌀ 80 mm z revizijsko
odprtino

303256 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 15° – ⌀ 80 mm

303257 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 30° – ⌀ 80 mm

303258 X

Koleno, cev za dimne pline
(PP) – 45° – ⌀ 80 mm

303259 X

Distančnik – ⌀ 80 mm (7 ko-
sov)

009494 X

Cev sistema za dimne pline (PP), gibka ⌀ 80 mm

Komplet 1: Osnovni ele-
menti za gibljivo cev za di-
mne pline (PP) DN 80

303510 X

Komplet 2: Element za čišče-
nje (PP) DN 80 (T-kos) za
gibljivo cev za dimne pline

303511 X

Komplet 3: vezni element
(PP) – DN 80 – 0,13 m – za
gibko cev za dimne pline

303512 X

Komplet 4: pripomoček za
montažo gibke cevi za dimne
pline DN 80

303513 X

Komplet 5: 15 m gibke cevi
za dimne pline (PP) DN 80
in 7 distančnikov

303514 X
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Št. art. 303200
303201

303209 303250 303220 303208 0020042907

Komplet 6: Osnovni elementi
za kovinski nastavek jaška

X8001200200

Distančniki za gibljivo cev za
dimne pline DN 80 (7 kosov)

X1772400200

Cev sistema za dimne pline (PP), gibka ⌀ 100 mm

Komplet 1: osnovni elementi
za gibko cev za dimne pline
(PP) DN 100

303516 X

Komplet 2: element za čišče-
nje (PP) DN 100 (T-kos) za
gibko cev za dimne pline

303517 X

Komplet 3: vezni element
(PP) DN 100 – 0,13 m za
gibko cev za dimne pline

303518 X

Komplet 4: pripomoček za
montažo gibke cevi za dimne
pline DN 100

303519 X

Komplet 5: 15 m gibke cevi
za dimne pline (PP) DN 100
in 7 distančnikov

303520 X

Komplet 6: 7,5 m gibke cevi
za dimne pline (PP) DN 100
in 4 distančniki

X1694000200

Komplet 7: 25 m gibke cevi
za dimne pline (PP) DN 100
in 12 distančnikov

X6336410200

Distančniki za gibko cev za
dimne pline DN 100 (7 ko-
sov)

X1822500200

Medsistemske komponente za dimne pline

Podaljšek za nadstrešek
(PP) – 1,0 m – ⌀ 125 mm

303002 (črn)
303003
(rdeč)

X

Strešnik z odprtino za po-
ševno streho

009076 (črn)
300850
(rdeč)

X X

Adapter za sistem Klöber 009058 (črn)
009080
(rdeč)

X

Nastavek za ravno streho 009056 X X

Mrežica za lovljenje ledu za
navpični strešni prehod

303096 X

Mrežica za lovljenje ledu za
vodoraven strešni prehod

X568003

Nastavek jaška (PP) DN 80 303963 X X

Nastavek jaška (nerjavno
jeklo) DN 80

XX7001200200

Končna cev (iz nerjavnega
jekla ) – 1,0 m – DN 80

XX1475200200
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5 Sistemski pogoji

5.1 Dolžine cevi ⌀ 60/100 mm

ecoCOMPACT/auroCOMPACT
Elementi Št. art. Največja

dolžina cevi

Navpični strešni prehod 303900
303901

največja
dolžina

koncentričnih
cevi

)

12,0 m 12,0 m 8,0 m

Vodoravni stenski/strešni prehod 303922
303933
303936

največja
dolžina

koncentrične
cevi

1)

8,0 m
plus 1

koleno 87°
plus 1

koleno 87°

6,0 m
plus 1

koleno 87°

Priključek na sistem za zrak/dimne
pline

303923 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)

3,0 m
plus 3 kolena 87°

Upoštevajte odobritve proizvajalcev dimnikov!
Za dimenzioniranje dimnika upoštevajte podatke

proizvajalca!
Koncentrični priključek na cev za
dimne pline za podtlak

303923 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)

3,0 m
plus 3 kolena 87°

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (odvisno od zraka v
prostoru):

– DN 80 (toga) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 140 mm
– oglat: 120 x 120 mm

– DN 80 (gibka)
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
– oglati: 140 x 140 mm

303920 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

3,0 m
plus 3 kolena 87°
in oporno koleno

 …
30 m

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (neodvisno od zraka v
prostoru):
DN 80 (toga ali gibka) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 130 mm
– oglat: 120 x 120 mm

303920 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

2,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno
…

16,0 m

2,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno
…

13,0 m

2,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno
…

10,0 m

1) Od tega največ 5 m v hladnem območju.
Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 1,0 m za vsako koleno 87°
– 0,5 m za vsako koleno 45°

2) Vri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.

VSC 206/4-5 90
VSC S  206/4-5 190 VSC 266/4-5 150 VSC 306/4-5 150

8,0 m
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Elementi Št. art. Največja
dolžina cevi

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (neodvisno od zraka v
prostoru):
DN 80 (toga ali gibka) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 120 mm
2)

– oglat: 110 x 110 mm
2)

303920 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

2,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno
…

9,0 m

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (neodvisno od zraka v
prostoru):
DN 80 (samo toga) v jašku)
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 113 mm
2)

– oglat: 100 x 100 mm
2)

303920 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

(Ne velja za
gibljivo cev za
dimne pline,

št. art.
303514)

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

13,0 m

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

9,0 m

− −

−

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (neodvisno od zraka v
prostoru):
DN 60 (gibka) v jašku)
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 110 mm
– oglat: 100 x 100 mm

0020077523 največja
skupna dolžina

cevi
1)

(koncentričen
del in cev za
dimne pline

DN 60 v jašku)

12,0
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno

8,0
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno

7,0
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (neodvisno od zraka v
prostoru):
DN 60 (gibka) v jašku)
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 130 mm
– oglat: 120 x 120 mm

0020077523 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 60 v
jašku

1)

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

11,0 m

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

9,0 m

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

6,0 m

1) Od tega največ 5 m v hladnem območju.
Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 1,0 m za vsako koleno 87°
– 0,5 m za vsako koleno 45°

2) Vri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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Elementi Št. art. Največja
dolžina cevi

Koncentrična priključitev na cev za
dimne pline (odvisno od zraka v
prostoru):
DN 60 (gibka) v jašku)
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 120 mm
– oglat: 100 x 100 mm

0020077523 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 60 v
jašku

1)

2,0
plus 1 koleno 87° in oporno koleno

…
15 m

Koncentrična dvojna priključitev na
dvojno cev za dimne pline (neodvi-
sno od zraka v prostoru):
DN 60 v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
– oglat: 140 x 140 mm ali

100 x 180 mm ali
120 x 160 mm

0020077523
+

0020106046

Največja
skupna dolžina

cevi
(koncentričen
del in cev za
dimne pline

DN 60 v jašku)

13,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno

11,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno

Koncentrična dvojna priključitev na
dvojno cev za dimne pline (odvi-
sno od zraka v prostoru):
DN 60 v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
– oglati: 140 x 140 mm

0020077523
+

0020106046

Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 60 v
jašku

1)

3,0 m
plus 1 koleno 87°
in oporno koleno

…
15 m

1) Od tega največ 5 m v hladnem območju.
Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 1,0 m za vsako koleno 87°
– 0,5 m za vsako koleno 45°

2) Vri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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5.2 Dolžine cevi ⌀ 80/125 mm

Elementi Št. art. Največja dol-
žina cevi

Navpični strešni prehod 303200
303201

največja
dolžina

koncentričnih
cevi

)

20,0 m
plus 3

kolena 87°

25,0 m
plus 3

kolena 87°

20,0 m
plus 3

kolena 87°

Vodoravni stenski/strešni prehod 303209 največja
dolžina

koncentričnih
cevi

)

23,0 m
plus 3

kolena 87°

28,0 m
plus 3

kolena 87°

23,0 m
plus 3

kolena 87°

Priključek na sistem za zrak/dimne
pline

303208 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)

3,0 m
plus 3 kolena 87°

Upoštevajte odobritve proizvajalca dimnika!
Za dimenzioniranje dimnika upoštevajte podatke proizvajalca!

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline za podtlak

303208 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)

3,0 m
plus 3 kolena 87°

Koncentrični priključek jašek na:

– Cev za dimne pline DN 80
(toga) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 140 mm
– oglati: 120 x 120

– Cev za dimne pline DN 80
(gibka) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
oglat: 140 x 140

– Cev za dimne pline DN 100
(gibka) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogli: 180 mm
– oglat: 160 x 160

303250 največja
skupna dolžina

cevi
1)

(koncentrični
del in cev za
dimne pline
DN 80 ali
DN 100 v

jašku)

33,0 m
plus 3 kolena 87° in oporno koleno

Od tega največ 30,0 m navpično v jašku in 5 m v hladnem
območju

Od tega največ 5 m v hladnem območju.
1) Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 2,5 m za vsako preusmeritev 87°
– 1,0 m za vsako preusmeritev 45°

2) Pri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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Elementi Št. art. Največja dol-
žina cevi

Koncentrični priključek jašek na:

– Cev za dimne pline DN 80
(toga) v jašku, neodvisno od
zraka v prostoru, v povezavi
z ločenim dovodom zraka (št.
art. 0020021006), glejte nasle-
dnjo vrstico
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 140 mm
oglat: 120 mm x 120 mm

– Cev za dimne pline DN 80
(gibka) v jašku
Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
– oglat: 140 x 140

303250 v
povezavi z

0020021006,
glejte

naslednjo
vrstico

največja
skupna dolžina

cevi
1)

(koncentrični
del in cev za
dimne pline

DN 80 v jašku)

33,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

33,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

30,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

Ločen dovod zraka 0020021006 največja
dolžina cevi za
dovod zraka

1)

8 m plus 1 koleno 87°

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80 (togo ali gi-
bljivo) v jašku,

– neodvisno od zraka v prostoru

– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 130 mm
– oglat: 120 mm x 120 mm

303250 največja
skupna dolžina

cevi
1)

(koncentrični
del in cev za
dimne pline

DN 80 v jašku)

23,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

28,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

23,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80 (samo togo) v
jašku

– neodvisno od zraka v prostoru

– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 113 mm
2)

– oglat: 100 mm x 100 mm
2)

303250 največja
skupna dolžina

cevi
1)

(koncentrični
del in cev za
dimne pline

DN 80 v jašku)
(ne velja za

gibljivo cev za
dimne pline,

št. art.
303514)

14,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

17,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

14,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

Od tega največ 5 m v hladnem območju.
1) Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 2,5 m za vsako preusmeritev 87°
– 1,0 m za vsako preusmeritev 45°

2) Pri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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Elementi Št. art. Največja dol-
žina cevi

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80 (togo ali gi-
bljivo) v jašku

– neodvisno od zraka v prostoru

– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 120 mm
2)

– oglat: 110 mm x 110 mm
2)

303250 Največja
skupna dolžina

cevi
(koncentrični
del in cev za
dimne pline

DN 80 v
jašku)

1)

21,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

26,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

21,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80 (togo ali gi-
bljivo) v jašku

– neodvisno od zraka v prostoru

– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 150 mm
– oglat: 130 mm x 130 mm

303250 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

2,0 m
plus 3 kolena 87° in oporno koleno

…
33,0 m

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80 (togo ali gi-
bljivo) v jašku

– neodvisno od zraka v prostoru

– Najmanjši prerez jaška:

– okrogli: 180 mm
– oglat: 140 mm x 140 mm

303250 Največja
dolžina

koncentričnih
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi

DN 80 v jašku
)

2,0 m
plus 3 kolena 87° in oporno koleno

…
33,0 m

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 100 (gibka) v ja-
šku

– neodvisno od zraka v prostoru
– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 160 mm
– oglati: 140 mm x 140 mm

303250 največja
dolžina

koncentrične
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi
DN 100 v
jašku1)

2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

33,0 m

Od tega največ 5 m v hladnem območju.
1) Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 2,5 m za vsako preusmeritev 87°
– 1,0 m za vsako preusmeritev 45°

2) Pri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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Elementi Št. art. Največja dol-
žina cevi

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 100 (gibka) v ja-
šku

– neodvisno od zraka v prostoru
– Najmanjši prerez jaška:

– okrogel: 170 mm
– oglat: 160 mm x 160 mm

303250 največja
dolžina

koncentrične
cevi

(vodoravni del)
…

največja
dolžina cevi
DN 100 v

jašku
1)

− − 2,0 m
plus 1

koleno 87°
in oporno

koleno
…

33,0 m

Priključek na cev za dimne pline
na zunanji steni

– neodvisno od zraka v prostoru

0020042907
Vsebina:

1 x
0020042748

1 x
0020042749

Največja
skupna dolžina

cevi

13,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

20,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

22,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

Koncentrični priključek na cev za
dimne pline DN 80/125 v jašku

– neodvisno od zraka v prostoru

303220 največja
skupna dolžina

cevi
1)

23,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

28,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno

23,0 m
plus 3

kolena 87°
in oporno

koleno
Od tega največ 5 m v hladnem območju.
1) Z uporabo dodatnih preusmeritev v napeljavi za dimne pline se največja dolžina cevi zmanjša:

– 2,5 m za vsako preusmeritev 87°
– 1,0 m za vsako preusmeritev 45°

2) Pri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz. s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgradite distančnikov.
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5.3 Tehnične lastnosti sistemov za zrak/dimne
pline podjetja Vaillant za kondenzacijske
izdelke

Tehnične lastnosti sistemov za zrak/dimne pline podjetja
Vaillant:

Tehnična lastnost Opis

Temperaturna obstojnost Prilagojena na najvišjo tempe-
raturo dimnih plinov izdelka.

-opuazkeledzianonejogalirPejnejnseT
rabo v zgradbi in na prostem

Odpornost na kondenzat Za plinska goriva in olje

Odpornost na korozijo Prilagojena na kalorično vre-
dnost plina in olja

Razmik do gorljivih snovi – Koncentrična cev za
zrak/dimne pline: razmik ni
potreben

– Nekoncentrična cev za
dimne pline: 5 cm

Mesto montaže V skladu z navodili za name-
stitev

Požarne lastnosti Normalno vnetljivo (po EN
13501-1, razred E)

Čas odpornosti proti ognju Brez:
Zunanje cevi koncentričnega
sistema niso vnetljive. Potre-
ben čas odpornosti proti ognju
se določi glede na jaške zno-
traj zgradbe.

5.4 Zahteve za jašek za napeljavo za zrak/dimne
pline

Sistemi napeljave za zrak/dimne pline podjetja Vaillant niso
odporni proti ognju (smer delovanja od zunaj navzven).

Če je napeljava za zrak/dimne pline napeljana skozi dele
zgradbe, ki zahtevajo odpornost proti ognju, je potrebno
vgraditi jašek. Jašek mora zagotoviti odpornost proti ognju
(smer delovanja od zunaj navzven), ki je potrebna za dele
zgradbe, skozi katere je napeljan sistem za dimne pline. Po-
trebna odpornost proti ognju mora ustrezati zahtevam ustre-
znega razreda (za zaključitev prostora in toplotno izolacijo) in
gradbeno tehničnim zahtevam.
Upoštevajte nacionalne uredbe, predpise in standarde.
Prisoten dimnik, ki se že uporablja za odvod dimnih plinov,
običajno izpolnjuje te zahteve in se lahko uporablja kot jašek
za napeljavo za zrak/dimne pline.
Plinotesnost jaška mora ustrezati zahtevam razreda preizku-
snega tlaka N2 po EN 1443. Prisoten dimnik, ki se že upora-
blja za odvod dimnih plinov, običajno izpolnjuje te zahteve in
se lahko uporablja kot jašek za napeljavo za zrak.

Če se jašek uporablja za dovod zgorevalnega zraka, mora
biti izveden ter še posebej izoliran tako, da se na zunanji
strani jaška ne more nabirati vlaga, do katere pride zaradi
ohlajanja jaška zaradi hladnega zgorevalnega zraka, ki pri-
haja od zunaj. Prisoten dimnik, ki se že uporablja za odvod
dimnih plinov, običajno izpolnjuje te zahteve in se lahko brez
dodatne toplotne izolacije uporablja za dovod zgorevalnega
zraka.

5.5 Potek napeljave za zrak/dimne pline v
zgradbah

Potek napeljave za zrak/dimne pline mora zagotoviti
najkrajšo in najbolj neposredno povezavo med izdelkom
in ustjem sistema za dimne pline, po možnosti mora biti
izveden naravnost.
▶ Ne razporedite več preusmeritev neposredno eno za

drugo.

Napeljava pitne vode mora biti zaradi higienskih razlogov
v zvezi s pitno vodo zaščitena pred nedovoljenim segreva-
njem.
▶ Napeljavo za zrak/dimne pline napeljite ločeno od nape-

ljave pitne vode.

Pot za dimne pline preverite prek celotne dolžine in jo po
potrebi očistite.
Napeljava za zrak/dimne pline se mora ponovno demonti-
rati z manjšimi gradbenimi posegi (brez zahtevnih postopkov
prebijanja, temveč samo z odvijanjem oblog). Če je pot spe-
ljana v jaške, je običajno zagotovljena enostavna možnost
demontaže.

5.6 Položaj ustja
Položaj ustja sistema za dimne pline mora ustrezati trenutno
veljavnim mednarodnim, nacionalnim in/ali krajevnim predpi-
som.
▶ Položaj ustja sistema za dimne pline mora biti določen

tako, da je zagotovljeno zanesljivo odvajanje in razdelitev
dimnih plinov ter preprečen njihov povratek skozi odpr-
tine (okna, odprtine za dovod zraka in balkone) nazaj v
zgradbo.

5.7 Odstranjevanje kondenzata
Lokalni predpisi lahko določajo kakovost kondenzata, ki ga
je dovoljeno izpustiti v javni kanalizacijski sistem. Po potrebi
vstavite nevtralizacijsko napravo.
▶ Pri odstranjevanju kondenzata v javni kanalizacijski sis-

tem upoštevajte lokalne predpise.
▶ Za odvod kondenzata uporabljajte za cevovode samo

material, odporen proti koroziji.

6 Montaža

6.1 Priprava na montažo in namestitev

6.1.1 Razmik do sestavnih delov iz gorljivih snovi
Pri napeljavi za zrak/dimne pline pri posameznih priključenih
izdelkih ni potreben odmik od komponent iz gorljivih mate-
rialov, saj se pri nazivnem gretju izdelka površine sosednjih
komponent ne segrejejo na več kot 85 °C.

6.1.2 Montaža priključnega elementa za napeljavo
za zrak/dimne pline ⌀ 80/125 mm

▶ Prilagodite izdelke, ki jih želite priključiti na napeljavo
za zrak/dimne pline ⌀ 80/125 mm in so tovarniško opre-
mljeni s priključnim nastavkom ⌀ 60/100 mm.
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– Postopek montaže priključnega elementa
80/125 mm za napeljavo za zrak/dimne pline je

opisan v navodilih za namestitev izdelka.

6.2 Montaža cevi za dimne pline v jašku

6.2.1 Montaža toge cevi za dimne pline
Za montažo toge cevi za dimne pline je treba najprej pripra-
viti prehod v jašek in montirati podporni nastavek z opornim
kolenom. Nato je treba v jašek montirati cev.

6.2.1.1 Obseg dobave za št. art. 303920

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne pline 60/100 mm

Komponente
500

40 40

1

22

3

5

4

6

1 Oporno koleno

2 Podporni nastavek

3 Zidna rozeta

4 40 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

5 Revizijsko koleno

6 Podaljšek 0,5 m

6.2.1.2 Obseg dobave za št. art. 303250

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne pline 80/125 mm

Komponente

70

70

500

5

6

1

2

3

4

1 Oporno koleno

2 Podporni nastavek

3 Zidna rozeta

4 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

5 Revizijsko koleno

6 Podaljšek 0,5 m

6.2.1.3 Montaža podpornega nastavka in opornega
kolena

1

2

1. Določite mesto montaže.

2. V jašek prebijte dovolj veliko prehodno odprtino.
3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte izvrtino.
4. Po potrebi skrajšajte podporni nastavek (2).
5. Oporno koleno (1) pritrdite na podporni nastavek tako,

da je cev za dimne pline po vgradnji nam šč na na
sredini jaška.

6. Podporni nastavek z opornim kolenom vstavite v jašek.
– Oporno koleno lahko v večini primerov znižate s

podaljški od zgoraj.
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6.2.1.4 Montaža toge cevi za dimne pline v jašku

1

2

3

4

1. Prvo cev za dimne pline (3) s pomočjo vrvi (2) spustite
tako daleč, da lahko nasadite naslednjo cev za dimne
pline (1).

2. V razmikih največ 5 m potisnite po en dist č ik (4) na
cevi za dimne pline.
– Pri jaških s premerom med 113 mm in 120 mm oz.

s stransko dolžino med 100 mm in 110 mm ne vgra-
dite distančnikov.

3. e je v togi cevi za dimne pline vgrajena revizijska od-
prtina, pred in za revizijsko odprtino namestite po en
dodaten dist č ik.

4. Sestavljanje cevi ponovite tolikokrat, da lahko spodnjo
cev vstavite v oporno koleno ter da zgornja cev omo-
goča montažo nastavka jaška.
– Stran cevi za dimne pline s povezovalno cevjo mora

biti vedno obrnjena navzgor.
5. Odstranite vrv iz jaška.
6. Montirajte plastič n (PP) nastavek jaška. ( stran 40)
7. Alternativa

▶ Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na
togo cev za dimne pline. ( stran 44)

6.2.1.5 Montaža priključka za jašek/stenskega
priključka

A

B
A

B

2

1

33

2

1

a b

a Način delovanja, neodvi-
sen od zraka v prostoru

b Način delovanja v odvi-
snosti od zraka v prostoru

1 Zidna rozeta

2 Cev za zrak

3 Cev za dimne pline

1. Cev za dimne pline (3) skrajšajte na dolžino in jo name-
stite na oporno koleno.

Mera 60/100 mm 80/125 mm

5231A

5252B

Montaža priključka jaška za način delovanja v odvi-
snosti od zraka v prostoru
2. Cev za dimne pline pritrdite z malto in č jte, da se

malta strdi.
3. Cev za zrak (2) skrajšajte na dolžino. Pri tem ne l čite

konca z zaporne priprave, saj centriranje poteka prek
zaporne priprave, zidne rozete in spojke cevi za zrak.

4. Cev za zrak potisnite do stene prek cevi za dimne pline.
5. Montirajte zidno rozeto (1).
6. Priključite izdelek na priklj č k za dovod zraka/dimne

pline. ( stran 64)

B

A

A Največ 5 m B Prezračevanje skozi di-
mnik Bmin = 75cm

2
(pri cevi

za dimne pline DN 60),
125 cm

2
(pri cevi za dimne

plin DN 80)
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Previdnost!
Nevarnost poškodb strukture zgradbe!
Izhajajoči kondenzat lahko premoči jašek.

▶ Na spodnjem koncu jaška poskrbite za
dovodno odprtino za zrak (presek pri ce-
veh za dimne pline DN 60 najmanj 75 cm²,
pri ceveh za dimne pline ≥ DN 80 najmanj
125 cm².

Previdnost!
Nevarnost nepravilnega delovanja izdelka!
V načinu delovanja v odvisnosti od zraka v
prostoru je treba zagotoviti zadosten dovod
svežega zraka.

▶ Pripravite neposredno odprtino velikosti
150 cm2 navzven oz. zagotovite dovod
zgorevalnega zraka s povezavo z zrakom
v prostoru z zadostnim pretokom.

▶ Odprtine za dovod zraka morajo ostati
proste! V nasprotnem primeru ni zagoto-
vljeno brezhibno delovanje izdelka.

7. V načinu delovanja v odvisnosti od zraka v prostoru za-
menjajte zaprt pokrov revizijske odprtine 87-stopinj-
skega kolesa s pokrovom z odprtino za vsesavanje
zraka.
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zraka ⌀ 60/100: št.

art. 303924
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zraka ⌀ 80/125: št.

art. 0020171839

Montaža priključka jaška za način delovanja, neodvi-
sen od zraka v prostoru
8. Cev za dimne pline (3) nataknite na prehodno koleno.
9. Cev za zrak (2) skrajšajte na dolžino. Pri tem ne ločite

konca z zaporne priprave, saj centriranje poteka prek
zaporne priprave, zidne rozete in spojke cevi za zrak.

10. Cev za zrak potisnite prek cevi za dimne pline v jašek,
dokler se ne poravna z notranjo steno.

11. Cev za zrak pritrdite z malto in počakajte, da se malta
strdi.

12. Montirajte zidno rozeto (1).
13. Pri delovanju, neodvisnem od zraka v prostoru, zago-

tovite, da je na revizijskem kolenu nameščen zaprt po-
krov.

14. Priključite izdelek na priključek za dovod zraka/dimne
pline. (→ stran 64)

6.2.2 Montaža gibke cevi za dimne pline DN 60
Za montažo gibljive cevi za dimne pline je treba najprej pri-
praviti prehod v jašek in montirati podporni nastavek z opor-
nim kolenom. Nato je treba v jašek montirati cev.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nizkih temperatur
Pri nizkih temperaturah in v neogrevanih
prostorih se gibkost cevi za dimne pline
zmanjša.

▶ Cev za dimne pline previdno spravite na
streho.

▶ Pred montažo preverite, da komponente
niso poškodovane.

Previdnost!
Nevarnost poškodb tesnil!
Če napačno staknete cevi, lahko poškodujete
tesnila.

▶ Cevi vedno staknite tako, da jih pri tem
zavrtite.

6.2.2.1 Obseg dobave za št. art. 0020077524

Komponente

2 

1 

3 

4 

5 

1 Cev na ustju

2 Nastavek jaška (podnožje)

3 Natični element

4 Montažni križ

5 Povezovalni kos z ob-
jemko

Če želite vgraditi nastavek jaška iz nerjavnega jekla (št. art.
0020021007), uporabite št. art. 0020095594.
Komplet s št. art. 0020095594 vsebuje:

– cev iz nerjavnega jekla (1)
– natični element (3)
– montažni križ (4)
– vezni element z objemko (5)

6.2.2.2 Montaža podpornega nastavka in opornega
kolena

1

2

1. Določite mesto montaže.

2. Prebijte dovolj veliko prehodno odprtino.
3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte izvrtino.
4. Po potrebi skrajšajte podporni nastavek (2).
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5. Oporno koleno (1) z nastavljanjem nastavitvenega vi-
jaka pritrdite na podporni nastavek tako, da je cev za
dimne pline po vgradnji nameščena na sredini jaška.

6. Podporni nastavek z opornim kolenom vstavite v jašek.

6.2.2.3 Uporaba veznega elementa

1. Namesto uporabe gibljive cevi za dimne pline v celotni
dolžini lahko uporabite več krajših cevi, ki jih povežete z
veznimi elementi (št. art. 0020077525).

2. Cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami na utoru
na ustrezno dolžino.

3. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Stoječi kondenzat lahko poškoduje tesnila.

▶ Upoštevajte smer vgradnje povezoval-
nega elementa (oznaka), da stoječi kon-
denzat ne poškoduje tesnil.

4. Konec cevi za dimne pline potisnite do konca v ele-
ment.

5. Element pritrdite z zaskočnimi zaporami.

6.2.2.4 Montaža gibljive cevi za dimne pline DN 60 v
jašku

8

10

6

7

4

3

2

9

1

5

1 Kapa nastavka jaška

2 Cev na ustju

3 Povezovalni element z
objemko

4 Montažni križ

5 Rob ustja

6 Gibljiva cev za dimne pline
DN 60

7 Povezovalni element (št.
art. 0020077525)

8 Natični element

9 Oporno koleno

10 Podporni nastavek

1. Določite skupno dolžino gibljive cevi za dimne pline (6)
od ustja jaška (5) do opornega kolena (9).

2. Najprej določite samo približno skupno dolžino. V ta
namen dodajte po en varnostni pribitek na zamik: pri
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ravnem jašku najmanj 50 cm, pri zamaknjenem jašku
najmanj 70 cm na zamik.

3. Cev za dimne pline (6) odrežite z žago ali škarjami na
utoru na ustrezno dolžino.
– Gibljivo cev za dimne pline skrajšajte šele, ko cev za

dimne pline pritrdite na ustje jaška.
4. Po potrebi montirajte najprej povezovalne elemente (7),

glejte "Vstavite povezovalni element" (→ stran 28).
– Distančnik med gibljivo cevjo za dimne pline in

steno jaška ni potreben.

Pritrditev pripomočka za montažo

1.

2.

3.

5. Pritrdite adapterski obroček na konec gibke cevi za
dimne pline.

6. Aluminijast stožec z vrvjo pritrdite na adapterski obro-
ček.

7. Cev za dimne pline napeljite od zgoraj v jašek, spredaj
naj bo vrv pripomočka za montažo. Ena oseba mora ob
ustju jaška poskrbeti, da je cev za dimne pline vseskozi
na sredini jaška, da se preprečijo mehanske poškodbe.
Druga oseba sprejme vrv pripomočka za montažo v
prostoru namestitve izdelka ter cev za dimne pline s
pripomočkom za montažo povleče skozi jašek.

8. Ko je gibljiva cev za dimne pline napeljana do konca v
jašek, odstranite pripomoček za montažo.

9. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

10. Spodnji konec cevi za dimne pline potisnite do konca v
natični element.

11. Natični element pritrdite z zaskočnimi zaporami.
12. Natični element vstavite na spodnjem koncu cevi za di-

mne pline v oporno koleno. Zaskočni kavlji se morajo
zaskočiti za tesnilnim zaobljenim robom opornega ko-
lena.

13. Plastični nastavek jaška montirajte na gibko cev za
dimne pline DN 60. (→ stran 41)

14. Alternativa
▶ Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na

gibko cev za dimne pline DN 60. (→ stran 42)

15. Montirajte priključek za jašek/stenski priključek.
(→ stran 26)

6.2.3 Montaža dvojne gibke cevi za dimne pline
DN 60

Za montažo obeh gibkih cevi za dimne pline je treba najprej
pripraviti prehod v jašek in montirati podporni nastavek z
opornim kolenom. Nato je treba v jašek montirati cevi.

Nevarnost!
Smrtna nevarnost zaradi požara in dimnih
plinov
Če sta izdelka v različnih požarnih območjih
priključena na gibke cevi za dimne pline, se
lahko v primeru požara ogenj ali dim razširi v
drugo požarno območje.

▶ Oba izdelka namestite v istem prostoru ali
v eno uporabno enoto v istem nadstropju.

6.2.3.1 Obseg dobave za št. art. 0020106046

2

1

4

5

6

7

3

1 Cevi na ustju

2 Zgornji del nastavka jaška

3 Spodnji del nastavka jaška
(podnožje)

4 Natični elementi

5 Montažni križ

6 Povezovalni kos z ob-
jemko

7 Pritrdilni material, mazivo,
vezice
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6.2.3.2 Montaža podpornega nastavka in opornega
kolena

1

2

1. Določite mesto montaže.

2. V jašek prebijte dovolj veliko prehodno odprtino, ki bo
primerna za obe cevi.
– Višina obeh opornih kolen mora biti zamaknjena

tako, da boste lahko brez težav montirali obe vodo-
ravni cevi za dimne pline.

3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte dve izvrtini.
4. Po potrebi skrajšajte podporne nastavke (2).
5. Oporno koleno (1) pritrdite na podporni nastavek tako,

da bosta cevi za dimne pline po vgradnji ena ob drugi
nameščeni na sredini jaška.

6. Podporne nastavke z opornimi koleni vstavite v jašek.

6.2.3.3 Uporaba veznih elementov
▶ Po potrebi uporabite vezne elemente. (→ stran 28)
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6.2.3.4 Zgradba sistema z dvojno gibljivo cevjo za dimne pline

1 
- 

1,
5

 m

12

11

13

14

15

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

5

12

6

7

8

12

9

1 Cevi na ustju

2 Tesnila pokrova jaška

3 Zgornji del nastavka jaška

4 Spodnji del nastavka jaška (podnožje)

5 Povezovalni kos z objemko

6 Montažni križ

7 Cev za dimne pline

8 Vezice

9 Natični elementi

10 Jašek

11 Cev za dimne pline

12 Tesnila

13 Cev za zrak

14 Podporni nastavek

15 Oporno koleno
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6.2.3.5 Montaža dvojne gibljive cevi za dimne pline v
jašku

1. Določite skupno dolžino gibljivih cevi za dimne pline (7),
od zgornjega roba ustja jaška do opornega kolena (15).

2. Najprej določite samo približno skupno dolžino. V ta na-
men dodajte po en varnostni pribitek v dolžini najmanj
50 cm.

3. Cevi za dimne pline odrežite z žago ali škarjami na
utoru na ustrezno dolžino.
– Gibljivo cev za dimne pline skrajšajte šele, ko cev za

dimne pline pritrdite na ustje jaška.
4. Po potrebi montirajte najprej povezovalne elemente.
5. Montirajte obe cevi za dimne pline istočasno.

– Distančnik med gibljivo cevjo za dimne pline in
steno jaška ni potreben.

Pritrditev pripomočka za montažo

1.

2.

3.

6. Pritrdite adapterski obroček na konec gibke cevi za
dimne pline.

7. Aluminijast stožec z vrvjo pritrdite na adapterski obro-
ček.

8. Cevi za dimne pline napeljite od zgoraj v jašek, spre-
daj naj bo vrv pripomočka za montažo. Ena oseba mora
ob ustju jaška poskrbeti, da so cevi za dimne pline vse-
skozi na sredini jaška, da se preprečijo mehanske po-
škodbe. Druga oseba sprejme vrv pripomočka za mon-
tažo v prostoru namestitve izdelka ter cevi za dimne
pline s pripomočkom za montažo povleče skozi jašek.

Navodilo
En pripomoček za montažo je lahko dovolj,
če so cevi za dimne pline na koncu pove-
zane z vezicami.
Če je odprtina jaška dovolj velika, se lahko
cevi za dimne pline montira tudi od spodaj
navzgor.

9. Ko so gibljive cevi za dimne pline napeljane do konca v
jašek, odstranite pripomočke za montažo.

10. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

11. Nanesite nekaj priloženega maziva na tesnilo. Pri mon-
taži pazite, da tesnilo ne zdrsne iz utora.

12. Spodnji konec cevi za dimne pline potisnite do konca v
natični element.

13. Natični element pritrdite z zaskočnimi zaporami.
14. Natični element vstavite na spodnjem koncu cevi za di-

mne pline v oporno koleno. Zaskočni kavlji se morajo
zaskočiti za tesnilnim zaobljenim robom opornega ko-
lena.

15. Nastavek jaška montirajte na dvojno gibko cev za di-
mne pline. (→ stran 42)

16. Montirajte priključek za jašek/stenski priključek.
(→ stran 26)

6.2.4 Montaža gibke cevi za dimne pline DN 80
Za montažo gibljive cevi za dimne pline je treba najprej pri-
praviti prehod v jašek in montirati podporni nastavek z opor-
nim kolenom. Nato je treba v jašek montirati cev.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nizkih temperatur
Pri nizkih temperaturah in v neogrevanih
prostorih se gibkost cevi za dimne pline
zmanjša.

▶ Cev za dimne pline previdno spravite na
streho.

▶ Pred montažo preverite, da komponente
niso poškodovane.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi nestrokovne
montaže!
Z napačnim stikanjem lahko poškodujete
tesnila.

▶ Cevi vedno staknite tako, da jih pri tem
zavrtite.
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6.2.4.1 Obseg dobave za št. art. 303920

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm

Komponente
500

40 40

1

22

3

5

4

6

1 Oporno koleno

2 Podporni nastavek

3 Zidna rozeta

4 40 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

5 Revizijsko koleno

6 Podaljšek 0,5 m

6.2.4.2 Obseg dobave za št. art. 303250

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm

Komponente

70

70

500

5

6

1

2

3

4

1 Oporno koleno

2 Podporni nastavek

3 Zidna rozeta

4 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

5 Revizijsko koleno

6 Podaljšek 0,5 m

6.2.4.3 Obseg dobave za št. art. 303510

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm, Sistem za zrak/dimne
plin 80/125 mm

Komponente

2

1

4

3

5

1 Nastavek jaška (kapa)

2 Nastavek jaška (podnožje)

3 Natični element

4 Montažni kr ž

5 Priključni obroč

6.2.4.4 Navodila za montažo
1. Montirajte gibljivo cev za dimne pline, kot je opisano.

Priključni obroč je treba s povezovalnim kosom z ob-
jemko.

2. e želite vgraditi nastavek jaška iz nerjavnega jekla
(št. art. 0020025741), uporabite komplet s št. art.
0020021008. Komplet vsebuje: natični element,
mont ž i križ in vezni element z objemko.

3. Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na gibljivo
cev za dimne pline. ( stran 45)

6.2.4.5 Montaža podpornega nastavka in opornega
kolena

1

2

1. Določite mesto mont ž .

2. V jašek prebijte dovolj veliko prehodno odprtino.
3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte izvrtino.
4. Po potrebi skrajšajte podporni nastavek (2).
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5. Oporno koleno (1) pritrdite na podporni nastavek tako,
da je cev za dimne pline po vgradnji nameščena na
sredini jaška.

6. Podporni nastavek z opornim kolenom vstavite v jašek.
– Oporno koleno lahko v večini primerov znižate s

podaljški od zgoraj.

6.2.4.6 Vstavljanje povezovalnega elementa in
elementa za čiščenje

1 2

1 Povezovalni element 2 Element za čiščenje

1. Namesto uporabe gibke cevi za dimne pline v celotni
dolžini lahko uporabite več krajših cevi, ki jih povežete
z veznimi elementi (št. art. 303512) oz. z elementom za
čiščenje (št. art. 303511).

2. Cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami na utoru
na ustrezno dolžino.

3. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Stoječi kondenzat lahko poškoduje tesnila.

▶ Upoštevajte smer vgradnje elementa
za čiščenje in povezovalnega elementa
(oznaka), da stoječi kondenzat ne poško-
duje tesnil.

4. Konec cevi za dimne pline potisnite do konca v ele-
ment.

5. Element pritrdite z zaskočnimi zaporami.

6.2.4.7 Montaža gibljive cevi za dimne pline DN 80 v
jašku

1

8

9

7

10

11

7

6

2

3

4

5

7

12

13

1 Kapa nastavka jaška

2 Podnožje nastavka jaška

3 Priključni obroč

4 Montažni križ

5 Rob ustja

6 Element za čiščenje

7 Distančnik

8 Cev za dimne pline

9 Povezovalni element

10 Konec cevi za dimne pline

11 Natični element

12 Oporno koleno

13 Podporni nastavek

1. Določite skupno dolžino gibljive cevi za dimne pline od
ustja jaška (5) do opornega kolena (12). Če želite na-
mestiti element za čiščenje (6), določite dolžino gibljive
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cevi za dimne pline, od elementa za čiščenje do opor-
nega kolena in od ustja jaška do elementa za čiščenje.

2. Najprej določite samo približno skupno dolžino. V ta
namen dodajte po en varnostni pribitek na zamik: pri
ravnem jašku najmanj 50 cm, pri zamaknjenem jašku
najmanj 70 cm.

3. Cev za dimne pline (8) odrežite z žago ali škarjami na
utoru na ustrezno dolžino.
– Gibljivo cev za dimne pline skrajšajte šele, ko cev za

dimne pline pritrdite na ustje jaška.
4. Po potrebi montirajte najprej povezovalne elemente (9)

in elemente za čiščenje (6).
5. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi

za dimne pline.

6. Spodnji konec cevi za dimne pline potisnite do konca v
natični element.

7. Natični element pritrdite z zaskočnimi zaporami.
8. Distančnike (7) montirajte na razdalji največ 2 m na cev

za dimne pline.

A

B

9. Pripomoček za montažo pritrdite na natični element.

10. Cev za dimne pline napeljite od zgoraj v jašek, spredaj
naj bo vrv pripomočka za montažo. Ena oseba mora ob
ustju jaška poskrbeti, da je cev za dimne pline vseskozi
na sredini jaška, da se preprečijo mehanske poškodbe.
Druga oseba sprejme vrv pripomočka za montažo v
prostoru namestitve izdelka ter cev za dimne pline s
pripomočkom za montažo povleče skozi jašek.

11. Ko je gibljiva cev za dimne pline napeljana do konca v
jašek, odstranite pripomoček za montažo.

12. Natični element (11) vstavite na spodnjem koncu cevi
za dimne pline v oporno koleno (12).

13. Montažni križ (4) potisnite prek cevi za dimne pline na
stranico jaška.

14. Priključni obroč (3) potisnite prek cevi za dimne pline.
15. Priključni obroč pritrdite z zaskočnimi zaporami na

montažni križ.

– Cev za dimne pline visi v montažnem križu.
16. Nastavek jaška montirajte na gibljivo cev za dimne

pline. (→ stran 40)
17. Alternativa

▶ Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na
gibljivo cev za dimne pline. (→ stran 45)

18. Montirajte priključek za jašek/stenski priključek.
(→ stran 26)

6.2.5 Montaža gibke cevi za dimne pline DN 80 z
navpičnim strešnim prehodom

PPooggoojjii: Uporabite komplet s št. art. 0020021008. Komplet vsebuje natični
element, montažni križ in vezni element z objemko.

Za montažo gibke cevi za dimne pline v jašku z navpičnim
strešnim prehodom je treba najprej izdelati ustje odstranje-
nega jaška tako, da bo gladko in ravno. Nato v jašek monti-
rajte podporni nastavek z opornim kolenom in cev.

Nevarnost!
Nevarnost požara zaradi uporabe odstranje-
nega jaška, ki ne izpolnjuje zahtev za proti-
požarno zaščito.
Če ni treba, da odstranjeni jašek (star di-
mnik) izpolnjuje zahteve za požarno varnost,
ga je dovoljeno uporabiti kot napeljavo za
zrak/dimne pline.

▶ Upoštevajte veljavne gradbene predpise.

Takšna montaža je mogoča samo pri načinu delovanja, ki ni
odvisno od zraka v prostoru. V jašku je dovoljeno uporabiti
samo gibko cev za dimne pline DN 80 (PP). Uporabiti je do-
voljeno zgolj cevne elemente sistema ⌀ 80/125 mm (PP).
Prerez jaška za gibko cev za dimne pline Ø 80 mm (PP)
mora znašati najmanj:

– okrogel: 130 mm
– oglati: 120 x 120

Maksimalne cevi najdete v pregledni z dolžinami cevi, in
sicer v vrstici „Navpičen strešni prehod – št. art. 303200 in
303201“.
▶ Pozor: upoštevajte vsa opozorila in varnostna navodila iz

poglavij, na katera ste bili v navodilih napotenih v pove-
zavi z montažo.
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6.2.5.1 Montaža navpičnega strešnega prehoda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

10

1 Navpični strešni prehod
⌀ 80/125 mm (PP)

2 Strešna opeka za poševno
streho

3 Podaljšek ⌀ 80/125 mm
(PP)

4 Koleno 45° ⌀ 80/125 mm
(PP)

5 Podaljšek ⌀ 80/125 mm
(PP)

6 Nastavek za ravno streho

7 Povezovalni kos z ob-
jemko

8 Montažni križ

9 Odstranjen jašek

10 Gibka cev za dimne pline
⌀ 80 mm (PP)

1. Ustje odstranjenega jaška naj bo izvedeno, tako da bo
zidni vstavek poravnan s površino.

2. Montažo začnite v skladu z navodili v naslednjih poglav-
jih:

3. Montirajte podporni nastavek in oporno koleno.
(→ stran 36)

4. Montirajte gibljivo cev za dimne pline. (→ stran 34)

5. Namestite nastavek za ravno streho (6) na sredino ja-
ška (9) s pomočjo montažnega križa (8) in ga pritrdite z
vijaki in vložki.

6. Podaljšek cevi za dimne pline vstavite (5) v povezovalni
kos z objemko.(7).

7. Montirajte navpični strešni prehod v skladu z navodili v
naslednjih poglavjih:

8. Skozi poševne strehe montirajte strešni prehod.
(→ stran 55)

9. Montirajte priključek jaška za način delovanja, neodvi-
sen od zraka v prostoru. (→ stran 27)

10. Priključite izdelek na priključek za dovod zraka/dimne
pline. (→ stran 64)

6.2.6 Montaža gibljive cevi za dimne pline DN 100
Za montažo gibljive cevi za dimne pline je treba najprej pri-
praviti prehod v jašek in montirati podporni nastavek z opor-
nim kolenom. Nato je treba v jašek montirati cev

6.2.6.1 Obseg dobave za št. art. 303516

2 

1 

3 

4 

5 

6 

1 Prehodni kos ⌀ 80 mm -
⌀ 100 mm

2 Natični element

3 Montažni križ

4 Povezovalni kos z ob-
jemko

5 Nastavek jaška

6 Cev na ustju

6.2.6.2 Montaža podpornega nastavka in opornega
kolena

1

2

1. Določite mesto montaže.

2. V jašek prebijte dovolj veliko prehodno odprtino.
3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte izvrtino.
4. Po potrebi skrajšajte podporni nastavek (2).
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5. Oporno koleno (1) pritrdite na podporni nastavek tako,
da je cev za dimne pline po vgradnji nameščena na
sredini jaška.

6. Podporni nastavek z opornim kolenom vstavite v jašek.
– Oporno koleno lahko v večini primerov znižate s

podaljški od zgoraj.

6.2.6.3 Vstavljanje povezovalnega elementa in
elementa za čiščenje

1 2

1 Povezovalni element 2 Element za čiščenje

1. Namesto uporabe gibljive cevi za dimne pline v celotni
dolžini lahko uporabite več krajših cevi, ki jih povežete s
povezovalnimi elementi (št. art. 303518) oz. z elemen-
tom za čiščenje (št. art. 303517).

2. Cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami na utoru
na ustrezno dolžino.

3. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Stoječi kondenzat lahko poškoduje tesnila.

▶ Upoštevajte smer vgradnje elementa
za čiščenje in povezovalnega elementa
(oznaka), da stoječi kondenzat ne poško-
duje tesnil.

4. Konec cevi za dimne pline potisnite do konca v ele-
ment.

5. Element pritrdite z zaskočnimi zaporami.

6.2.6.4 Montaža gibljive cevi za dimne pline DN 100
v jašku

10

12

13

8

7

7

7

9

6

4
3

2

11

1

5

1 Kapa nastavka jaška

2 Cev na ustju

3 Povezovalni kos

4 Montažni križ

5 Ustje jaška

6 Element za čiščenje

7 Distančnik

8 Cev za dimne pline

9 Povezovalni element

10 Konec cevi za dimne pline

11 Natični element

12 Prehodni kos

13 Oporno koleno

14 Podporni nastavek

1. Določite skupno dolžino gibljive cevi za dimne pline od
ustja jaška (5) do opornega kolena (12).
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2. Najprej določite samo približ o skupno dolžino. Za vsak
zamik dodajte varnostni dodatek:
PPooggoojjii: Pri ravnem jašku

– Zamik: 50 cm
PPooggoojjii: Pri zamaknjenem jašku

– Zamik: 70 cm
3. Po potrebi montirajte najprej povezovalne elemente (9)

in elemente za čiščenje (6).
4. Cev za dimne pline odr žite z žago ali škarjami na utoru

na ustrezno dolžino.
– Gibljivo cev za dimne pline skrajšajte šele, ko cev za

dimne pline pritrdite na ustje jaška.
5. Tesnilo namestite v najnižji nepoškodovan utor na cevi

za dimne pline.

6. Spodnji konec cevi za dimne pline potisnite do konca v
natični element.

7. Natični element pritrdite z zas č imi zaporami.
8. Na cev za dimne pline montirajte distančnike (7).

– Razmik med dist č iki: m

A

B

9. Pripom č k za montažo pritrdite na natič i element.

10. Cev za dimne pline napeljite od zgoraj v jašek, spredaj
naj bo vrv pripomoč a za montažo. Ena oseba mora ob
ustju jaška poskrbeti, da je cev za dimne pline vseskozi
na sredini jaška, da se preprečijo mehanske poškodbe.
Druga oseba sprejme vrv pripomoč a za montažo v
prostoru namestitve izdelka ter cev za dimne pline s
pripomoč om za montažo povleče skozi jašek.

11. Ko je gibljiva cev za dimne pline napeljana do konca v
jašek, odstranite pripomoček za montažo.

12

13

10

11

12. Prehodni kos 80 - 100 mm (11) vstavite v oporno ko-
leno (12).

13. Natič i element (10) vstavite na spodnjem koncu cevi
za dimne pline v prehodni kos (11).

Navodilo
Za priklj čitev na cev za dimne pline v jašku
lahko uporabite samo Vaillantov priključni
komplet (št. art. 303250) s plastič imi cevmi
za dimne pline.

14. Nastavek jaška montirajte na gibljivo cev za dimne
pline DN 100. ( stran 43)

15. Montirajte priklj č k za jašek/stenski priklj č .
( stran 26)

6.2.7 Montaža koncentrične cevi za zrak/dimne
pline

Za mont žo koncentrične cevi za zrak/dimne pline je treba
najprej pripraviti prehod v jašek in montirati podporni nasta-
vek z opornim kolenom. Nato je treba v jašek montirati cev.

6.2.7.1 Obseg dobave za št. art. 303220

1

2

3

4

70

70

500

7

8

6

5

1 Oporno koleno

2 Tesnilna plošča

3 Podporni nastavek

4 Zidna rozeta

5 Distančnik

6 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

7 Revizijsko koleno

8 Cev za zrak in dimne pline
dolžine 0,5 m
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6.2.7.2 Montaža koncentrične cevi za zrak/dimne
pline v jašku

6 

5 

5 

7 

8 

9 

4 

1 

2 

3 

1 Kapa nastavka jaška

2 Podnožje nastavka jaška

3 Tesnilna plošča

4 Rob ustja jaška

5 Distančnik

6 Revizijska odprtina

7 Objemka cevi za zrak

8 Oporno koleno

9 Podporni nastavek

1. Določite mesto montaže.
2. Prebijte dovolj veliko prehodno odprtino.
3. V zadnjo stranico jaška izvrtajte izvrtino.
4. Po potrebi skrajšajte podporni nastavek (9).
5. Oporno koleno (8) pritrdite na podporni nastavek tako,

da je cev za dimne pline po vgradnji nameščena na
sredini jaška.

6. Podporni nastavek (9) in oporno koleno (8) montirajte v
jašek.

7. S pomočjo vrvi montirajte potrebno dolžino cevi za di-
mne pline z ustrezno revizijsko odprtino (6) od konca
jaška navzdol.

8. Za povezavo posameznih delov uporabite po eno ob-
jemko cevi za zrak (7).

9. Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za zrak.
(→ stran 73)

10. V razmikih največ 2 m potisnite po en distančnik (5) na
cevi za dimne pline.

11. Pred in za revizijsko odprtino namestite po en dodaten
distančnik.

12. Po vstavljanju celotne cevi za dimne pline v oporno
koleno namestite objemko (7) za povezavo.

13. Ko je vstavljena zgornja cev za dimne pline, odstranite
objemko cevi in skrajšajte cev na potrebno dolžino.
– Cev mora segati 300 mm iz ustja jaška.

14. Posnemite rob cevi za dimne pline.
15. Montirajte plastičen (PP) nastavek jaška. (→ stran 40)
16. Alternativa

▶ Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na
togo cev za dimne pline. (→ stran 44)

6.2.7.3 Montaža priključka za jašek/stenskega
priključka

min. 100

25

21 43

1. V skladu z razdaljo skrajšajte podaljšek (1) ter oporno
koleno (4) povežite prek objemke cevi za zrak (3) s
podaljškom.

2. Podaljšek pritrdite z malto in počakajte, da se malta
strdi.

3. Zidno rozeto (2) potisnite prek podaljška in jo pritrdite
na steno.

4. Priključite izdelek na priključek za dovod zraka/dimne
pline. (→ stran 64)

6.3 Montaža nastavkov jaška

6.3.1 Navodila za montažo plastičnih nastavkov
jaška

h h/2

1

▶ Podnožje nastavka jaška pritrdite s štirimi vijaki na rob
ustja.

▶ Obvezno uporabite 4 elastične podložke (1), da se omo-
goči izravnava zaradi raztezanja materiala.

▶ Elastične podložke stisnite za 50 % (h/2).
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6.3.2 Montaža plastičnega (PP) nastavka jaška

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi toplotnega razte-
zanja!
Zaradi toplotnega raztezanja plastičnih (PP)
cevi za dimne pline se lahko kapa občasno
dvigne do 20 cm!

▶ Zagotovite, da je nad kapo na voljo potre-
ben prostor.

1

2

3

m
in

. 1
0

0
 m

m

3
0

0
 m

m

1 Kapa

2 Podnožje

3 Rob ustja

1. Ko je vstavljena zgornja cev za dimne pline, odstranite
objemko cevi in skrajšajte cev na potrebno dolžino.
– Cev mora segati 300 mm iz ustja jaška.

30
0

 m
m

4

2. Samo koncentrična cev za dimne pline: tesnilno ploščo
(4) montirajte na rob ustja.

3. Posnemite rob cevi za dimne pline.
4. Rob ustja (3) na jašku zatesnite s silikonom.
5. Pritrdite podnožje nastavka jaška, glejte "Navodila za

montažo plastičnih nastavkov jaška" (→ stran 39).
6. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate z

žago.

60 mm

7. Preverite, če sega 60 mm prek podnožja nastavka ja-
ška.

8. Kapo (1) nastavka jaška (2) stisnite z vstopnim koncem
v zgornji del toge cevi za dimne pline in jo močno priti-
snite.

6.3.3 Montaža plastičnega (PP) nastavka jaška na
gibljivo cev za dimne pline

1. Rob ustja zatesnite s silikonom.
2. Pritrdite podnožje nastavka jaška, glejte "Navodila za

montažo plastičnih nastavkov jaška" (→ stran 39).
3. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate z

žago.
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1

4. Gibljivo cev za dimne pline nato odrežite z žago ali
škarjami na utoru tako, da prek roba podnožja sega štiri
do pet utorov cevi.

5. Tesnilo (1) namestite v najvišji nepoškodovan utor na
cevi za dimne pline.

1

6. Kapo nastavka jaška (1) namestite prek zgornjega dela
gibljive cevi za dimne pline s tesnilom.

7. Kapo pritiskajte na podnožje, dokler se slišno ne za-
skoči.

6.3.4 Montaža plastičnega nastavka jaška na gibko
cev za dimne pline DN 60

2

3

1

4

5

1. Montažni križ (4) potisnite prek cevi za dimne pline (3)
na stranico jaška.

2. Gibljivo cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami
na utoru tako, da prek montažnega križa sega 4 do 5
utorov cevi.

3. Tesnilo namestite v najvišji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

4. Povezovalni kos z objemko (2) potisnite do konca na
cev za dimne pline.

5. Povezovalni kos pritrdite z zaskočnimi zaporami.

◁ Cev za dimne pline visi v montažnem križu.

6. Cev na ustju (1) vstavite v povezovalni kos (2).
7. Rob ustja (5) zatesnite s silikonom.

8

4

8. Nastavek jaška (8) namestite prek cevi na ustju (4) in
ga postavite na jašek.

9. Pritrdite podnožje nastavka jaška, glejte "Navodila za
montažo plastičnih nastavkov jaška" (→ stran 39).

10. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate z
žago.
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6.3.5 Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla
na gibko cev za dimne pline DN 60

1

5

6

4

2

3

1. Montažni križ (5) potisnite prek cevi za dimne pline na
stranico jaška.

2. Cev za dimne pline ponovno povlecite iz jaška do te
mere, da jo lahko skrajšate s čistim ravnim rezom.

3. Gibljivo cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami
na utoru tako, da prek montažnega križa sega 4 do 5
utorov cevi.

4. Tesnilo namestite v najvišji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

5. Povezovalni kos z objemko (4) potisnite do konca na
cev za dimne pline.

6. Vezni element (4) pritrdite z zaskočnimi zaporami.

◁ Cev za dimne pline visi v montažnem križu.

Previdnost!
Nevarnost poškodb cevi iz nerjavnega jekla
s pokrovom za zaščito pred dežjem!
Veter lahko dvigne cev iz nerjavnega jekla s
pokrovom za zaščito pred dežjem.

▶ Zaskočni kavelj (2) naj se vedno zaskoči
za zaobljenim robom objemke (3).

7. Vstavite cev iz nerjavnega jekla (1) v vezni element (4).
8. Rob ustja (6) zatesnite s silikonom.

8

7

9

9. Pokrov jaška (8) namestite prek cevi na ustju in ga po-
stavite na jašek.

10. Pokrov jaška pritrdite s štirimi vložki in štirimi vijaki.
11. Montirajte pokrov za zaščito pred dežjem (7) in zaprite

zaponko (9).

6.3.6 Montaža plastičnega (PP) nastavka jaška na
dvojno gibko cev za dimne pline

Previdnost!
Nevarnost materialne škode zaradi dimnih
plinov oz. delcev umazanije!
Vsesani dimni plini ali delci umazanije lahko
poškodujejo izdelek oz. povzročijo motnje
v delovanju. Če je ustje cevi za dimne pline
za izdelek, ki deluje neodvisno od zraka v
prostoru, neposredno poleg drugega sistema
za dimne pline, se lahko vsesajo dimni plini
ali delci umazanije.

▶ Z ustreznim nastavkom povišajte drugo
napeljavo za dimne pline.

1. Za povišanje sosednje napeljave za dimne pline upo-
števajte predpise v poglavju "Varnost".
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3

4

2

1

5

6

2. Potisnite montažni križ (5) prek cevi za dimne pline (4).

3. Gibke cevi za dimne pline odrežite z žago ali škarjami
na utoru tako, da prek montažnega križa sega 4 do 5
utorov cevi.

4. Tesnila (3) namestite v najvišji nepoškodovan utor na
cevi za dimne pline.

5. Nanesite nekaj priloženega maziva na tesnila.
6. Pri montaži pazite, da tesnilo ne zdrsne iz utora
7. Vezne elemente z objemko (2) potisnite do konca na

cevi za dimne pline in jih pritrdite z zaskočnimi zapo-
rami.

◁ Cevi za dimne pline visijo na montažnem križu.

8. Vtaknite cevi na ustju (1) v vezne elemente (2).
9. Rob jaška (6) zatesnite s silikonom.

7

5

10. Nastavek jaška (7) poveznite čez cevi na ustju (5) ter
namestite nastavek jaška na jašek.

11. Pritrdite podnožje nastavka jaška, glejte "Navodila za
montažo plastičnih nastavkov jaška" (→ stran 39).

12. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate z
žago.

13. Na robu ponovno zagotovite zaščito pred korozijo.

8

14. Zgornji del nastavka jaška (8) poveznite čez obe cevi
na ustju.

15. Zgornji del trdno pritisnite na spodnji del.

16. Namestite samorezne varovalne vijake, da boste zgor-
nji del trdno spojili s spodnjim.

6.3.7 Montaža nastavka jaška na gibljivo cev za
dimne pline DN 100

2

3

1

4

5

1. Montažni križ (4) potisnite prek cevi za dimne pline (3)
na stranico jaška.
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2. Gibljivo cev za dimne pline odrežite z žago ali škarjami
na utoru tako, da prek montažnega križa sega 4 do 5
utorov cevi.

3. Tesnilo namestite v najvišji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

4. Povezovalni kos z objemko (2) potisnite do konca na
cev za dimne pline.

5. Povezovalni kos pritrdite z zaskočnimi zaporami.

◁ Cev za dimne pline visi v montažnem križu.

6. Cev na ustju (1) vstavite v povezovalni kos (2).

6

7

5

7. Pri poševno nameščeni cevi na ustju pritrdite povezo-
valni kos z nosilcem na montažni križ.

Navodilo
Nosilec je treba namestiti na stran, proti ka-
teri mora biti usmerjena cev na ustju.

8. Na montažni križ vpnite pritrdilno kljuko (6).
9. Pritrdilno kljuko namestite na povezovalni kos (7).
10. Rob ustja (5) zatesnite s silikonom.

8

4

11. Nastavek jaška (8) namestite prek cevi na ustju (4) in
ga postavite na jašek.

12. Pritrdite podnožje nastavka jaška, glejte "Navodila za
montažo plastičnih nastavkov jaška" (→ stran 39).

13. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate z
žago.

6.3.8 Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla
s št. art. 0020021007 na togo cev za dimne
pline

2

min.
400 mm

330 - 340 mm1

1. Skrajšajte cev iz nerjavnega jekla (1).
– Zadnja cev za dimne pline mora biti iz nerjavnega

jekla (št. art. 0020025741).

2. Vstavite cev iz nerjavnega jekla.
3. Rob ustja (2) zatesnite s silikonom.

6

7

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi toplotnega razte-
zanja!
Zaradi toplotnega raztezanja plastičnih (PP)
cevi za dimne pline se lahko kapa občasno
dvigne do 20 cm!

▶ Zagotovite, da je nad kapo na voljo potre-
ben prostor.

4. Pokrov jaška (7) namestite prek cevi na ustju in ga po-
stavite na jašek.

5. Pokrov jaška pritrdite s štirimi vložki in štirimi vijaki.

Previdnost!
Nevarnost poškodb zaradi toplotnega razte-
zanja!
Cev za dimne pline se lahko skrajša, ko se
ohladi.

▶ Pokrova za zaščito pred dežjem ne name-
stite neposredno na napeljavo. Pustite pri-
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bližno 2 cm prostora za premikanje nav-
zdol.

6. Montirajte pokrov za zaščito pred dežjem (6).
7. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate s

škarjami za pločevino.

6.3.9 Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla
na gibljivo cev za dimne pline

2

3

1

4

5

1. Montažni križ (4) potisnite prek cevi za dimne pline (3)
na stranico jaška.

2. Sedaj gibko cev za dimne pline odrežite z žago ali škar-
jami na utoru tako, da prek montažnega križa sega 4 do
5 utorov cevi.

3. Tesnilo namestite v najvišji nepoškodovan utor na cevi
za dimne pline.

4. Povezovalni kos z objemko (2) potisnite do konca na
cev za dimne pline.

5. Povezovalni kos pritrdite z zaskočnimi zaporami.

◁ Cev za dimne pline visi v montažnem križu.

Navodilo
Zadnja cev za dimne pline (1) mora biti iz
nerjavnega jekla (št. art. 0020025741).

330 - 340 mm 1

6. Cev na ustju (1) skrajšajte v skladu s sliko.

7. Cev na ustju (1) vstavite v povezovalni kos (2).
8. Rob ustja (5) zatesnite s silikonom.

6

7

9. Pokrov jaška (7) namestite prek cevi na ustju in ga po-
stavite na jašek.

10. Pokrov jaška pritrdite s štirimi vložki in štirimi vijaki.
11. Montirajte pokrov za zaščito pred dežjem (6).
12. Podnožje nastavka jaška lahko po potrebi skrajšate s

škarjami za pločevino.

6.3.10 Montaža nastavka jaška iz nerjavnega jekla
(št. art. 0020021007)

Navodilo
Če želite vgraditi nastavek jaška iz nerjavnega
jekla (št. art. 0020021007), uporabite št. art.
0020095594.
V kompletu (št. art. 0020095594) so:
- cev iz nerjavnega jekla
- vezni element
- povezovalni kos z objemko

1. Montirajte gibljivo cev za dimne pline, kot je opisano.
Priključni obroč je treba zamenjati s povezovalnim ko-
som z objemko.

2. Nastavek jaška iz nerjavnega jekla montirajte na gibljivo
cev za dimne pline. (→ stran 45)

6.4 Montaža cevi za dimne pline na zunanjo
steno

Za montažo cevi za dimne pline na zunanjo steno najprej iz-
vrtajte izvrtino v zunanjo steno in montirajte zunanjo stensko
konzolo. Nato montirajte cev na zunanjo steno.
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6.4.1 Obseg dobave osnovnih elementov za
montažo na zunanjo steno

2

4 5

99 10

3

6

8
7

1

1 Revizijsko koleno
80/125 mm

2 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

3 Podaljšek 0,5 m,
80/125 mm

4 Zunanja rozeta, deljena, iz
nerjavnega jekla

5 Notranja rozeta

6 Koleno za stenski prehod
87°, 80/125 mm, iz
nerjavnega jekla

7 Objemka cevi za zrak iz
nerjavnega jekla (2 x)

8 Nastavek za ustje, iz
nerjavnega jekla

9 Nastavek za vsesavanje
zraka, iz nerjavnega jekla

10 Zunanja stenska konzola,
nastavljiva od 50 do 300
mm, iz nerjavnega jekla

6.4.2 Upoštevajte statične vrednosti
Pred začetkom montaže določite potek napeljave za dimne
pline ter število mest za stenske konzole in nosilcev za cev
na zunanji steni.

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajo-
čih delov!
Prekoračitev statične vrednosti lahko pov-
zroči mehansko poškodbo napeljave za di-
mne pline. V skrajnem primeru se lahko deli
odtrgajo s stene in s padcem na tla ogrozijo
ljudi.

▶ Pri montaži upoštevajte statične vrednosti.
▶ Najmanj vsak drugi podaljšek pritrdite s

cevno objemko na zunanjo steno.

Cev za dimne pline na zunanji steni
1 

2

2 

3

3

2 

2 

2 

4 

5 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

8 

A

 B 

C

D

E

1 Nastavek za ustje

2 Objemka cevi za zrak

3 Nosilec za cev na zunanji
steni

4 Podaljšek

5 Zunanja stenska konzola

6 Nastavek za vsesavanje
zraka

7 Koleno za stenski prehod

8 Zunanja rozeta, deljena

9 Notranja objemka cevi za
zrak

10 Revizijsko koleno

11 Notranji podaljšek

12 Notranja rozeta

A maks. 2 m (razmik med
kolenom za stenski prehod
in stensko konzolo)

B maks. 22 m (višina nad
zunanjo stensko konzolo)

C maks. 2 m (razmik med
nosilci za cev)

D maks. 1,5 m (višina nad
zgornjim nosilcem za cev)

E min. 50 mm (razmik med
odprtino v steni in zunanjo
stensko konzolo)

Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajo-
čih delov cevi za dimne pline!
Od navpične višine 2 m dalje je potrebna zu-
nanja stenska konzola za prevzem navpičnih
podpornih sil, da se cev za dimne pline ne
poškoduje zaradi previsokih obremenitev.

▶ Po zamiku vgradite drugo zunanjo sten-
sko konzolo.
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Nevarnost!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajo-
čih delov!
Za del cevi za dimne pline, ki sega prek
strehe, je potrebno zagotoviti dovolj togo
montažo. Med oba zgornja nosilca za cev na
zunanji steni ni dovoljeno montirati nobenega
zamika. Zamik zmanjša togost napeljave za
dimne pline v vetru in lahko povzroči, da se
cev za dimne pline zavrti oz. sprosti s stene.

▶ Med oba zgornja nosilca za cev na zuna-
nji steni ne montirajte nobenega zamika.

max. 2 m max. 2 m

max. 2 m
max. 2 m

6.4.3 Montaža cevi za dimne pline na zunanjo
steno

Navodilo
Upoštevajte morebitno prisotni previs strehe. Po
potrebi uporabite strešnike z odprtino za poševno
streho. Cev za dimne pline mora biti od oken in
drugih stenskih odprtin odmaknjena vsaj 20 cm.

(220)

150

300

125

125

150

(3
2

5
)

18
9

15
9

18
9

15
9

1

1

1. Izvrtajte izvrtino v zunanjo steno.
– Premer izvrtine: 150 mm

2. Montirajte zunanjo stensko konzolo, ki je sestavljena iz
2 držal in nosilne plošče.
– Zunanjo stensko konzolo montirajte najmanj 50 mm

nad odprtino v steni, da je omogočena montaža
zidne rozete na cev za dimne pline.

3. Pri razdalji 50 mm do 150 mm od stene montirajte mon-
tažno ploščo na krajši strani, pri razdalji 150 mm do 300
mm od stene pa na daljši strani zunanje stenske kon-
zole.

4. Nastavite želeno razdaljo od stene ter privijte 4 vijake
(1) v položaj za montažo.

5. Stensko konzolo montirajte najmanj 50 mm nad odpr-
tino v steni, da je omogočena montaža zidne rozete na
cev za dimne pline.
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9

10

11

min. 
50 mm

6
0

7
0

3

2

1

4

5

7 6

8

1 Objemka cevi za zrak

2 Podaljšek na zunanji steni

3 Pritrdilna objemka za
zunanjo stensko konzolo

4 Nastavek za vsesavanje
zraka

5 Koleno za stenski prehod

6 Zunanja rozeta, deljena

7 Notranji podaljšek

8 Notranja rozeta

9 Zunanji zaobljeni rob

10 Vpenjalna priprava

11 Zunanji zaobljeni rob

6. Montirajte koleno za stenski prehod, nastavek za vse-
savanje zraka in podaljšek na zunanji steni.
– Odprtina za vsesavanje zraka mora biti najmanj 1,0

m nad tlemi, da je ne zapre sneg.
– Nastavek za vsesavanje zraka lahko namestite na

poljubno višino. Za omejitve si oglejte tabelo "Dol-
žine cevi“.

– Nastavek za vsesavanje zraka mora biti vedno na-
meščen navpično, da v odprtine za vsesavanje
zraka ne more zaiti deževnica.

– Objemka na cevi za dimne pline mora biti vedno
obrnjena proti ustju za dimne pline.

7. Po eno objemko cevi za zrak (1) vpnite na podaljšek na
zunanji steni (2) in nastavek za vsesavanje zraka (4).

8. Nastavek za vsesavanje zraka in koleno za stenski pre-
hod (5) potisnite do konca skupaj, prav tako tudi podalj-
šek na zunanji steni in nastavek za vsesavanje zraka.

9. Objemko cevi za zrak namestite nad oba zunanja ro-
bova (9, 11) in pritrdite vpenjalno pripravo (10).

10. Koleno za stenski prehod (5) z nastavkom za vsesa-
vanje zraka in podaljškom na zunanji steni vstavite v
stenski prehod.

11. Pritrdilno objemko zunanje stenske konzole (3) name-
stite okoli podaljška na zunanji steni in pritrdite oba pri-
vojna vijaka.

12. Po potrebi skrajšajte bel podaljšek (7) na potrebno dol-
žino.

13. Bel podaljšek namestite z notranje strani na koleno za
stenski prehod.

14. Režo med cevjo za zrak in prehodno odprtino zapolnite
z zunanje in notranje strani z malto. Počakajte, da se
malta strdi.

15. Z notranje strani pritrdite notranjo rozeto (8).
16. Z zunanje strani pritrdite zunanjo rozeto (6).
17. Pritrdite nosilce za cev na zunanji steni na razdalji naj-

več 2 m.

195 45

25

50 - 90 mm

90 - 130 mm

140 - 330 mm

13
0

125

18. Za območje nastavitve od 90 mm do 160 mm odstranite
zunanji nosilec.
– Območje nastavitve nosilcev za cev na zunanji steni

zadošča za razdalje od 50 mm do 90 mm. Pri večjih
razdaljah od stene so potrebni podaljški za nosilce
za cev na zunanji steni. Z njimi je možno doseči
razdalje od stene do 300 mm.

19. Nosilce za cev na zunanji steni privijte neposredno na
spodnji del podaljškov za nosilce za cev na zunanji
steni.

20. Montirajte cevi za dimne pline, morebitno revizijsko
odprtino ter preusmeritve in zaključni kos.
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– Zaključni kos je na strani dimnih plinov izdelan iz
nerjavnega jekla. Na ta način je ustje za dimne pline
odporno tudi proti UV žarkom.

– Razdalja ustja od površine strehe mora biti najmanj
40 cm, pri izdelkih z močjo nad 50 kW pa najmanj
100 cm.

21. Dobro pritrdite vse stenske pritrdilne elemente in ob-
jemke cevi za zrak.

6.4.4 Montaža obroča za zaščito pred dežjem

Navodilo
Če je napeljava za dimne pline napeljana skozi
previs strehe, je potrebno na napeljavo za dimne
pline montirati obroč za zaščito pred dežjem.

1. Namestite obroč za zaščito pred dežjem.

2. Privijte privojni vijak.
3. Režo med obročem za zaščito pred dežjem in nape-

ljavo za dimne pline trajno elastično zatesnite s sred-
stvom, odpornim tudi proti UV žarkom.

6.4.5 Montaža podaljška, ki se lahko skrajša

Navodilo
Pri podaljšku, ki se lahko skrajša (št. art.
0020042755) distančnik za centriranje cevi za
dimne pline v zunanji cevi ni povezan z zunanjo
cevjo. Zunanja cev na dovodni strani nima
zaobljenega robu, ker je na tej strani skrajšana.

2

1

1. Za krajšanje podaljška povlecite cev za dimne pline (1)
iz zunanje cevi (2).

2. Cev za dimne pline in zunanjo cev skrajšajte za enako
dolžino.
– Cev za dimne pline in zunanjo cev skrajšajte na

strani, ki je obrnjena stran od objemke. Distančnik
mora ostati blokiran na cevi za dimne pline.

3. Cev za dimne pline ponovno potisnite v zunanjo cev.

1

2

1 Nosilec za cev na zunanji
steni

2 Pritrdilna objemka

Opozorilo!
Nevarnost telesnih poškodb zaradi padajo-
čih delov!
Podaljšek zunanje cevi, ki se lahko skrajša,
na spodnji strani nima zaobljenega robu, pri-
trdilna objemka ne more stabilizirati cevnega
sistema.

▶ Vgradite dodaten nosilec za cev na zuna-
nji steni, da se sistem zaradi obremenitve
z vetrom ne more ločiti in sprostiti.

4. Neposredno nad podaljšek, ki se lahko skrajša, monti-
rajte dodaten nosilec za cev na zunanji steni.
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6.4.6 Montaža kolena 30° (na zunanjo steno) z zamikom

B

A

C

A Zamik

B Dolžina cevi za zrak

C Višina

1. Primer: (s podaljškom, ki se lahko skrajša, št. art. 0020042755): izmerite zamik (A), npr. dolžine 300 mm.
Tabela vrednosti zamika (→ stran 50)

2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino podaljška cevi za zrak, ki se lahko skrajša, (B) = 494 mm ter višino (C)
= 656 mm.

S podaljškom, ki se lahko skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 0,5 m št. art.
0020042753 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 1,0 m št. art.
0020042754 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

Zamik Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina

A B C A B – C A B – C

53 0 228 298 490 0 652 548 990 0 1085

54 - 109 ni možno 299 -
339

-945onžomin
589

ni možno

110 114 327 340 574 114 725 590 1074 114 1158

120 134 344 350 594 134 742 600 1094 134 1175

130 154 361 360 614 154 759 610 1114 154 1192

140 174 378 370 634 174 777 620 1314 174 1210

150 194 396 380 654 194 794 630 1514 194 1227

160 214 413 390 674 214 811 640 1714 214 1244

170 234 430 400 694 234 829 650 1914 234 1262

180 254 448 410 714 254 846 660 1214 254 1279

190 274 465 420 734 274 863 670 1234 274 1296

200 294 482 430 754 294 881 680 1254 294 1314

210 314 500 440 774 314 898 690 1274 314 1331

220 334 517 450 794 334 915 700 1294 334 1348

230 354 534 460 814 354 933 710 1314 354 1366

240 374 552 470 834 374 950 720 1334 374 1383

250 394 569 480 854 394 967 730 1354 394 1400

260 414 586 490 874 414 985 740 1374 414 1418

270 434 604 500 894 434 1002 750 1394 434 1435

280 454 621 510 914 454 1019 760 1414 454 1452
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S podaljškom, ki se lahko skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 0,5 m št. art.
0020042753 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 1,0 m št. art.
0020042754 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

Zamik Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina

A B C A B – C A B – C

290 474 638 520 934 474 1037 770 1434 474 1470

300 494 656 530 954 494 1054 780 1454 494 1487

6.4.7 Montaža kolena 45° (na zunanjo steno) z zamikom

B

A

C

A Zamik

B Dolžina cevi za zrak

C Višina

1. Primer: (s podaljškom, ki se lahko skrajša, št. art. 0020042755): izmerite zamik (A), npr. dolžine 430 mm.
Tabela vrednosti zamika (→ stran 51)

2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino podaljška cevi za zrak, ki se lahko skrajša, (B) = 488 mm ter višino (C)
= 580 mm.

S podaljškom, ki se lahko skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 0,5 m št. art.
0020042753 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 1,0 m št. art.
0020042754 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

Zamik Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina

A B C A B – C A B – C

106 0 256 431 490 0 581 785 990 0 935

106 -
169

ni možno 432 -
499

-687onžomin
849

ni možno

170 120 320 500 587 127 650 850 1082 122 1000

180 135 330 510 601 141 660 860 1096 136 1010

190 149 340 520 615 155 670 870 1110 150 1020

200 163 350 530 630 170 680 880 1124 164 1030

210 177 360 540 644 184 690 890 1139 179 1040

220 191 370 550 658 198 700 900 1153 193 1050

230 205 380 560 672 212 710 910 1167 207 1060

240 219 390 570 686 226 720 920 1181 221 1070
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S podaljškom, ki se lahko skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 0,5 m št. art.
0020042753 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 1,0 m št. art.
0020042754 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

Zamik Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina

A B C A B – C A B – C

250 234 400 580 700 240 730 930 1195 235 1080

260 248 410 590 714 254 740 940 1209 249 1090

270 262 420 600 729 269 750 950 1223 263 1100

280 276 430 610 743 283 760 960 1238 278 1110

290 290 440 620 757 297 770 970 1252 292 1120

300 304 450 630 771 311 780 980 1266 306 1130

310 318 460 640 785 325 790 990 1280 320 1140

320 333 470 650 799 339 800 1000 1294 334 1150

330 347 480 660 813 353 810 1010 1308 348 1160

340 361 490 670 828 368 820 1020 1322 362 1170

350 375 500 680 842 382 830 1030 1337 377 1180

360 389 510 690 856 394 840 1040 1351 391 1190

370 403 520 700 870 410 850 1050 1365 405 1200

380 417 530 710 884 424 860 1060 1379 419 1210

390 432 540 720 898 438 870 1070 1393 433 1220

400 446 550 730 912 452 880 1080 1407 447 1230

410 460 560 740 926 466 890 1090 1421 461 1240

420 474 570 750 941 481 900 1100 1436 476 1250

430 488 580 760 955 495 910 1110 1450 490 1260

6.4.8 Montaža kolena 87° (na zunanjo steno) z zamikom

B

A

C

A Zamik

B Dolžina cevi za zrak

C Višina

1. Primer: (s podaljškom, ki se lahko skrajša, št. art. 0020042755): izmerite zamik (A), npr. dolžine 760 mm.
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Tabela vrednosti zamika (→ stran 53)
2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino podaljška cevi za zrak, ki se lahko skrajša, (B) = 486 mm ter višino (C)

= 345 mm.

S podaljškom, ki se lahko skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 0,5 m št. art.
0020042753 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

S podaljškom dolžine 1,0 m št. art.
0020042754 in podaljškom, ki se lahko
skrajša
Št. art. 0020042755

Zamik Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina Zamik Skupna
dolžina
cevi za
zrak

Dolžina po-
daljška cevi
za zrak, ki se
lahko skrajša

Višina

A B C A B – C A B – C

275 0 319 764 490 0 345 1263 990 0 371

276 -
399

ni možno 765 -
859

-4621onžomin
1359

ni možno

400 126 326 860 586 126 350 1360 1087 127 376

410 136 326 870 596 136 351 1370 1097 137 377

420 146 327 880 606 146 351 1380 1107 147 377

430 156 328 890 616 156 352 1390 1117 157 378

440 166 328 900 626 166 352 1400 1127 167 378

450 176 329 910 636 176 353 1410 1137 177 379

460 186 329 920 646 186 353 1420 1147 187 379

470 196 330 930 656 196 354 1430 1157 197 380

480 206 330 940 666 206 354 1440 1167 207 380

490 216 331 950 676 216 355 1450 1177 217 381

500 226 331 960 686 226 355 1460 1187 227 382

510 236 332 970 696 236 356 1470 1197 237 382

520 246 332 980 706 246 356 1480 1207 247 383

530 256 333 990 716 256 357 1490 1217 257 383

540 266 333 1000 726 266 357 1500 1227 267 384

550 276 334 1010 736 276 358 1510 1237 277 384

560 286 334 1020 746 286 358 1520 1247 287 385

570 296 335 1030 756 296 359 1530 1257 297 385

580 306 335 1040 766 306 360 1540 1267 307 386

590 316 336 1050 776 316 360 1550 1277 317 386

600 326 336 1060 786 326 361 1560 1287 327 387

610 336 337 1070 796 336 361 1570 1297 337 387

620 346 337 1080 806 346 362 1580 1307 347 388

630 356 338 1090 816 356 362 1590 1317 357 388

640 366 339 1100 827 367 363 1600 1327 367 389

650 376 339 1110 837 377 363 1610 1337 377 389

660 386 340 1120 847 387 364 1620 1347 387 390

670 396 340 1130 857 397 364 1630 1357 397 390

680 406 341 1140 867 407 365 1640 1367 407 391

690 416 341 1150 877 417 365 1650 1377 417 391

700 426 342 1160 887 427 366 1660 1387 427 392

710 436 342 1170 897 437 366 1670 1397 437 393

720 446 343 1180 907 447 367 1680 1407 447 393

730 456 343 1190 917 457 367 1690 1417 457 394

740 466 344 1200 927 467 368 1700 1427 467 395

750 476 344 1210 937 477 368 1710 1437 477 395

760 486 345 1220 947 487 369 1720 1447 487 395
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6.5 Montaža navpičnega strešnega prehoda

6.5.1 Navodila za montažo

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov in nevarnost materialne škode
zaradi odlomljenja strešnega prehoda!
Sneg in led, ki zdrsne po strehah z naklonom,
lahko odlomi navpičen strešni prehod na po-
vršini strehe.

▶ Na območjih, kjer je mogoče pričakovati
obilnejše snežne padavine/nastajanje
ledu, strešni prehod montirajte v bližini
slemena ali pa nad strešni prehod name-
stite snegolov.

Navpične strešne prehode je mogoče skrajšati pod streho.
Dolžina mora biti kljub temu zadostna, da zagotovite varno
pritrditev z mont ž im nosilcem.
▶ Cev za dimne pline in cev za zrak skrajšajte za enako

dolžino.

6.5.2 Montaža navpičnega strešnega prehoda
60/100 mm

6.5.2.1 Obseg dobave za št. art. 303900 (črne barve)
/ 303901 (rdeče barve)

0
4

5
3

4
1

0
5

5

0
8

8

1 2

3

1 Navpični strešni prehod

2 Montažni nosilec

3 40-milimetrska objemka
cevi za zrak

6.5.2.2 Montaža prehoda za poševno streho

Ø 100

20 - 50°

 
 

3

1

2

1. Mesto vgradnje strešnega prehoda določite tako, da bo
za izdelkom zagotovljenega dovolj prostora za priklop
izdelka na ogrevalni sistem.

2. Vstavite strešnik z odprtino (2).
3. Strešni prehod (1) vstavite z zgornje strani skozi stre-

šnik z odprtino, da se zatesnjeno namesti.
4. Navpično poravnajte strešni prehod.
5. Z montažnim nosilcem (3) pritrdite strešni prehod na

strešno konstrukcijo.
6. S podaljški, koleni in morebitno l čilno napravo pove-

žite strešni prehod z izdelkom. e ne uporabite l čilne
naprave, namestite 40-milimetrsko objemko vedno ne-
posredno na izdelek.

7. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 67)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 68)
▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

7. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)

6.5.2.3 Montaža prehoda za ravno streho

Previdnost!
Nevarnost poškodb strukture zgradbe!
V primeru nestrokovne montaže lahko v
stavbo vdre voda in povzroči materialno
škodo.

▶ Upoštevajte predpise v direktivah za čr-
tovanje ter izdelavo streh z zatesnitvijo.
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Ø 100

Ø  120

1

A B
2

3

A Hladna streha B Topla streha

1. Določite mesto montaže strešnega prehoda.
2. Namestite nastavek za ravno streho (2).
3. Nastavek za ravno streho zatesnite in prilepite.
4. Strešni prehod (1) vstavite z zgornje strani skozi nasta-

vek za ravno streho, da se zatesnjeno namesti.
5. Navpično poravnajte strešni prehod.
6. Z mont ž im nosilcem (3) pritrdite strešni prehod na

strešno konstrukcijo.
7. S podaljški, koleni in morebitno l čilno napravo pove-

žite strešni prehod z izdelkom. e ne uporabite l čilne
naprave, namestite 40-milimetrsko objemko vedno ne-
posredno na izdelek.

8. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 67)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 68)
▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

8. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)

6.5.3 Montaža navpičnega strešnega prehoda
80/125 mm

6.5.3.1 Kontrola obsega dobave za št. art. 303200
(črne barve) / 303201 (rdeče barve)

14
3

0

7
0

1

2

3

4

5
6

0

1 Navpični strešni prehod

2 Adapter (zrak) za
Ø 110/125

3 Montažni nosilec

4 70 mm objemka cevi za
zrak

6.5.3.2 Montaža prehoda za poševno streho

2

3

20-50°

1

1. Mesto vgradnje strešnega prehoda določite tako, da bo
za izdelkom zagotovljenega dovolj prostora za priklop
izdelka na ogrevalni sistem.

2. Vstavite strešnik z odprtino (2).
3. Strešni prehod (1) vstavite z zgornje strani skozi stre-

šnik z odprtino, da se zatesnjeno namesti.
4. Navpično poravnajte strešni prehod.
5. Z montažnim nosilcem (3) pritrdite strešni prehod na

strešno konstrukcijo.
6. S podaljški, koleni in morebitno l čilno napravo žite

strešni prehod z izdelkom.
7. Alternativa 1 / 2

PPooggoojjii: Strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 69)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 71)
▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa l čilna mesta žite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

7. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)

6.5.3.3 Montaža prehoda za ravno streho

Previdnost!
Nevarnost poškodb strukture zgradbe!
V primeru nestrokovne montaže lahko v
stavbo vdre voda in povzroči materialno
škodo.

▶ Upoštevajte predpise v direktivah za nač -
tovanje ter izdelavo streh z zatesnitvijo.
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A B 2

3

1

Ø 125

Ø 120

A Hladna streha B Topla streha

1. Določite mesto mont že strešnega prehoda.
2. Namestite nastavek za ravno streho (2).
3. Nastavek za ravno streho zatesnite in prilepite.
4. Strešni prehod (1) vstavite z zgornje strani skozi nasta-

vek za ravno streho, da se zatesnjeno namesti.
5. Navpično poravnajte strešni prehod.
6. Z montažnim nosilcem (3) pritrdite strešni prehod na

strešno konstrukcijo.
7. S podaljški, koleni in morebitno ločilno napravo povežite

strešni prehod z izdelkom.

8. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 69)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 71)
▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

8. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)

6.6 Vodoravni stenski/strešni prehod

6.6.1 Priprava za montažo

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!

e izberete neustrezno mesto namestitve
napeljave za zrak/dimne pline, lahko dimni
plini vdrejo v stavbo.

▶ Upoštevajte veljavne predpise glede od-
daljenosti od oken in prezračevalnih odpr-
tin.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Stoječi kondenzat lahko poškoduje tesnila na
ceveh za dimne pline.

▶ Vodoravno cev za dimne pline nape-
ljite s padcem 3° v smeri proti izdelku.
3° ustreza nagibu približno 50 mm na
meter dolžine cevi.

▶ Pri tem upoštevajte, da mora biti nape-
ljava za zrak/dimne pline sredinsko spe-
ljana po izvrtini v steni.

▶ Dol čite mesto montaže napeljave za zrak/dimne pline.
▶ Pri montaži v bližini svetila nar čite uporabniku, naj redno

čisti ustje. Zaradi velikega števila m česa se lahko sicer
ustje um ž .

Primer montaže
Vodoraven strešni prehod

1

2

1 Neposredna namestitev 2 Oddaljena namestitev

– Najmanjše mere strešnega pokrova: Višina x širina:
300 mm x 300 mm
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6.6.2 Montaža navpičnega stenskega/strešnega
prehoda 60/100 mm s št. art. 303922

6.6.2.1 Obseg dobave

1

2

4

3

800

1 Vodoravni stenski/strešni
prehod

2 Rozeta Ø 100 (2 x) (gibka
zunanja rozeta, zidna
rozeta)

3 40-milimetrska objemka
(2 x)

4 Koleno 87°

6.6.2.2 Montaža stenskega prehoda

150 

3°

13

1

1. Izvrtajte izvrtino.
– Premer: 125 mm

Navodilo
e je stenski prehod dostopen z zunanje

strani stavbe, lahko izvrtate luknjo s preme-
rom 110 mm in zidno rozeto namestite od
zunaj.

2. Potisnite napeljavo za zrak/dimne pline (1) z gibko zu-
nanjo rozeto skozi steno.

3. Napeljavo za zrak/dimne pline povlecite toliko nazaj, da
zunanja rozeta tesno nalega na zunanjo steno.

4. Pritrdite napeljavo za zrak/dimne pline z malto in č -
kajte, da se malta posuši.

5. Namestite zidno rozeto na notranjo stran zidu.
6. Povežite stenski/strešni prehod z izdelkom s podaljški,

koleni in po potrebi z l čilno napravo, glejte pogl. Pri-
ključitev izdelka ( stran 57).

6.6.2.3 Montaža strešnega prehoda

150 

13

3°

1 

▶ V strešni pokrov vstavite napeljavo za zrak/dimne pline
(1) brez zunanje rozete.

6.6.2.4 Priključitev izdelka

1 

3 

4

2 

5 6 7

1. Namestite izdelek (4), glejte navodila za namestitev
izdelka.

2. Povežite 87-stopinjsko koleno (2) s priključnim elemen-
tom za napeljavo za zrak/dimne pline (3).

3. Nataknite ločilno napravo (5) z objemko do prislona na
stenski/strešni prehod (7) ali podaljšek (6).

4. Po potrebi namestite podaljške.
5. čilno napravo žite s 87-stopinjskim kolenom.
6. Montirajte objemko cevi za zrak (1) na ločilni napravi.

7. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)

7. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 67)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 68)
▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa l čilna mesta žite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)
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6.6.3 Montaža navpičnega stenskega/strešnega
prehoda 60/100 mm s št. art. 303933

6.6.3.1 Obseg dobave

75448
3

0

1

2

5

3

4

65

1 Vodoravni stenski/strešni
prehod

2 Zidna rozeta Ø 100 (2 x)

3 48-milimetrska objemka

4 30-milimetrska objemka

5 Koleno 87°

6.6.3.2 Montaža stenskega prehoda

87

13

1

3
° 

1. Izvrtajte izvrtino.
– Premer: 125 mm

Navodilo
e je stenski prehod dostopen z zunanje

strani stavbe, lahko izvrtate luknjo s preme-
rom 110 mm in zidno rozeto namestite od
zunaj.

2. Potisnite napeljavo za zrak/dimne pline (1) z gibko zu-
nanjo rozeto skozi steno.

3. Napeljavo za zrak/dimne pline povlecite toliko nazaj, da
zunanja rozeta tesno nalega na zunanjo steno.

4. Pritrdite napeljavo za zrak/dimne pline z malto in poča-
kajte, da se malta posuši.

5. Namestite zidno rozeto na notranjo stran zidu.
6. Povežite stenski/strešni prehod z izdelkom s podaljški,

koleni in po potrebi z ločilno napravo, glejte Priklj čitev
izdelka ( stran 59).

6.6.3.3 Montaža strešnega prehoda

13

87 

3
° 

1

▶ V strešni pokrov vstavite napeljavo za zrak/dimne pline
(1) brez zunanje rozete.

6.6.4 Montaža teleskopskega stenskega/strešnega
prehoda 60/100 mm s št. art. 303936

6.6.4.1 Obseg dobave

405 - 610

1

2

48

3
0

5

3

4

65

1 Vodoravni stenski/strešni
prehod

2 Zidna rozeta Ø 100 (2 x)

3 48-milimetrska objemka

4 30-milimetrska objemka

5 Koleno 87°

6.6.4.2 Montaža stenskega prehoda

87

13

1

3
° 

1. Izvrtajte izvrtino.
– Premer: 125 mm

Navodilo
e je stenski prehod dostopen z zunanje

strani stavbe, lahko izvrtate luknjo s preme-
rom 110 mm in zidno rozeto namestite od
zunaj.
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2. Nastavite teleskopski stenski prehod na pravilno dol-
žino.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Dimni plini lahko uhajajo skozi poškodovano
cev za dimne pline.

▶ Pazite, da pri vrtanju ne poškodujete cevi
za dimne pline.

3. Medsebojno pritrdite cevi, tako da izvrtate luknjo v cevi
za zrak, ki ste ju nataknili eno prek druge in cevi za zrak
privijte skupaj (1).
– Premer: 3 mm

4. Zarezo v teleskopski cevi za zrak zatesnite s pril ž im
lepilnim trakom (2).

5. Potisnite napeljavo za zrak/dimne pline (1) z gibko zu-
nanjo rozeto skozi steno.

6. Napeljavo za zrak/dimne pline povlecite toliko nazaj, da
zunanja rozeta tesno nalega na zunanjo steno.

7. Pritrdite napeljavo za zrak/dimne pline z malto in č -
kajte, da se malta posuši.

8. Namestite zidno rozeto na notranjo stran zidu.
9. Povežite stenski/strešni prehod z izdelkom s podaljški,

koleni in po potrebi z l čilno napravo, glejte Priključitev
izdelka ( stran 59).

6.6.4.3 Montaža strešnega prehoda

13

87 

3
° 

1

▶ V strešni pokrov vstavite napeljavo za zrak/dimne pline
(1) brez zunanje rozete.

6.6.5 Priključitev izdelka

1

2

3

4

5 6 7

1. Namestite izdelek (4), glejte navodila za namestitev
izdelka.

2. Povežite 87-stopinjsko koleno (2) s priključnim elemen-
tom za napeljavo za zrak/dimne pline (3).

3. Nataknite ločilno napravo (5) z objemko do prislona na
stenski/strešni prehod (7) ali podaljšek (6).

4. Po potrebi namestite podaljške.
5. čilno napravo žite s 87-stopinjskim kolenom.
6. Montirajte objemko cevi za zrak (1) na ločilni napravi.

7. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)

7. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 67)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 68)
▶ Montirajte l čilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa l čilna mesta žite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

6.6.6 Montaža navpičnega stenskega/strešnega
prehoda 80/125 mm s št. art. 303209

6.6.6.1 Obseg dobave

07

102070

1

2

4

3

1 Vodoravni stenski/strešni
prehod

2 Zidna rozeta Ø 125 (2 x)

3 70-milimetrska objemka
(2 x)

4 Koleno 87°
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6.6.6.2 Montaža stenskega prehoda

136  

15 

3°  

1 

1. Izvrtajte izvrtino.
– Premer: 130 mm

2. Vstavite napeljavo za zrak/dimne pline (1) v stensko
odprtino.

3. Pritrdite napeljavo za zrak/dimne pline z malto in poča-
kajte, da se malta posuši.

4. Namestite zidno rozeto na notranjo in zunanjo stran
zidu.

6.6.6.3 Montaža strešnega prehoda

136 

15

3° 

1 

▶ V strešni pokrov vstavite napeljavo za zrak/dimne pline
(1) brez zunanje rozete.

6.6.6.4 Priključitev izdelka

1

2

3

4

5 6 7

1. Namestite izdelek (4), glejte navodila za namestitev
izdelka.

2. Po potrebi zamenjajte priključni element za napeljavo
za zrak/dimne pline (3), glejte navodila za namestitev
izdelka.

3. Priključno kolena žite (2) s priključnim elementom
za napeljavo za zrak/dimne pline.(3).

4. Nataknite ločilno napravo (5) z objemko do prislona na
stenski/strešni prehod (7) ali podaljšek (6).

5. Po potrebi namestite podaljške.
6. Ločilno napravo povežite s priključnim kolenom.

7. Montirajte objemko cevi za zrak (1) na ločilni napravi.

8. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod brez podaljška

▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)

8. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: Stenski/strešni prehod s podaljškom

▶ Namestite podaljške. ( stran 65)
▶ Namestite 45-stopinjska kolena. ( stran 69)
▶ Namestite 87-stopinjska kolena. ( stran 71)
▶ Montirajte ločilno napravo. ( stran 65)
▶ Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za

zrak. ( stran 73)

6.7 Montaža dovoda zgorevalnega zraka

6.7.1 Montaža delov za dovod zraka skozi zunanjo
steno

Najprej je treba montirati nastavek za vsesavanje zraka.
Nato sledi montaža delov za dovod zraka skozi zunanjo
steno.

6.7.2 Obseg dobave za št. art. 0020021006

5 1

2

3

4

1 T-kos s priključ om za
zrak

2 Zidna rozeta

3 70 mm objemka (2 x)

4 Rešetka za dovod zraka

5 Nastavek za vsesavanje
zraka

6.7.3 Način delovanja dovoda zgorevalnega zraka
skozi zunanjo steno

e obstoječ jašek zaradi usedlin ni primeren za dovod zgo-
revalnega zraka, se lahko zgorevalni zrak vsesa skozi zuna-
njo steno, l č o od cevi za dimne pline.
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2 

1 

3 

4 

Dovodni zrak priteka skozi rešetko za dovod zraka (1) ter je
napeljan skozi notranjo cev (2) koncentričnega cevnega sis-
tema. Reža okoli cevi (3) je s tesnilom (4) zaprta za pretok
zraka. Stoječa plast zraka v reži okoli cevi je namenjena to-
plotni izolaciji in pri nizkih zunanjih temperaturah preprečuje
nastajanje kondenza na površini zunanje cevi.
Cev za dimne pline v jašku in priključek skozi steno jaška
napeljite tako, kot je potrebno za način delovanja v odvisno-
sti od zraka v prostoru. Pri tem upoštevajte največje dolžine
cevi.

6.7.4 Možni načini priključitve

1

2

B

A

3

1 Prva preusmeritev

2 T-kos s priključkom za
zrak

3 Priključni nastavek

Za montažo T-kosa s priključkom za zrak imate na voljo dve
možnosti:

– A: Neposredno na priključni nastavek ali
– B: Po prvi preusmeritvi.

6.7.5 Montaža nastavka za vsesavanje zraka

Previdnost!
Nevarnost poškodbe izdelka!
Če deževnica prodre v izdelek, ga lahko po-
škoduje. Deževnica lahko povzroči korozijo v
izdelku.

▶ Za preprečitev vstopa deževnice v izdelek
napeljite nastavek za vsesavanje zraka
s padcem 2° navzven. 2° ustreza nagibu
približno 30 mm na meter dolžine cevi.

1

2

4

5

3

6

1 Nastavek za vsesavanje
zraka

2 Objemka cevi za dimne
pline

3 Tesnilo

4 Zidna rozeta

5 Distančnik

6 Rešetka za dovod zraka

Previdnost!
Nevarnost poškodbe izdelka zaradi nedovo-
ljenega zgorevanja
Visoka razlika v tlaku med odprtinama za
dovod zraka in odvod dimnih plinov lahko
nedopustno vpliva na zgorevanje.

▶ Odprtino za dovod zgorevalnega zraka in
ustje napeljave za dimne pline namestite
samo na eno stran slemena.

1. Izberite ustrezen položaj za nastavek za vsesavanje
zraka (1) v zunanji steni.

2. Na tem mestu izvrtajte izvrtino v zunanjo steno.
– Premer: 130 mm

3. Nastavek za vsesavanje zraka vstavite v izvrtino tako,
da je objemka cevi za dimne pline (2) obrnjena navzno-
ter ter je koncentrična cev poravnana z zunanjo steno.

4. Zaprite prostor med steno in nastavkom za vsesavanje
zraka, npr. z malto.

5. Rešetko za dovod zraka (6) pritrdite na zunanjo steno
tako, da so lamele usmerjene poševno navzdol in prodi-
ranje vode ni možno.

6. Montirajte zidno rozeto (4).
7. Ko skrajšate nastavek za vsesavanje zraka, ponovno

vstavite tesnilo (3) in drugi distančnik (5) nazaj v režo
okoli cevi.
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6.7.6 Montaža delov za dovod zraka skozi zunanjo
steno

82 - 847

3 4 5 6

2

1

1 Nastavek za vsesavanje
zraka

2 Priključni element za
napeljavo za zrak/dimne
pline

3 Revizijsko koleno

4 T-kos s priključ om za
dovod zraka

5 Ločilna naprava

6 Podaljšek

7 Cev za dimne pline

8 Objemka cevi za zrak

1. Revizijsko kolena žite (3) s priključnim elementom
za napeljavo za zrak/dimne pline.

2. T-kos s priključkom za dovod zraka (4) žite z revi-
zijskim kolenom.

Navodilo
T-kos s priključ om za dovod je m če upo-
rabiti tudi med priključnim elementom za na-
peljavo za zrak/dimne pline (2) in revizijskim
kolenom.

3. Ločilno napravo (5) skupaj z objemko potisnite do
konca na podaljšek.

4. Podaljšek (6) povežite s cevjo za dimne pline.
5. Ločilno napravo povežite s T-kosom s priključkom za

dovod zraka. To mesto se lahko kasneje uporablja kot
ločilno mesto.

6. Montirajte objemko cevi za zrak (7) na l čilni napravi.
7. Podaljške in cevi napeljite do T-kosa s priključkom za

dovod zraka. Začnite pri nastavku za vsesavanje zraka
(1).

8. Vsa ločilna mesta žite z objemkami cevi za zrak.
( stran 73)

6.8 Montaža koncentričnega priključka na sistem
za zrak/dimne pline za podtlak

6.8.1 Obseg dobave za št. art. 303923

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm

Komponente

500

40

5

62

1 3

4

1 Revizijsko koleno

2 40 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

3 Cev za dimne pline

4 Cev za zrak

5 Zidna rozeta

6 Pritrdilna objemka

6.8.2 Obseg dobave za št. art. 303208

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm

Komponente
0

7
1

2

3
5

4

6

1 Revizijsko koleno

2 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

3 Cev za dimne pline

4 Cev za zrak

5 Zidna rozeta

6 Pritrdilna objemka

6.8.3 Montaža priključka na sistem za zrak/dimne
pline

Previdnost!
Nevarnost poškodbe izdelka!
V navpičnem delu napeljave za dimne pline
ne sme priti do previsokega tlaka, kajti v tem
primeru lahko gorilnik začne impulzno delo-
vati in pride do poškodbe izdelka. Izdelek ni
primeren in preverjen za ta način delovanja.

▶ Izvedite analizo delovanja navpič e cevi
za dimne pline v skladu z EN 13384 s
podatki o temperaturi dimnih plinov in
masnem pretoku dimnih plinov iz navodil
za namestitev izdelka.



Montaža 6

0020159910_00 Sistemi za zrak/dimne pline za ecoTEC pro/plus Navodila za montažo 63

Previdnost!
Nevarnost poškodb strukture zgradbe!
Pritrdilni deli lahko vplivajo na statično funk-
cijo in na zaščitno funkcijo stene jaška za
pred požarom.

▶ Neposredno na steno jaška sistema za
zrak/dimne pline ne namešč jte nobenih
pritrdilnih delov z vijaki, vlož i ipd.

▶ Pritrdilne dele namestite na obzidavo ali
stransko na steno.

▶ Upoštevajte podatke proizvajalca sistema
za zrak/dimne pline.

B
A

inilpinmiDBkarZA

▶ Na sistemu za zrak/dimne pline pripravite priključek za
način delovanja v odvisnosti od zraka v prostoru.
– Priklj č a višina izdelka (s priključnim elementom za

napeljavo za zrak/dimne pline in revizijskim kolenom),
glejte navodila za namestitev izdelka.

6.8.4 Montaža priključka na keramični sistem za
zrak/dimne pline

Navodilo
Keramični sistemi za zrak in dimne pline so ve-
činoma opremljeni z gumenimi tesnilnimi objem-
kami in imajo na strani priključ a za zrak naslon
za cev.

1. Odklopite objemko na cevi za dimne pline, da se cev za
dimne pline lahko potisne v tesnilo.

2. Pri krajšanju cevi za zrak pazite, da ne odr ž te konca
z distančnikom.

3. Priloženo pritrdilno objemko namestite okoli cevi za
dimne pline tako, da bo pritrdilna objemka podpirala cev
za dimne pline, ko jo vstavite v objemko cevi za dimne
pline sistema za zrak/dimne pline na distančniku cevi za
zrak. Tako prepr čite vstavljanje v jašek za dimne pline.

6.8.5 Montaža priključka na kovinski sistem za
zrak/dimne pline

Navodilo
Kovinski sistemi za zrak/dimne pline imajo na
strani dimnih plinov cilindrične nastavke.

1. Vstavite koncentrič o cev za dimne pline z objemko.
2. Pri tem činu mont že mora biti cev za dimne pline

blokirana z dist č ikom v cevi za zrak. Pri tem načinu
odpade cevna objemka.

3. Pri kovinski sistemih za zrak/dimne pline brez objemke
je potrebno cev za zrak pritrditi z malto ter jašek nato
zapreti.

6.8.6 Priključitev izdelka na sistem za zrak/dimne
pline

1

4

3

2

1. Zidno rozeto (4) potisnite na cev za zrak.

2. Namestite izdelek.
3. Revizijsko kolena žite (2) s priklj č im elementom

za napeljavo za zrak/dimne pline (3).
4. e je naprava nameščena neposredno na ob zidavi:

žite revizijsko koleno s cevjo za dimne pline. Pri
tem ni možno uporabiti l čilne naprave.

5. e je naprava nameščena odstranjeno od obzidave:
ločilno napravo potisnite skupaj z objemko do konca na
podaljšek.

6. Podaljšek žite s cevjo za dimne pline.
7. čilno napravo žite z revizijskim kolenom.
8. Montirajte objemko cevi za zrak (1) na ločilni napravi.
9. Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za zrak(1).

6.9 Montaža priključka na cev za dimne pline
za podtlak (način delovanja v odvisnosti od
zraka v prostoru)

6.9.1 Obseg dobave za št. art. 303923

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 60/100 mm

Komponente

500

40

5

62

1 3

4

1 Revizijsko koleno

2 40 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

3 Cev za dimne pline

4 Cev za zrak

5 Zidna rozeta

6 Pritrdilna objemka



Navodila za montažo Sistemi za zrak/dimne pline za 0020187096_00

6 Montaža

64

6.9.2 Obseg dobave za št. art. 303208

VVeelljjaa zzaa:: Sistem za zrak/dimne plin 80/125 mm

Komponente

0
7

1

2

3
5

4

6

1 Revizijsko koleno

2 70 mm objemka cevi za
zrak (2 x)

3 Cev za dimne pline

4 Cev za zrak

5 Zidna rozeta

6 Pritrdilna objemka

6.9.3 Montaža priključka jaška

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
V primeru previsokega tlaka v navpič m
delu cevi za dimne pline lahko dimni plini ste-
čejo v nedelujoč izdelek. Izdelki niso primerni
in preverjeni za ta način delovanja.

▶ Izvedite analizo delovanja navpične cevi
za dimne pline v skladu z EN 13384 s
podatki o temperaturi dimnih plinov in
masnem pretoku dimnih plinov iz navodil
za namestitev izdelka.

Navodilo
Upoštevajte priključno višino izdelka (vklj č o
s priključnim elementom za napeljavo za
zrak/dimne pline in revizijsko koleno).

2

3

1

1. V navpič i del cevi za dimne pline izvrtajte odprtino za
cev za dimne pline premera 80 mm.

2. Skrajšajte cev za zrak/dimne pline.

– Pri krajšanju cevi za zrak ne odr žite konca z dis-
t č ikom.

– Pri krajšanju cevi za dimne pline odstranite ob-
jemko, da se cev za dimne pline prilega v odprtino v
steni.

3. Cev za dimne pline (2) vstavite v steno in jo zaprite
pravilno glede na uporabljen gradbeni material.

4. Cev za zrak (1) potisnite prek cevi za dimne pline do
stene. Centriranje cevi za dimne pline v cevi za zrak je
zagotovljeno z zaporno pripravo v cevi za zrak, z zidno
rozeto in objemko cevi za zrak.

5. Montirajte zidno rozeto (3).

6.9.4 Priključitev izdelka na cev za dimne pline za
podtlak

1

1. Izdelek namestite v skladu z navodili za namestitev
izdelka.

2. Povežite 87-stopinjsko koleno (1) s priklj č im nastav-
kom in cevjo za zrak/dimne pline.

3. Zamenjajte zaprt pokrov revizijske odprtine 87-stopinj-
skega kolesa s pokrovom z odprtino za vsesavanje
zraka.
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zrak 60/100: št.

art. 303924
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zrak 80/125: št.

art. 0020171839
4. Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za zrak.

( stran 73)

6.10 Priključitev izdelka na priključek za
zrak/dimne pline

6.10.1 Priključitev izdelka

7

1

6

4 3

2

5

1. Montirajte zidno rozeto (1).

2. Namestite napravo (7), glejte navodila za namestitev
naprave.
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– Padec vodoravne cevi za dimne pline proti napravi:
3° (3° ustrezajo padcu približno 50 mm na meter
cevi)

3. Revizijsko kolena povežite (5) s priključnim elementom
za napeljavo za zrak/dimne pline.(6).

4. Če je naprava nameščena neposredno na obzidavi:
povežite revizijsko koleno s cevjo za dimne pline. Pri
tem ni možno uporabiti ločilne naprave.

5. Če je naprava nameščena odstranjeno od obzidave:
ločilno napravo (4) potisnite skupaj z objemko do konca
na podaljšek(1), glejte poglavje. "Montiranje ločilne na-
prave" (→ stran 65).

6. Po potrebi skrajšajte podaljšek v skladu z razdaljo na-
prave.

7. Podaljšek povežite s cevjo za dimne pline.
8. Namestite podaljške. (→ stran 65)
9. Ločilno napravo povežite z revizijskim kolenom.
10. Montirajte objemko cevi za zrak (2) na ločilni napravi.
11. Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za zrak.

(→ stran 73)
12. V načinu delovanja v odvisnosti od zraka v prostoru za-

menjajte zaprt pokrov revizijske odprtine 87-stopinj-
skega kolesa s pokrovom z odprtino za vsesavanje
zraka.
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zraka ⌀ 60/100: Št.

art. 303924
– Pokrov z odprtino za vsesavanje zraka ⌀ 80/125: Št.

art. 0020171839

6.10.2 Montaža ločilne naprave

Navodilo
Ločilna naprava je namenjena enostavni montaži
in enostavni ločitvi napeljave za zrak/dimne pline
od izdelka.

3

4

1

2

6

7

5

A

1. Ločilno napravo (2) potisnite do konca na cev za dimne
pline (1).

2. Ločilno napravo (2) povlecite s cevi za dimne pline (1)
do te mere, da bo natični konec ločilne naprave nalegal
v objemko (3) cevi za dimne pline (4).

⌀ 60/100 mm ⌀ 80/125 mm

A 100 - 110 mm 82 - 90 mm

3. Cevi za zrak (5, 7) povežite z objemko cevi za zrak (6).

6.10.3 Montaža podaljškov

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja dimnih
plinov!

▶ Za lažjo montažo po potrebi uporabite
izključno vodo ali običajno milo.

▶ Pri montaži cevi obvezno pazite na pra-
vilno namestitev tesnil (ne vgradite poško-
dovanih tesnil).

▶ Pred montažo odrežite cevi na dolžino in
pobrusite robove, da se tesnila ne poško-
dujejo. Odstranite ostružke.

▶ Ne vgradite obtolčenih ali drugače poško-
dovanih cevi.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Podaljški, ki niso pritrjeni na steno ali strop,
se lahko upognejo in ločijo zaradi toplotnega
raztezanja.

▶ Vse podaljške pritrdite s cevnimi objem-
kami na steno ali strop. Razmik med
dvema cevnima objemkama ne sme biti
večji od dolžine podaljška.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Cevi za dimne pline v sistemu napeljave za
zrak in dimne pline se lahko zaradi toplo-
tnega raztezanja premikajo in morebiti od-
klopijo.

▶ Cev za dimne pline blokirajte z distančni-
kom cevi za zrak.

Navodilo
Za ločeno skrajšanje cevi za zrak/dimne pline
lahko brez orodja demontirate predhodno name-
ščene podaljške.
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Montaža podaljškov 60/100 mm

1

2

3
4

1. Cev za dimne pline (1) zavrtite v položaj, ki omogoča,
da nastavek (2) na plastični cevi potisnete skozi dis-
tančnik (4).

2. Cev s sunkovitim pritiskom potisnite č z zas č i ele-
ment.

1. 

2. 

A 

B 

+ 40 mm 13 

70 

27 

2 

2 

1 

1 

3. Najprej izmerite potreben del cevi za zrak*(A) ter nato
izračunajte pripadajočo dolžino cevi za zrak (B):
– Dolžina cevi za dimne pline: Dolžina cevi za

zrak + 40 mm
– * Najmanjša dolžina podaljška cevi za zrak: 80 mm.

4. Cevi skrajšajte z žago, škarjami za pl č ino itd.
5. Cev za dimne pline po skrajšanju ponovno blokirajte v

cevi za zrak (3), tako da jo ponovno pritisnete navznoter
in obrnete do prislona.

Montaža podaljškov 80/125 mm
4 

1 
2 

3

6. Cev za dimne pline (1) zavrtite v položaj, ki omogoča,
da nastavke (3), ki so prisotni na plastični cevi, poti-
snete skozi distančnik (4).

7. Cev za dimne pline povlecite iz cevi za zrak.

1. 

2. 

A 

B 

+ 40 mm 15 

70 

25 

2 

1 

1 2 

8. Najprej izmerite potreben del cevi za zrak*(A) ter nato
izr č jte pripadajočo dolžino cevi za zrak (B):
– Dolžina cevi za dimne pline: Dolžina cevi za

zrak + 40 mm
– * Najmanjša dolžina podaljška cevi za zrak:

100 mm.

9. Cevi skrajšajte z ž , škarjami za pl č ino itd.
10. Cev za dimne pline (1) po skrajšanju ponovno blokirajte

v cevi za zrak (2).
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6.11 Montaža kolena (bele barve)

6.11.1 Montaža kolena 45° 60/100 mm

C
A

B

 
10

10

A Zamik

B Dolžina cevi za zrak

C Višina

1. Izmerite zamik (A), npr. dolžine 300 mm.
Tabela vrednosti zamika ( stran 67)

2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino cevi za zrak (B) = 284 mm ter višino (C) = 420 mm.

Pripadajoča dolžina cevi za dimne pline je: 284 + 40 = 324 mm.

Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v

90 0 210 325 320 445 525 602 645

95 0 215 330 327 450 530 610 650

100 0 220 335 334 455 535 617 655

> 105 do <
155

ni možno ni možno 340 341 460 540 624 660

345 348 465 545 631 665

350 355 470 550 638 670

355 362 475 555 645 675

160 86 280 360 369 480 560 652 680

165 93 285 365 376 485 565 659 685

170 100 290 370 383 490 570 666 690

175 107 295 375 390 595 575 673 695

180 115 300 380 397 500 580 680 700

185 122 305 385 404 505 585 687 705

190 129 310 390 412 510 590 694 710

195 136 315 395 419 515 595 701 715

200 143 320 400 426 520 600 709 720

205 150 325 405 433 525 605 716 725

210 157 330 410 440 530 610 723 730

215 164 335 415 447 535 615 730 735

220 171 340 420 454 540 620 737 740

225 178 345 425 461 545 625 744 745

230 185 350 430 468 550 630 751 750

235 192 355 435 475 555 635 758 755

240 199 360 440 482 560 640 765 760

245 206 365 445 489 565 645 772 765

250 214 370 450 496 570 650 779 770

255 221 375 455 503 575 655 786 775
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Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v

260 228 380 460 511 580 660 793 780

265 235 385 465 519 585 665 800 785

270 242 390 470 525 590 670 808 790

275 249 395 475 532 595 675 815 795

280 256 400 480 539 600 680 822 800

285 263 405 485 546 605

290 270 410 490 553 610

295 277 415 495 560 615

300 284 420 500 567 620

305 291 425 505 574 625

310 298 430 510 581 630

315 306 435 515 588 635

320 313 440 520 595 640

6.11.2 Montaža kolena 87° 60/100 mm

0
91

95 95

1010

A

B

A Zamik B Dolžina cevi za zrak

1. Izmerite zamik (A), npr. dolžine 400 mm.
Tabela vrednosti zamika ( stran 68)

2. S pom čjo te vrednosti iz tabele dol čite dolžino cevi za zrak (B) = 190 mm.

Pripadajoča dolžina cevi za dimne pline je: 190 + 40 = 230 mm

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

> 190 do
<210

0 470 260 690 480

475 265 695 485

480 270 700 490

> 215 do
<265

ni možno 485 275 705 495

490 280 710 500

495 285 715 505

> 270 do
< 290

80 500 290 720 510

505 295 725 515

510 300 730 520

295 85 515 305 735 525

300 90 520 310 740 530

305 95 525 315 745 535

310 100 530 320 750 540

315 105 535 325 755 545

320 110 540 330 760 550
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Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

325 115 545 335 765 555

330 120 550 340 770 560

335 125 555 345 775 565

340 130 560 350 780 570

345 135 565 355 785 575

350 140 570 360 790 580

355 145 575 365 795 585

360 150 580 370 800 590

365 155 585 375

370 160 590 380

375 165 595 385

380 170 600 390

385 175 605 395

390 180 610 400

395 185 615 405

400 190 620 410

405 195 625 415

410 200 630 420

415 205 635 425

420 210 640 430

425 215 645 435

430 220 650 440

435 225 655 445

440 230 660 450

445 235 665 455

450 240 670 460

455 245 675 465

460 250 680 470

465 255 685 475

6.11.3 Montaža kolena 45° 80/125 mm

C
 

A  

B 

5 

5 

A Zamik

B Dolžina cevi za zrak

C Višina

1. Izmerite zamik (A), npr. dolžine 300 mm.
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Tabela vrednosti zamika (→ stran 70)
2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino cevi za zrak (B) = 294 mm ter višino (C) = 420 mm.

◁ Pripadajoča dolžina cevi za dimne pline je: 294 + 40 = 334 mm.

Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v Zamik Dolžina cevi
za zrak

Višina v

85 -10 205 330 337 450 535 627 655

90 -3 210 335 344 455 540 634 660

95 4 215 340 351 460 545 641 665

100 11 220 345 358 465 550 648 670

> 100 do <
170

ni možno ni možno 350 365 470 555 655 675

355 372 475 560 662 680

360 379 480 565 669 685

365 386 485 570 676 690

165 103 285 370 393 490 575 683 695

170 110 290 375 400 495 580 690 700

175 117 295 380 407 500 585 697 705

180 125 300 385 414 505 590 704 710

185 132 305 390 422 510 595 711 715

190 139 310 395 429 515 600 719 720

195 146 315 400 436 520 605 726 725

200 153 320 405 443 525 610 733 730

205 160 325 410 450 530 615 740 735

210 167 330 415 457 535 620 747 740

215 174 335 420 464 540 625 754 745

220 181 340 425 471 545 630 761 750

225 188 345 430 478 550 635 768 755

230 195 350 435 485 555 640 775 760

235 202 355 440 492 560 645 782 765

240 209 360 445 499 565 650 789 770

245 216 365 450 506 570 655 796 775

250 224 370 455 513 575 660 803 780

255 231 375 460 520 580 665 810 785

260 238 380 465 528 585 670 818 790

265 245 385 470 535 590 675 825 795

270 252 390 475 542 595 680 832 800

275 259 395 480 549 600 685 839 805

280 266 400 485 556 605 690 846 810

285 273 405 490 563 610 695 853 815

290 280 410 495 570 615 700 860 820

295 287 415 500 577 620 705 867 825

300 294 420 505 584 625 710 874 830

305 301 425 510 591 630 715 881 835

310 308 430 515 598 635 720 888 840

315 315 435 520 605 640 725 895 845

320 323 440 525 612 645 730 902 850

325 330 445 530 620 650 – – –
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6.11.4 Montaža kolena 87° 80/125 mm

 
0

91
A  

B  95 95 

5 5 

A Zamik B Dolžina cevi za zrak

1. Izmerite zamik (A), npr. dolžine 400 mm.
Tabela vrednosti zamika ( stran 71)

2. S pomočjo te vrednosti iz tabele določite dolžino cevi za zrak (B) = 200 mm.

Pripadajoča dolžina cevi za dimne pline je: 200 + 40 = 240 mm

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

190 0 500 300 735 535

195 0 505 305 740 540

200 0 510 310 745 545

> 200 do < 300 ni možno 515 315 750 550

520 320 755 555

525 325 760 560

530 330 765 565

300 100 535 335 770 570

305 105 540 340 775 575

310 110 545 345 780 580

315 115 550 350 785 585

320 120 555 355 790 590

325 125 560 360 795 595

330 130 565 365 800 600

335 135 570 370 805 605

340 140 575 375 810 610

345 145 580 380 815 605

350 150 585 385 820 620

355 155 590 390 825 625

360 160 595 395 830 630

365 165 600 400 835 635

370 170 605 405 840 640

375 175 610 410 845 645

380 180 615 415 850 650

385 185 620 420 855 655

390 190 625 425 860 660

395 195 630 430 865 665

400 200 635 435 870 670

405 205 640 440 875 675

410 210 645 445 880 680

415 215 650 450 885 685

420 220 655 455 890 690

425 225 660 460 895 695



Navodila za montažo Sistemi za zrak/dimne pline za 0020187096_00

6 Montaža

72

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

Zamik Dolžina cevi za
zrak

430 230 665 465 900 700

435 235 670 470 905 705

440 240 675 475 910 710

445 245 680 480 915 715

450 250 685 485 920 720

455 255 690 490 925 725

460 260 695 495 930 730

465 265 700 500 935 735

470 270 705 505 940 740

475 275 710 510 945 745

480 280 715 515 950 750

485 285 720 520 955 755

490 290 725 525 960 760

495 295 730 530 – –
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6.11.5 Montaža objemk cevi za zrak

5 - 7 mm

2

3

2

2

1

48 mm

40 mm

3

min. 15 mm

3

min. 15 mm

min. 30 mm

70 mm

1

1

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!

e cevi med seboj niso zanesljivo povezane,
lahko pride do uhajanja dimnih plinov.

▶ Objemke in cevi za zrak pritrdite s pril ž -
nimi vijaki.

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Dimni plini lahko uhajajo skozi poškodovano
cev za dimne pline.

▶ Pazite, da pri vrtanju ne poškodujete cevi
za dimne pline.

1. Objemko cevi za zrak potisnite prek ločilnega mesta na
cevi za zrak in privijte vijake (1).
– Razdalja cevi za zrak: mm

2. Alternativa 1 / 2
PPooggoojjii: 70-milimetrska in 48-milimetrska objemka cevi za zrak

▶ Skozi odprtine v objemki cevi za zrak (3) izvrtajte
izvrtine v cev za zrak.
– Premer: 3 mm

2. Alternativa 2 / 2
PPooggoojjii: 40-milimetrska objemka cevi za zrak

▶ Skozi objemko cevi za zrak (3) izvrtajte izvrtine v
cev za zrak.
– Premer: 3 mm

3. Vstavite varnostne vijake (2).
4. Vsa ločilna mesta povežite z objemkami cevi za zrak.

6.11.6 Pritrditev teleskopskega podaljška

21 

Ø 3 mm

Nevarnost!
Nevarnost zastrupitve zaradi uhajanja di-
mnih plinov!
Dimni plini lahko uhajajo skozi poškodovano
cev za dimne pline.

▶ Pazite, da pri vrtanju ne poškodujete cevi
za dimne pline.

1. Izvrtajte izvrtino (1) v cevi za zrak, nataknjene ena prek
druge.
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– Premer: 3 mm

2. Cevi za zrak privijte z vijakom (2).

7 Servisna služba

VVeelljjaa zzaa:: Slovenija, Vaillant

Uporabnik je za prvi zagon naprave in potrditev garancij-
skega lista dolžan poklicati pooblaščeni Vaillant servis. V
nasprotnem primeru garancija ne velja. Vsa eventuelna po-
pravila na aparatu lahko izvaja izključno Vaillant servis.
Popis pooblaščenih serviserjev lahko dobite na Zastopstvu
Vaillanta v Sloveniji:

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
Dolenjska c. 242 b
1000 Ljubljana
Slovenija

Ali na internet strani:
Internet: http://www.vaillant.si
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Indeks

C
Cev za dimne pline za podtlak ............................................ 64
E
Elastične podložke .............................................................. 40
G
Gibljiva cev za dimne pline

montaža cevi DN 80 z navpičnim strešnim prehodom... 36
montaža cevi DN 100 .................................................... 37
montaža cevi DN 60 ...................................................... 28
montaža cevi DN 80 ...................................................... 34
Montažni križ...................................................... 41, 43, 45
Povezovalni kos................................................. 41, 43, 45
Pripomoček za montažo .................................... 28, 34, 37

K
Koncentrična cev za zrak/dimne pline v jašku..................... 39
M
Montaža dvojne cevi za dimne pline ................................... 32
Montaža ločilne naprave ..................................................... 65
Montaža mrežice za lovljenje ledu ........................................ 4
Montaža nastavka za vsesavanje zraka.............................. 61
Montaža objemk cevi za zrak .............................................. 73
Montaža opornega kolena........................... 25, 27, 30, 33, 36
Montaža podaljškov............................................................. 65
Montaža podpornega nastavka......................... 25, 27, 33, 36
Montaža podpornih nastavkov (dvojna cev za dimne
pline).................................................................................... 30
Montaža prehoda za poševno streho ⌀ 60/100 mm............ 54
Montaža prehoda za poševno streho ⌀ 80/125 mm............ 55
Montaža prehoda za ravno streho ⌀ 60/100 mm................. 54
Montaža prehoda za ravno streho ⌀ 80/125 mm................. 55
Montaža priključka jaška ..................................................... 64
Montaža priključnega elementa ⌀ 80/125............................ 24
Montaža rešetke za dovod zraka ........................................ 61
Montaža toge cevi za dimne pline ....................................... 26
Montaža zunanje stenske konzole ...................................... 47
N
Način delovanja v odvisnosti od zraka v prostoru ............... 26
Način delovanja, neodvisen od zraka v prostoru ................ 27
O
Obroč za zaščito pred dežjem............................................. 49
P
Plazovi s strehe ..................................................................... 4
Pokrov za zaščito pred dežjem ........................................... 44
Povečajte ustje cevi za dimne pline ...................................... 5
Povezovalni kos .................................................................. 47
Predpisi ................................................................................. 7
Priključek na jašek, način delovanja v odvisnosti od zraka
v prostoru ............................................................................ 26
Priključek na jašek, neodvisno delovanje od zraka v
prostoru ............................................................................... 27
Pripomoček za montažo...................................................... 32
Pritrditev teleskopskega podaljška ...................................... 73
R
Revizijska odprtina .............................................................. 39
S
Sistem za zrak/dimne pline, montaža priključka.................. 62
Statične vrednosti, cev za dimne pline na zunanji steni ...... 46
V
Vodoraven stenski prehod, montaža................................... 58

Vodoraven strešni prehod, montaža ................................... 59
Vodoravni stenski/strešni prehod, priprava na montažo ..... 56
Vstavite element za čiščenje ......................................... 34, 37
Vstavite povezovalni element.................................. 28, 34, 37
Z
Zaskočne zapore..................................................... 28, 34, 37
Zaščita pred strelo................................................................. 4
Zračnik v kanalu, minimalni odmiki........................................ 5



0020187096_00  20.03.2014

Zastopstvo Vaillant - Vaillant d.o.o.
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Ta navodila oz. posamezni deli navodil so zaščiteni z avtorskimi pravicami in jih je dovoljeno razmnoževati ali
razširjati samo s pisno privolitvijo proizvajalca.
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	6.4.8 Montaža kolena 87° (na zunanjo steno) z zamikom

	6.7 Montaža dovoda zgorevalnega zraka
	6.7.4 Možni načini priključitve
	6.7.5 Montaža nastavka za vsesavanje zraka

	6.10 Priključitev izdelka na priključek za zrak/dimne pline
	6.10.2 Montaža ločilne naprave
	6.10.3 Montaža podaljškov
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