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WPROWADZENIE
Szanowny Kliencie, 

pragniemy podzi kowa  za wybór produktów firmy  MCZ a w 
szczególno ci wk adu kominkowego linii Forma. 

Jeste my przekonani, e podczas jego u ywania doceni
Pa stwo jako  produktu b d cego owocem 
projekowania i skrupulatnych testów. Naszym 
obiektywem jest po czenie technologii z prostot
u ytkowania a przede wszystkim z bezpiecze stwem.

W celu optymalnego dzia ania wk adu kominkowego 
i jak najlepszego wykorzystania ciep a oraz uczucia 
b ogostanu w Pa stwa mieszkaniu, zalecamy 
uwa nie przeczyta  niniejsz  instrukcj  przed 
wykonaniem pierwszego zap onu; w razie pojawienia 
si  w tpliwo ci czy problemów prosimy zwróci  si
do sprzedawcy, który zapewni Pa stwu najwi ksz
wspó prac .

Pragn c jeszcze raz pogratulowa  zakupu, przypominamy 
Pa stwu, e wk ad kominkowy NIE MO E by  u ywany
przez dzieci, które zawsze musz  znajdowa  si  w 
bezpiecznej odleg o ci

Aktualizacja publikacji 
W celu polepszenia wyrobu, w aktualizacji niniejszej 
publikacji Konstruktor zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian bez uprzedniego poinformowania o 
tych e zmianach. 

Zabroniona  jest jakakolwiek reprodukcja nawet cz ciowa
niniejszej instrukcji bez upowa nienia Konstruktora. 

Troska o instrukcj
Prosimy starannie zachowa  niniejsz  instrukcj  oraz 
przechowywa  j  w atwo i szybko dost pnym
miejscu.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia niniejszej 
instrukcji lub gdy znajduje si  ona w z ym stanie, 
mog  Pa stwo poprosi  o jej kopi  Waszego 
sprzedawc  lub bezpo rednio Konstruktora podaj c
dane identyfikacji wyrobu. 

W jaki sposób czyta  instrukcj
Has o podstawowe lub wymagaj ce szczególnej 
uwagi przytoczone jest“t ustym drukiem”. 

“Tekst pisany kursyw ”  u ywany jest do 
ewentualnych dodatkowych wyja nie .

PRZYPIS: “PRZYPIS” dostarcza czytelnikowy 
dodatkowych informacji odno nie argumentu. 

Obecne w instrukcji symbole 
sygnalizuj  znajduj ce si  w niej 
specyficzne  komunikaty

UWAGA:

Symbol ostrze enia znajduj cy si  w wielu 
punktach niniejszej instrukcji wskazuje eby
przeczyta  uwa nie i ze zrozumieniem 
komunikat, do którego si  odnosi,  poniewa
nieprzestrzeganie tego co zosta o
napisane, mo e spowodowa  powa ne
uszkodzenia wk adu kominkowego i 
narazi  na niebezpiecze stwo samego 
u ytkownika.

INFORMACJE:

Za pomoc  tego symbolu podkre lone zosta y
informacje niezb dne do poprawnego 
funkcjonowania wk adu kominkowego 
Nieprzestrzeganie tego opisu zaszkodzi 
u ytkowaniu wk adu kominkowego i jego dzia anie
b dzie niezadawalaj ce
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1. OSTRZE ENIA I WARUNKI 
GWARANCJI

1.1. OSTRZE ENIA DLA 
BEZPIECZE STWA

Instalowanie, pod czenie elektryczne, 
sprawdzenie funkcjonowania oraz konserwacja 
musz  by  wykonane wy cznie przez personel 
wykwalifikowany lub upowa niony.

Zainstalowa  wk ad kominkowy zgodnie z 
przepisami obowi zuj cymi w miejscu, regionie 
czy kraju. 

Dla poprawnego u ytkowania wk adu kominkowego i 
urz dze  do niego pod czonych oraz w celu 
zapobiegni cia wypadkom, nale y zawsze przestrzega
wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.

Przed rozpocz ciem jakiejkolwiek operacji, u ytkownik
-lub ktokolwiek inny przygotowuj cy si  do u ywania
wk adu kominkowego - musi przeczyta  ze 
zrozumieniem ca  zawarto  niniejszej ksi eczki
zawieraj cej instrukcje. 

Wk ad kominkowy musi zosta  przeznaczony wy cznie
do u ytku, do którego zosta  przewidziany. Ka de inne 
u ycie uwa ane jest za niew a ciwe a wi c
niebezpieczne.

Oceni  warunki statyczne powierzchni, na której oparty 
zostanie ci ar wk adu kominkowego i wykona
odpowiedni  izolacj  w razie gdy powierzchnia ta jest 
wykonana z materia u atwopalnego (np. drewno, 
wyk adzina, plastyk). 

Unika  instalowania wk adu w pomieszczeniach, w 
których znajduj  si  urz dzenia na gaz typu B, okapy z 
wentylatorem lub bez, pompy cieplne, przewody 
wentylacyjne typu zbiorowego. 

Unika  obecno ci w pomieszczeniu wi kszej ilo ci czynnych 
przewodów kominowych lub s siedztwa duszy schodów i 
sprawdzi  czy w pobliskich pomieszczeniach  po czonych ze 
sob  nie ma urz dze , których jednoczesne u ycie mog oby
stworzy  podci nienie w jednym z dwóch pomieszcze .

U ytkownik ponosi ca kowit  odpowiedzialno  za 
niew a ciwe u ycie wyrobu i uwalnia tym samym firm
MCZ od wszelkiej odpowiedzialno ci cywilnej i karnej. 

Wszelkiego rodzaju naruszenie lub nieupowa niona 
wymiana cz ci nie oryginalnych wk adu kominkowego 
mo e stwarza  zagro enie dla operatora i uwalnia 
firm    MCZ od wszelkiej odpowiedzialno ci cywilnej 
oraz karnej.  

Fragmenty powierzchni wk adu kominkowego s  bardzo 
gor ce (drzwiczki, uchwyt, szyba). Nale y wi c unika
kontaktu z tymi cz ciami bez odpowiedniego ubioru 
ochronnego lub odpowiednich rodków, jak na przyk ad
r kawice aroodporne lub systemy uruchamiania typu 
“zimna r ka”.

Dok adnie wyt umaczy  ten rodzaj zagro enia osobom 
w podesz ym wieku, niepe nosprawnym a szczególnie 
wszystkim dzieciom  oddalaj c je od wk adu
kominkowego podczas jego dzia ania.

B dne zainstalowanie lub niew a ciwa konserwacja  

(niezgodna z tym co zosta o zawarte w niniejszej 
instrukcji) mog  powodowa  uszkodzenia na rzecz 
osób, zwierz t czy rzeczy. W tym wypadku firma  MCZ 
uwolniona jest od wszelkiej odpowiedzialno ci cywilnej 
lub karnej.

1.2. OSTRZE ENIA OPERATYWNE 

Zgasi  wk ad  kominkowy w razie awarii lub 
nieprawid owego dzia ania.

Nie nale y pozostawia  materia u atwopalnego w 
odleg o ci mniejszej ni  150 cmod szyby wk adu
kominkowego 

W razie s abego ci gu w przewodzie kominowym (w 
przypadku z ej pogody, niedostatecznych warunków 
instalowania) nale y rozpali  p omie  trzymaj c
drzwiczki nieco uchylone, po zamkni ciu drzwiczek 
nale y zawsze ca kowicie otworzy  moderator ci gu
powietrza i u ywa  suchego drewna w ma ych
kawa kach. Je eli problemy spalania nadal istniej
nale y zwróci  si  do wyspecjalizowanego technika. 

Instalowa  wk ad w pomieszczeniach z 
zabezpieczeniem przeciwpo arowym i wyposa onych 
we wszystkie urz dzenia zasilania  (zasilanie 
powietrzem, wod   i elektryczne) oraz odprowadzania 
spalin.

Nie zapala  ognia za pomoc  substancji atwopalnych.

INFORMACJE:
W razie pojawienia si  jakiegokolwiek problemu, 
zwróci  si  do sprzedawcy lub personelu 
wykwalifikowanego i upowa nionego przez firm  MCZ i 
w razie naprawy za da  oryginalnych cz ci
zamiennych. 

Nale y u ywa  wy cznie opa u zalecanego przez  
MCZ. 

Sprawdza  i okresowo czy ci  przewód odprowadzania 
spalin zgodnie z rozporz dzeniami norm 
obowi zu cych w kraju u ytkownika

Starannie zachowa  niniejsz  instrukcj  poniewa  musi 
ona towarzyszy  wk adowi kominkowemu przez ca e
jego ycie. Je li wk ad kominkowy zostaje sprzedany 
lub odst piony innemu u ytkownikowi, upewni  si
zawsze czy instrukcja zosta a za czona do wyrobu. 

W razie jej  zagubienia zwróci  si  do upowa nionego 
sprzedawcy lub do firmy  MCZ o dostarczenie nowej 
kopii.
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1.3. WARUNKI GWARANCJI 

Firma MCZ obejmuje gwarancj  wyrób, za wyj tkiem
elementów nara onych na normalne zu ycie
przytoczonych poni ej, na okres dwóch lat od daty 
zakupu, który potwierdzony zosta  dokumentem 
zawieraj cym nazw  sprzedawcy oraz dat , w której 
dokonano sprzeda y, nale y wys a  wype nione
wiadectwo gwarancji w ci gu  8 dni. i je li  wyrób zosta

zainstalowany i sprawdzony przez wyspecjalizowanego 
instalatora oraz zgodnie ze szczegó owymi instrukcjami 
wskazanymi w ksi eczce instrukcji znajduj cej si  w 
wyposa eniu wyrobu. 

Przez gwarancj  rozumie si  bezp atn  wymian  lub 
napraw cz ci uznanych za wadliwe fabrycznie. 

1.3.1. Ograniczenia
Nie s  obj te niniejsz  gwarancj  szczegó y dotycz ce
cz ci elektrycznych, dla których okresem gwarancji jest  
1 rok od daty zakupu wyrobu potwierdzonego jak 
powy ej. Nie s  obj te gwarancj  cz ci nara one na 
normalne zu ycie jak: uszczelki, szyby i wszystkie 
inne cz ci wyjmowalne  z paleniska. 

Wymienione cz ci s  gwarantowane przez pozosta y
okres gwarancji pocz wszy od daty zakupu wyrobu. 

W szczególno ci szyby s
gwarantowane do momentu gdy 
upowa niony instalator MCZ, 
po wiadczy ich ca o  w momencie 
zako czenia instalowania urz dzenia.

1.3.2. Wykluczenia
Nie s  obj te gwarancj  wszytkie te cz ci, które 
zosta y uszkodzone z powodu niedba o ci lub 
zaniedba  w u yciu, niepoprawnej konserwacji, 
instalowania niezgodnego z zaleceniami firmy  
MCZ (patrz odpowiednie rozdzia y instrukcji 
u ytkowania).

Firma MCZ nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za 
ewentualne szkody, które mog , bezpo rednio lub 
po rednio, by  poniesione przez osoby,  zwierz ta lub  
rzeczy w wyniku nieprzestrzegania wszystkich nakazów  
wskazanych w instrukcji i dotycz cych, szczególnie 
ostrze e  co do instalowania, u ytkowania i konserwacji 
urz dzenia

W razie niesprawno ci wyrobu zwróci  si  do sprzedawcy  
i/lub importera strefowego. 

Uszkodzenia spowodowane transportem i lub 
przemieszczaniem nie s  obj te gwarancj .

W celu instalowania i u ytkowania wyrobu, nale y
odnie  si  wy cznie do instrukcji w dotacji. 

Gwarancja traci swoj  wa no  w razie uszkodze
spowodowanych naruszeniem urz dzenia, czynnikami 
atmosferycznymi, kl skami ywio owymi, wy adowaniami
elektrycznymi, po arami, wadliw  instalacj  elektryczn  i 
hydrauliczn  oraz brakiem lub niepoprawn  konserwacj ,
niezgodn  z instrukcjami konstruktora. 

PRO BA O INTERWENCJ

Pro ba o interwencj  musi zosta
skierowana do sprzedawcy, który 
przeka e j  serwisowi obs ugi
technicznej MCZ.

Firma MCZ nie bierze na siebie 
odpowiedzialno ci w razie gdy wyrób 
lub ka de inne  akcesorium s
niew a ciwie u ywane lub 
modyfikowane bez upowa nienia.
Przy ka dej wymianie musz  zosta  u ywane
tylko oryginalne cz ci zamienne MCZ. 
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2. INSTALOWANIE WED UG UNI 10683 

2.1. RODOWISKO DZIA ANIA

W celu dobrego dzia ania i dobrego rozprowadzenia temperatury, wk ad
kominkowy musi by  ustawiony w miejscu gdzie jest zapewniony dop yw
powietrza koniecznego do spalania  (nale y mie  do dyspozycji oko o 60 
m3/h) zgodnie z norm  instalowania oraz normami obowi zuj cymi w kraju. 

Pojemno rodowiska nie mo e by  mniejsza od 60 m3.

Powietrze musi by  doprowadzane poprzez sta e otwory wykonane w 
cianach (w pobli u wk adu) skierowanych na zewn trz o minimalnym 

przekroju360 cm2.

Wy ej wymienione otwory (nawiewy powietrza) musz  by  wykonane tak, 
aby nie mog y by  w aden sposób zatkane. 

Powietrze mo e by  równie  doprowadzane z pomieszcze  s siadujacych z 
pomieszczeniem przeznaczonym do wentylacji byleby by y one wyposa one
w zewn trzny dop yw powietrza i nie by y przeznaczone na sypialni  i 
azienk , w których nie istnieje zagro enie po arem jak na przyk ad:gara ,
drewutnie, magazyny materia ów atwopalnych surowo przestrzegaj c
przepisów obowi zuj cych norm. 

Niedozwolone jest instalowanie wk adu 
kominkowego w sypialniach, azienkach i gdzie 
zosta o ju  zainstalowane inne urz dzenie
grzewcze bez samodzielnego dop ywu powietrza 
(kominek, piec itd.). 

Zabronione jest ustawianie wk adu kominkowego 
w rodowisku o atmosferze wybuchowej. 
Posadzka w pomieszczeniu gdzie zostanie 
zainstalowany wk ad kominkowy musi by
odpowiednio zwymiarowana aby mog a utrzyma
jego ci ar.
W przypadku obecno ci drewnianej pod ogi 
przygotowa  p aszczyzn  chroni c  pod og
zgodnie z normami obowi zuj cymi w danym 
kraju.
Je li ciany nie s atwopalne, ustawi  wk ad 
kominkowy w minimalnej tylnej odleg o ci równej 
przynajmniej 5 cm. 

2.2. RODKI OSTRO NO CI

Instalowanie wk adu kominkowego musi zosta  przeprowadzone w 
odpowiednim miejscu umo liwiaj cym wykonanie normalnych czynno ci
otwierania i zwyczajnej konserwacji.

Otoczenie musi by :

dostosowane do rodowiskowych warunków dzia ania

wyposa one w zasilanie elektryczne  230V  50 Hz

przystosowane do odpowiedniego systemu odprowadzania spalin 

wyposa one w system zewn trznej wentylacji 

wyposa one w instalacj  uziemienia  zgodn  z CE 
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WA NE!
Instalowanie i monta  wk adu kominkowego musz
by  wykonane przez personel wykwalifikowany. 

Wk ad kominkowy musi by  pod czony do 
przewodu kominowego lub przewodu pionowego 
tak, aby móg  odprowadza  spaliny w najwy szym
punkcie mieszkania.

Wk ad kominkowy musi by  pod czony do 
przewodu kominowego lub przewodu pionowego 
wewn trznego lub zewn trznego zgodnie z 
obowi zuj cymi normami. 

Spaliny pochodz  ze  spalania drewna st d je li
wychodz  w pobli u lub kontaktuj c si  ze 
cianami, mog  je zabrudzi .

Przed ustawieniem wk adu kominkowego nale y
wykona  zewn trzny otwór nawiewu powietrza. 

2.3. POD CZENIE DO ZEWN TRZNEGO NAWIEWU POWIETRZA 

Konieczne jest, aby do pomieszczenia gdzie zostanie zainstalowany wk ad
kominkowy, mog o dop ywa  przynajmniej tyle powietrza ile wymagane jest 
do prawid owego procesu spalania i do wietrzenia lokalu. Dop yw powietrza 
mo e by  zapewniony poprzez sta e otwory wykonane w zewn trznych
cianach pomieszczenia przeznaczonego do wietrzenia lub pomieszczenia 

wietrzone zgodnie z norm  UNI 10683. 

W tym celu nale y wykona  w zewn trznej cianie w pobli u wk adu
kominkowego otwór tranzytowy o wolnym przekroju 360 cm². (otwór 
rednicy 22 cm lub kwadrat 20x18cm), chroniony kratk  wewn trz i na 

zewn trz

Nawiew powietrza musi by  poza tym:

bezpo rednio po czony z pomieszczeniem instalowania 

chroniony kratk , siatk  metalow  lub odpowiedni  ochron ,  byleby 
nie zmniejszy   minimalnego przekroju. 

umieszczony tak, aby nie zosta  zatkany 

w przypadku kanalizacji do 3.5ml zwi kszy  przekrój o oko o 5% 
natomiast dla wi kszych wymiarów zwi kszy  o  15%. 

Nale y pami ta , e kratki  wietrzenia maj  zawsze naniesiony 
u yteczny przekrój w  cm2 na ich boku. Podczas wyboru kratki i 
wymiarów otworu, sprawdzi  czy  przekrój u yteczny kratki jest 
wi kszy lub równy  przekrojowi wymaganemu przez firm  MCZ 
do funkcjonowania wyrobu. 

Pod czenie nawiewu powietrza bezpo rednio do wk adu
kominkowego nie jest obowi zkowe, lecz z wy ej wymienionego 
przekroju musi by  zagwarantowany dop yw oko o  50 m³/h 
powietrza . Patrz norma UNI 10683 POPR. 

WA NE!

Dop yw powietrza mo e by  zapewniony równie  z 
s siedniego pomieszczenia byleby ten dop yw odbywa
si  w sposób wolny poprzez sta e otwory po czone z 
zewn trz; nale y unika  wlotów powietrza po czonych 
z kot owniami, gara ami, kuchniami czy azienkami.
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2.4. POD CZENIE DO PRZEWODU KOMINOWEGO 

Przy cz do przewodu kominowego jest bardzo wa nym elementem i musi 
zosta  wykonany z wielk  staranno ci  i uwag  poniewa  w razie 
nieprawid owo ci czy b dów konstrukcyjnych, bardzo trudno b dzie
wykona  napraw  bez uszkodzenia tylnej cz ci okapu. Przy cz poza tym 
znajduje si  w cz ci kominka, w której obecna jest wysoka temperatura 
st d bardzo wa ne jest u ycie odpowiednich materia ów odpornych na 
wysokie temperatury jak równie  na kwasowo  spalin.

Przed rozpocz ciem instalowania nale y zwróci  uwag  na nast puj ce
punkty:

Przy cz mo e mie  maksymalne nachylenie  45°, w celu unikni cia
gromadzenia si  nadmiaru skroplin powsta ych w pocz tkowych
fazach zap onu wk adu kominkowego i/lub zbyt du ego
przyczepienia si  kreozotu, poza tym uniknie si  spowolnienia 
odprowadzania spalin. 

Przy cza musz  by  wykonane ze stali  inox 316 o 
minimalnej grubo ci 10/10 lub ze stali glinianowej o 
minimalnej grubo ci 20/10. Zabronione jest u ywanie rur 
gi tkich ze stali inox lub aluminium poniewa  przes dzaj
o bezpiecze stwie przy cza i nara one s  na przerwania 
lub rozst py powoduj c ulatnianie si  spalin. 

Elementy przy cza musz  by  dok adnie uszczelnione. 

Przy cz do przewodu kominowego nie mo e by  ani zbyt d ugi w 
celu unikni cia zatkania go, ani zbyt krótki dla unikni cia
wydobywania si  spalin 

Je eli u ywane s  przy cza stalowe, konieczne jest ich 
izolowanie odpowiednimi materia ami typu ok adziny z 
w ókna  ceramicznego w celu unikni cia psucia si
tynku czy okapów upiekrzaj cych.

WA NE!

Ewentualne nadwymiary przekroju przy cza musz  by
wykonane bezpo rednio nad okapem wk adu 
kominkowego a nie wzd u  przewodu kominowego. 

2.5. PRZEWÓD KOMINOWY 

Przewód kominowy jest  zasadniczym elementem do odprowadzania 
spalin   st d musi spe nia  odpowiednie wymagania: 

Musi by  nieprzepuszczalny i odizolowany cieplnie. 

Musi by  wykonany z odpowiednich materia ów, odpornych na 
wysokie temperatury, na dzia anie produktów spalania i 
ewentualne skropliny. 

Musi by  pionowy o odchy ach od osi nie przekraczaj cych 45° i 
pozbawiony zw e .

Przestrzega  wymaga  przedstawionych w tabeli technicznej typu 
wewn trzny przekrój komina i wysoko

Posiada  mo liwie okr g y przekrój wewn trzny.

Je eli by  ju  obecny wcze niej i by  u ywany musi by  czysty. 

Przewód kominowy ma zasadnicze znaczenie dla 
poprawnego dzia ania i bezpiecze stwa Pa stwa
wk adu kominkowgo. 

Przyk ad przy cza wk adu kominkowego 

Przedstawienie typowego przewodu 
kominowego wykonanego poprawnie z 
ustawieniem u podstawy odcinka 
wst puj cego zewn trznego, szczelnej komory 
zaopatrzonej w drzwiczka do zbierania 
materia ów sta ych pochodz cych ze spalania. 

Przy cz spalin 

Izolacja z 
w ókna 

ceramicznego

Przewód kominowy

Kratka okapu 

45° max
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2.5.1. Przyk ady przewodów kominowych 

W przewodach kominowych o przekroju kwadratowym lub prostok tnym
wewn trzne kanty musz  by  zaokr glone o promieniu nie mniejszym ni
20mm. W przekroju prostok tnym stosunek pomi dzy wewn trznymi
wymiarami musi by 1,5.

Zalecane przekroje przewodu kominowego w zale no ci od jego d ugo ci
zosta y przedstawione w poni szej tabeli: 

Wysoko  (m) Przekrój u yteczny (cm²) 

Do 5 m. 900 (30x30 cm lub  30 cm) 

Powy ej 5 m. 625 (25x25 cm lub  25 cm)

N.B. Przekrój zbyt ma y lub zbyt du y powoduje zmniejszenie ci gu tak jak 
i z a izolacja 

Przy obecno ci szczególnych przekrojów, zmiany przekroju lub przebiegu 
musi zosta  wykonane sprawdzenie funkcjonowania systemu 
odprowadzania spalin zgodnie z norm  UNI 9615. 

Zaleca si , eby przewód kominowy wyposa ony by  w komor  zbieraj c
materia  sta y, po o onej pod cz ci  wst pn  kana u spalinowego tak, aby 
by a atwo dost pna i mo liwa do inspekcji dzi ki szczelnym drzwiczkom. 

WA NE!
W przypadku gdy maj  Pa stwo w tpliwo ci odno nie dzia ania
przewodu kominowego lub jego wymiary s  inne od tych 
zalecanych, gor co polecamy wst pn  wizyt  upowa nionego
instalatora  MCZ, w celu sprawdzenia dzia ania  i dokonania 
pomiarów przewodu kominowego (pomiary przeprowadzone 
mikromanometrem)

 Firma MCZ S.p.A. Nie bierze na siebie adnej odpowiedzialno ci
za z e funkcjonowanie wk adu kominkowego je li uzale nione
jest ono od le zwymiarowanego przwodu kominowego lub 
zainstalowanego w sposób nie spe niaj cy wymienionych 
wymogów.

Przewód kominowy stalowy 
AISI 304 o podwójnej 
komorze izolowanej 
w óknem ceramicznym lub 
podobnym o odporno ci
termicznej 400°C. 

DOSKONA Y

Przewód kominowy z materia u
ogniotrwa ego o podwójnej 
komorze powietrznej i z 
p aszczem zewn trznym z 
cementowego konglomeratu 
odci onego dzi ki materia owi
pech rzykowemu typu glina. 

DOBRY 

Tradycyjny przewód 
kominowy  z gliny o 
przekroju kwadratowym z 
pustkami powietrznymi. 

DOBRY 

Unika  przewodów kominowych 
o prostok tnym przekroju 
wewn trznym, w którym d u szy
bok ma podwójn  d ugo  w 
stosunku do krótkiego, typu 
20x40 lub 15x30. 
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2.6. NASADA KOMINOWA 

Cz sto je li jest niedoceniona, stanowi ko cow  przeszkod  w poprawnym 
funkcjonowaniu “systemu kominowego”. 

Ci g przewodu kominowego jest równie  funkcj  jego nasady 
kominowej.

St d jest konieczne eby, je li zosta a  ona zbudowana przez rzemie lnika,
rozwini cie czterech sekcji wypustu odpowiada o ponad dwukrotnemu  
przekrojowi wewn trznemu przewodu kominowego.

Poniewa  nasada kominowa musi  zawsze przewy sza  szczyt 
dachu, b dzie ona wystawiona na dzia anie wiatru z wszystkich 
kierunków, st d zaleca si  u ycie nasady typu przemys owego. 

Nasada kominowa musi odpowiada  nast puj cym wymaganiom: 

Musi posiada  wewn trzny przekrój odpowiadaj cy przekrojowi 
komina.

Jej  u yteczny przekrój musi by   nie mniejszy ni  podwójny 
przekroju wewn trznego przewodu kominowego. 

Musi by  tak zbudowana, aby do wn trza przewodu  kominowego 
nie przedosta  si  deszcz, nieg czy jakiekolwiek inne obce cia o.

Musi by  tak ustawiona, aby zapewni  odpowiedni  dyspersj
spalin oraz z dala od strefy refluksu, w której atwo tworz  si
przeciwci nienia.

W przypadku po czonych przewodów kominowych, 
nasada kominowa spalania sta ego lub spalania 
pochodz cego z górnego pi tra musi przekracza  co 
najmniej o 50cm pozosta e, w celu unikni cia
przenoszenia si  ci nienia pomi dzy po czonymi 
przewodami kominowymi. 

Nasada kominowa nie mo e mie  przeszkód w promieniu 
10ml typu ciany, po acie dachu, drzewa. W przeciwnym 
razie nale y j  podwy szy  o przynajmniej 1ml ponad 
przeszkod  a w przypadku obecno ci w pobli u innych 
nasad, oddali  je o przynajmniej  2 ml i zawsze nasada 
musi przekracza  szczyt dachu o przynajmniej 1ml. 

Nasada przemys owa
z nak adanych
gotowych elementów 
umo liwia optymalne 
odprowadzanie 
spalin. 

Tradycyjna nasada 
rzemie lnicza.
Poprawny przekrój 
wypustu musi by
minimum 2 razy 
wi kszy od 
wewn trznego 
przekroju przewodu 
kominowego, 
idealny przekrój  to  
2,5 razy. 

Stalowa nasada do 
przewodów 
kominowych  z 
wewn trznym 
sto kiem deflektora 
spalin. 

1
m

t
0
,5

m
t
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3. WYMIARY I DANE TECHNICZNE 

FORMA PURO 65 Dane techniczne
Typ paliwa Drewno  

Zu ycie na godzin  2,9 kg/h 
( adunek 2,4 kg w ci gu

50min)

Moc cieplna znamionowa  kW 10,5 Kcal 9030 

Wydajno  83,4% 

Obj to  grzewcza * 226/40-258/35- 301/30 

Ci g minimalny 8 Pa / 0,08 mbar 

Temperatura spalin 260 °C 

Wylot spalin Ø 20 cm 

Wymiary paleniska 55x35 h59 

Waga netto 235 Kg 

Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania 

cm² 100 

Emisja CO w spalinach (13%O2) 0,12 % 

Jednolite nat enie przep ywu spalin 13,5 g/s 

Przewód kominowy
Do 5 m. 30x30 cm Ø30 

Powy ej 5 m. 25x25 cm Ø25 

Przypisy

766

538

5
1
6

602

534

260 274

6
4
6

1
3
1
9

5
8
6
.5

83.5

10090
35

1
9
5

2
1
9

3
0
6
.5

150150
200

1
1
1
.5

Urz dzenie o przerywanym spalaniu

* Dane mog  ulec zmianie w zale no ci od u ytego paliwa

FORMA PURO 75 Dane techniczne
Typ paliwa Drewno  

Zu ycie na godzin  3,1 kg/h 
( adunek 2,6 kg w ci gu 50min) 

Moc cieplna znamionowa  kW 11,1 Kcal 9546 

Wydajno  83,4% 

Obj to  grzewcza * 239/40-273/35- 318/30 

Ci g minimalny 8 Pa / 0,08 mbar 

Temperatura spalin 270 °C 

Wylot spalin Ø 25 cm 

Wymiary paleniska 63x35 h62 

Waga netto 248 Kg 

Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania 

cm² 100 

Emisja CO w spalinach (13%O2) 0,12 % 

Jednolite nat enie przepywu spalin 13,5 g/s 

Przewód kominowy
Do 5 m. 30x30 cm Ø30 

Powy ej 5 m. 25x25 cm Ø25 

Przypisy

846

618

5
5

3

682

532

263269

83.5

100150

3
5

150

2
6

3
.8

9
3
.8250150

150 150

2
3
1

. 5

Urz dzenie o przerywanym spalaniu

* Dane mog  ulec zmianie w zale no ci od u ytego paliwa
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FORMA PURO 95 Dane techniczne
Typ paliwa Drewno 

Zu ycie na godzin  3,2 kg/h 
( adunek 2,7 kg w ci gu 50min) 

Moc cieplna znamionowa  kW 12,3 Kcal 10578 

Wydajno  86,6% 

Obj to  grzewcza * 264/40-302/35- 353/30 

Ci g minimalny 8 Pa / 0,08 mbar 

Temperatura spalin 280 °C 

Wylot spalin Ø 25 cm 

Wymiary paleniska 84x35 h48 

Waga netto 268 Kg 

Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania 

Cm² 100 

Emisja CO w spalinach (13%O2) 0,12 % 

Jednolite nat enie przep ywu
spalin 

13,7 g/s 

Przewód kominowy
Do 5 m. 30x30 cm Ø30 

Powy ej 5 m. 25x25 cm Ø25 

Przypisy

1056

828

4
1
1

892

532

256.5 275.5

5
2

4
.5

4
8

2

83.5

100150
35

150 250 150

2
3

1
. 5

150 150

3
1

8
.8

1
0

8
.8

1
0

9
3

Urz dzenie o przerywanym spalaniu

* Dane mog  ulec zmianie w zale no ci od u ytego paliwa

FORMA PURO B95 Dane techniczne
Typ paliwa Drewno 

Zu ycie na godzin  3 kg/h 
( adunek 2,5 kg  w ci gu 50 

min)

Moc cieplna znamionowa  kW 10,2 Kcal 8772 

Wydajno  82,7% 

Obj to  grzewcza * 219/40 - 251/35 - 
292/30

Ci g minimalny 8 Pa / 0,08 mbar 

Temperatura spalin 260 °C 

Wylot spalin Ø 25 cm 

Wymiary paleniska 84x35 H48 

Waga netto 268 kg 

Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania 

cm² 100 

Emisja CO w spalinach (13%O2) 0,23 % 

Jednolite nat enie przep ywu
spalin 

13,7 g/s 

Przewód kominowy
Do 5 m. 30x30 cm Ø30 

Powy ej 5 m. 25x25 cm Ø25 

Przypisy

1056

828

4
1
1

892

243 250 218

2
5
9

3
1
9
.5

1
3
5

3
4
5

RETRO FRONTE

578.5

5
2
6
.5

4
8
2

100150

83.5
35

4
8
2

83.5

3
8
4

1
0
9
5

150

Urz dzenie o przerywanym spalaniu

* Dane mog  ulec zmianie w zale no ci od u ytego paliwa
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FORMA PURO 115 Dane techniczne
Typ paliwa Drewno 

Zu ycie na godzin  3,6 kg/h 

( adunek 3 kg w ci gu
50min) 

Moc cieplna znamionowa  kW 13,5 Kcal 11610 

Wydajno  86,6% 

Obj to  grzewcza * 290/40-332/35- 387/30 

Ci g minimalny 8 Pa / 0,08 mbar 

Temperatura spalin 290 °C 

Wylot spalin Ø 25 cm 

Wymiary paleniska 106x35 h48 

Waga netto 308 Kg 

Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania 

Cm² 100 

Emisja CO w spalinach (13%O2) 0,12 % 

Jednolite nat enie przep ywu
spalin 

13,7 g/s 

Przewód kominowy
Do 5 m. 30x30 cm Ø30 

Powy ej 5 m. 25x25 cm Ø25 

Przypisy

1280

412 1048

1112

532

285.5 246.5

5
2
4

.5
4

8
2

8
3

.5

1
0

9
3

35

150 100

150 250 150

150 150

2
3

1
.5

3
0

8
.7

5

1
2
8

.7
5

Urz dzenie o przerywanym spalaniu

* Dane mog  ulec zmianie w zale no ci od u ytego paliwa
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4. INSTALOWANIE I MONTA

WA NE!

Wk ad kominkowy musi by  zainstalowany i pod czony 
do przewodu kominowego wy cznie przez 
wyspecjalizowanego technika tak, aby zosta y
przestrze one wszystkie przepisy lokalne i krajowe.

Instalacja musi by  przeprowadzona zgodnie z norm
UNI 10683. 

Po odpakowaniu wk adu kominkowego, sprawdzi  perfekcyjne
funkcjonowanie ka dej jego cz ci i ewentualne uszkodzenia 
spowodowane transportem. Ka de uszkodzenie musi by
natychmiast zg oszone przewo nikowi lub sprzedawcy. 

Je li wk ad kominkowy jest instalowany w trudno dost pnym miejscu, 
mo liwe jest odci enie jego wagi wyjmuj c wewn trzne elementy, z 
których sk ada si  palenisko lecz  zaleca si  poprawne u o enie
ka dego elementu i zleci  wykonanie tej operacji wy cznie
wyspecjalizowanemu personelowi. 

Firma MCZ nie bierze na siebie adnej odpowiedzialno ci je li to 
ostrze enie nie zosta o przestrzegane.

4.1. PRZYGOTOWANIE I ODPAKOWANIE

Otworzy  opakowanie, zdj  wk ad kominkowy z podstawy  i ustawi  go w 
wybranym miejscu zwracaj c uwag , aby odpowiada o ono poprzednim 
uwagom.

Wk ad kominkowy musi by  zawsze przemieszczany w 
pozycji PIONOWEJ i wy cznie za pomoc  wózka. Nie 
ci gn  monolitu, poniewa  mo e to spowodowa
uszkodzenie nó ek.

Nale y zwróci  szczególn  uwag  aby drzwiczki i szyba by y zabezpieczone 
przed mechanicznymi uderzeniami powoduj cymi ich uszkodzenie. 

Przemieszczanie wyrobów musi odbywa  si  z du  ostro no ci . Je eli jest 
to mo liwe, odpakowa  wk ad w pobli u miejsca gdzie  ma by
zainstalowany.

Materia y wchodz ce w sk ad opakowania nie s  toksyczne ani szkodliwe, 
st d nie wymagaj  szczególnego post powania podczas ich likwidacji. 

Magazynowaniem, likwidacj  czy ewentualnym recyklingiem musi zaj  si
u ytkownik ko cowy zgodnie z przepisami prawnymi obowi zuj cymi w tej 
dziedzinie.

4.2. WYBÓR SPOSOBU FUNKCJONOWANIA 

WA NE!

Przed zainstalowaniem nale y zdecydowa  jaki system 
wybra .

Wk ad kominkowy FORMA mo e rozprowadza  ciep e powietrze wed ug
systemu KONWEKCJI NATURALNEJ (COMFORT AIR VN) lub
KONWEKCJI WYMUSZONEJ (COMFORT AIR VF) za pomoc  zestawu 
do wentylacji wymuszonej.

Przyk ad opakowania wk adu 
kominkowego 
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Semitranci 
Ø150

4.2.1. Konwekcja naturalna (VN) 
Je eli wybrany zosta  ten system, instalator b dzie musia  usun
okr g e pokrywki po o one po bokach monolitu (jak przedstawiono na  
rysunku 1) aby u atwi  wymian  ciepln  i kr enie powietrza 

Górne pokrywki maj  kszta t okr g y Ø 150 mm , w celu poprawnego 
rozprowadzenia ciep ego powietrza nale y otworzy  i skanalizowa
przynajmniej dwie z nich. 

W celu otwarcia okr g ych pokrywek wystarczy uderzy  w nie gumowym 
m otkiem,  pokrywki s   wst pnie wyci te i usun  je z monolitu. 

4.2.2. Konwekcja wymuszona (COMFORT AIR) 
Je eli zostanie wybrany ten system, nale y zakupi  Zestaw Comfort Air, nie 
nale cy do wyposa enia i post powa  wed ug opisu zawartego w  
paragrafie 5 3. “Instalowanie zestawu comfort air”. 

4.3. ODBLOKOWANIE PRZECIWCI ARÓW

Wk ad kominkowy dostarczany jest z zablokowanymi przeciwci arami
przesuwania w celu unikni cia podczas transportu i ustawiania 
niebezpiecznych odrzutów, które mog yby uszkodzi  tak cz ci
zainteresowane przesuwaniem jak i drzwiczki oraz szyb  ceramiczn .

W celu odblokowania przeciwci arów a wi c skrzyd a drzwiczek, usun
ruby tak jak wskazano na rysunku 2 z obydwóch stron wk adu.

Wyj ruby blokady przeciwci arów tylko po 
ustawieniu wk adu kominkowego i sprawdzeniu czy 
szyba nie jest uszkodzona. 

NIE PORUSZA  ANI NIE PRZEMIESZCZA  WK ADU
KOMINKOWEGO BEZ RUB MOCUJ CYCH
PRZECIWCI ARY.

Kosztami uszkodze  wynikaj cych z nieprzestrzegania 
tej zasady obarcza si  klienta lub osob  dzia aj c  w 
jego imieniu. 

4.4. USTAWIENIE

Wk ad kominkowy  FORMA PURO mo e by  ustawiony tak w rogu jak i przy 
cianie. Mo na go przystosowa  do w asnych wymogów u ywaj c obudowy 

MCZ lub zabudowa  za pomoc  materia ów wytrzyma ych na wysokie 
temperatury.

Wk ady kominkowe s  monolitami samono nymi, u atwia to ich ustawienie i 
nie wymagaj adnej innej dodatkowej podpory.

Aby przemieszczenie monolitu do miejsca instalowania by o atwiejsze, firma MCZ 
dostarcza w dotacji cztery obrotowe kó ka, które zamontowane, czyni
przemieszczanie wk adu kominkowego wygodniejszym i sprawniejszym. 

Cztery kó ka, które znajd  Pa stwo wewn trz komory spalania razem z 
pozosta ymi cz ciami w dotacji, zostan  zamontowane w przygotowanych 
otworach, znajduj cych si  w pobli u otworów do monta u regulowanych 
nó ek (rysunek 3b). Po ustawieniu wk adu kó ka musz  by  podniesione lub 
usuni te, tak, aby monolit opiera  si  stabilnie o posadzk

Sprawdzi  zawsze warunki statyczne p aszczyzny, na której oparty 
zostanie ci ar i pozostawi  zawsze minimum 5 cm wolnej 
przestrzeni pomi dzy kominkiem a cianami.

Rysunek 3a – Odleg o ci monolitu od cian i od 
obudowy 

Rysunek 1 – Pokrywki okr g e linii forma 

Rysunek 2 – ruba blokady przeciwci arów

5 cm
min.

5 cm
min.

1 cm

Okr g e
pokrywki Ø150 
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Wykonac monta  na sucho p yty paleniska obudowy pozostawiaj c
wolny 1 cm na izolacj . (Rysunek 3a) 

W przypadku instalowania w pobli u materia ów atwopalnych 
nale y przestrzega  niektórych minimalnych wymiarów 
bezpiecze stwa: (Rysunek 3c)

A = 100 mm (odleg o  od cian bocznych i tylnej) 

B = 80 mm (wysoko  od posadzki) 

Je eli wk ad kominkowy ustawiony jest na posadzce lub 
w pobli u atwopalnych cian, zaleca si  odpowiedni
izolacj .

 dysze wylotu ciep ego powietrza musz  znajdowa  si
w odleg o ci przynajmniej 300 mm od innych 
materia ów (np.zas on)

4.5. REGULACJA WYSOKO CI I POZIOMU 

Wk ad kominkowy  Forma Puro wyposa ony jest w regulowane nó ki, które 
zostaj  przykr cone do monolitu  tylko po zako czeniu dok adnego 
ustawienia kominka, maj  za zadanie ustawi  monolit w odpowiedniej 
odleg o ci od posadzki, regulowa  poziom p yty paleniska wk adu i 
pozwalaj  na jej regulacj  na oko o 10 cm.

Je eli chc  Pa stwo podnie  wk ad kominkowy o ponad 10 cm konieczne 
b dzie stworzenie murowanej podstawy,  na której oparty zostanie wyrób. 
W adnym wypadku nie usuwa  nó ek niezb dnych do ustawiania 
w poziomie. Usuni cie nó ek uwa ane jest za modyfikacj
struktury wyrobu i powoduje, e gwarancja traci swoj  wa no .

Regulacja poziomu wk adu kominkowego jest operacj
niezb dn  dla poprawnego przesuwania drzwiczek 
paleniska. 

W przypadku gdy posadzka wykonana jest z materia u
atwopalnego, dolna cz  wk adu kominkowego musi

by  odlegla od posadzki o przynajmniej 8 cm. 

Je eli wk ad kominkowy nie zosta  ustawiony  “w 
poziomie ” drzwiczki nie zamkn  si  poprawnie i 
wewn trzne przeciwci ary uderz  w konstrukcj
powoduj c ha as za ka dym opuszczeniem skrzyd a
drzwiczek.

PRZED WYKONANIEM OBUDOWY WK ADU
KOMINKOWEGO NALE Y WIELOKROTNIE SPRAWDZI
PRZESUWANIE DRZWICZEK. 

Rysunek 3b – Miejsca monta u kó ek i nó ek

Rysunek 3c – Wymiary bezpiecze stwa

A

AA

B
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4.6. NAWIEW POWIETRZA ZEWN TRZNY I 
WEWN TRZNY

4.6.1. Wlot powietrza do spalania
Wk ad kominkowy FORMA PURO przygotowany jest z dwoma bocznymi 
otworami Ø 100 mm ju  otwartymi, s u cymi do nawiewu powietrza 
koniecznego do spalania 

Pod czy  za pomoc  ko nierzy  ø100 i gi tkiej rury przynajmniej jeden z 
otworów nawiewu powietrza do spalania (rys. 4) do kratek zewn trznych
lub wewn trznych w pomieszczeniu gdzie instalowany jest wklad tak, aby 
przebieg by  oddzielony od powietrza konwekcji naturalnej czy wymuszonej.

NIE ZATYKA  NIGDY OTWORÓW NAWIEWU 
POWIETRZA DO SPALANIA

ZWRÓCI  UWAG  PODCZAS FAZ USTAWIANIA 
OBUDOWY, ABY ADEN Z JEJ KOMPONENTÓW NIE 
ZATKA  NAWIEWU POWIETRZA 

 POD CZY  PRZYNAJMNIEJ JEDN  Z DWÓCH 
KANALIZACJI I ODPROWADZI  JE ZAWSZE POZA 
OBUDOW  WK ADU KOMINKOWEGO. JE ELI TA 
REGU A NIE JEST PRZESTRZEGANA, ZESTAW CONFORT 
AIR MO E ZASYSA  POWIETRZE PRZEZNACZONE DO 
SPALANIA

4.6.2. Nawiew powietrza do wentylacji naturalnej
Je eli wk ad kominkowy zosta  ustawiony w sposobie wentylacji naturalnej 
to znaczy bez elektrowentylatora, wykona  zewn trzny nawiew powietrza 
równy 300 cm² netto po o ony z ty u monolitu tak, aby zapewni  zawsze 
dop yw wie ego powietrza pod wk adem kominkowym. (rysunek 5).
Nale y skrupulatnie przestrzega  tego rozporz dzenia, w przeciwnym razie 
niedobór tlenu mo e wp yn  negatywnie tak na spalanie jak i na 
wydajno  ciepln  wyrobu.

4.6.3. Nawiew powietrza do wentylacji wymuszonej 

4.6.3.1. Kanalizacje dla zestawu COMFORT AIR 

Je eli wk ad kominkowy instalowany jest w sposobie o wentylacji 
wymuszonej to znaczy zostanie u yty zestaw Comfort Air, nale y wykona
nawiewy powietrza i kanalizacje w nast puj cy sposób:

dla poprawnej wymiany tlenu w pomieszczeniu, zaleca si   przygotowa
zewn trzny nawiew powietrza A o 150 cm², tak, aby mog o przewa a
czyste i wie e powietrze a drug B w pomieszczeniu gdzie instalowany 
jest wk ad kominkowy (ta równie  o 150 cm²).

Ten sposób pozwala na poprawne wymieszanie powietrza w 
pomieszczeniu instalowania i lepsze ch odzenie struktury wk adu
kominkowego. (Rysunek 6) 

Dla tych z Pa stwa, którzy nie maj  mo liwo ci wykonania tego rodzaju 
pod czenia nakazuje si  zawsze pod czy  obydwa nawiewy, tak czy 
obydwie s  skierowane na zewn trz czy te  wewn trz. W zale no ci od 
dokonanego wyboru, temperatury pracy b d  nieco wy sze lub ni sze od 
redniej lecz nie wp yn  negatywnie na poprawne dzia anie wyrobu. 

Rysunek 5 – Zewn trzny nawiew powietrza 
do spalania i o wentylacji naturalnej 

Nawiew powietrza o 300 
cm2 dla powietrza spalania i 
o konwekcji naturalnej 

Nawiewy  zewn trzne i 
wewn trzne o 150 cm2 dla 
powietrza o wymuszonej 

t l ji

Nawiew powietrza o 150 
cm2

Rysunek 4 –  Nawiewy powietrza do spalania. 

A

B

Rysunek 6 – Nawiew powietrza dla 
kanalizacii w zestawie comfort aria. 

Ingressi aria
di combustione

Ø 100 mm
Nawiewy powietrza 
do spalania Ø100mm 
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Przypominamy, e:

Wszystkie zewn trzne wloty powietrza musz  posiada
zamykaj ce zasuwy, sterowane z zewn trz i by  wyposa one w 
os on  przed owadami. 

Przekrój wlotu powietrza uwa any jest jako netto st d nale y
wzi  pod uwag  powierzchni  ewentualnych os on (siatek itd..) 

Nale y okresowo czy ci  filtry lub siatki w celu zapewnienia 
przep ywu powietrza. 

Z adnego powodu nie zatyka  nawiewu powietrza gdy 
wk ad kominkowy lub zestaw do wentylacji dzia aj
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4.7. PRZY CZ DO PRZEWODU KOMINOWEGO 

Do po czenia wk adu kominkowego z przewodem kominowym zaleca si
u ycie rur i kolanek ze stali glinianowej b d cych w stanie wytrzyma
wysokie temperatury, które osi gane s  w tym odcinku oraz korozyjne 
dzia anie spalin. Przy cza te s  do dyspozycji na danie w ró nych
wymiarach  (patrz nasz cennik) i u atwiaj  instalowanie sprz gaj c je 
pomi dzy sob  podczas monta u. (rys.7) 

Ewentualne nadwymiary przekroju przy cza musz  by
wykonane bezpo rednio nad okapem wk adu 
kominkowego a nie wzd u  przewodu kominowego. 

Po zako czeniu instalowania obowi zkowe jest 
zaizolowanie przy cza spalin za pomoc  ok adziny z 
w ókna ceramicznego lub materia u odpornego na 
przynajmnie 600°C. 

4.8. MONTA  OBUDOWY I OKAPU
PRZED ROZPOCZ CIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNO CI
OBUDOWANIA WK ADU KOMINKOWEGO PRZECZYTA
ROZDZIA  6.2 “PRÓBA FUNKCJONOWANIA” 

Wk ad kominkowy i cz ci obudowy musz  by  przymocowane pomi dzy
sob BEZ STYKANIA SI  Z KONSTRUKCJ  STALOW  aby unikn
przekazywania ciep a marmurowi i/lub kamieniowi i zezwoli  na normalne 
rozszerzanie cieplne; Uwaga na drewniane elementy typu belki czy pó ki..

Zaleca si  wykonanie okapu z p yt kartonowo-gipsowych typu 
aroodpornego o grubo ci  15/20 mm z ram  samono n  wykonan  z 

profilu ocynkowanego, aby nie ci y  na komponentach obudowy  (belki 
drewniane lub marmurowe nadpro a ), które nie posiadaj  struktury no nej
i aby móc z atwo ci  zainterweniowa  w razie nieprawid owo ci
i/lub przysz ych konserwacji. 

Wykona  monta  na sucho p yty paleniska obudowy pozostawiaj c
otwór 1 cm pomi dzy wk adem a p yt  paleniska w celu wykonania 
izolacji. (rys.8)

4.9. IZOLACJA WK ADU KOMINKOWEGO

Wk ad kominkowy musi by  zawsze oddalony od pobliskich cian i 
od sufitu.  

Je eli jest to konieczne u ywa materia ów izoluj cych w celu 
odizolowania cian stykaj cych si  z monolitem, w razie gdy nara one s
one na uszkodzenia lub  nawet  na zapalenie si   ( ciany z drewna, p yt
kartonowo- gipsowych, itd…). (rysunek 9)

4.10. IZOLACJA DREWNIANEJ BELKI 

Drewniana belka musi by  chroniona odpowiedni  izolacj  przed 
gor cymi cz ciami aby zapobiec zagro eniu po arem lub 
uszkodzeniom obudowy.(rysunek 8) 

Rysunek 8 – Izolacja belki 

Rysunek 7 – Przy cz do przewodu kominowego 

Rysunek 9 – Izolacja monolitu od cian i od obudowy
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4.10.1. Dysze wentylacyjne okapu. 

Nale y obowi zkowo zainstalowa  dysze wentylacyjne 
okapu MCZ lub dysze, które mog  zagwarantowa  takie 
samo funkcjonowanie i taki sam przekrój przep ywu
powietrza (patrz akcesoria  MCZ).

Firma MCZ nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za 
ewentualne uszkodzenia budowy lub komponentów 
elektrycznych spowodowanych niedostosowaniem si  do 
tego ostrze enia.

Aby wentylacja poprawnie funkcjonowa a nale y pami ta e:

W dolnej cz ci obudowy powinien by  przewidziany otwór 
nawiewu powietrza konwekcyjnego nie mniejszy od  400 cm2

W górnej cz ci powinien by  przewidziany otwór wylotowy 
(dodatkowy, oprócz skanalizowanych dysz) o przynajmniej 230 cm2

aby uwolni  do otoczenia pozosta e ciep o, które gromadzi si  w 
obudowie  (w ZESTAWIE COMFORT AIR ten wylot nie jest 
konieczny, poniewa  wewn trzne ciep o obudowy zostaje 
po rednio zasysane przez wentylatory). 

Ta procedura, nie tylko gwarantuje perfekcyjne funkcjonowanie wyrobu, 
lecz pozwala odzyska  cz  ciep a struktury, które w przeciwnym razie 
zosta oby utracone poniewa  pozosta oby w obudowie. 

Aby lepiej zrozumie  ilo , wymiary i funkcje dysz wentylacyjnych do 
zainstalowania na obudowie, poni ej podajemy przyk ad instalowania z 
odpowiednimi dyszami. 

1a)  Kratka wylotu powietrza konwekcyjnego 

1b) Kratka nawiewu powietrza konwekcyjnego 

Kratki 1a i 1b s  niezb dne do wydostania si  ciep a, które 
zatrzymuje si  w okapie  i nale y zamontowa  je  obowi zkowo
niezale nie od rodzaju instalowania lub obudowy, która ma by
wykonana.

1a

1b
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5. ZESTAW COMFORT AIR – WENTYLACJA NORMALNA I WENTYLACJA 
WYMUSZONA
5.1.1. Cz ci sk adowe Zestawu do Wentylacji Naturalnej z o wietleniem lub bez 

1

2

4

3

5

1. Budowa podstawowej dyszy wentylacyji naturalnej (nr 
2 sztuki) 

2. Zespó  strzemienia mocuj cego (nr 2 sztuki) 

3. Rura gi tka Ø 150 L=1,5 m (nr 2 sztuki) 

4. Ko nierz Ø 150 (nr 2 sztuki) 

5.  Opaska zaciskaj ca rur  D.60-170 (nr 4 szt.) 

5.1.2. Cz ci sk adowe Zestawu do Wentylacji Wymuszonej z o wietleniem lub 
bez

1

2

3

4

5

6

1. Budowa dyszy z wentylatorem z o wietleniem lub 
bez (nr 2 sztuki) 

2. Zespó  strzemienia mocuj cego  (nr 2 sztuki) 

3. Rura gi tka Ø 100 L=1,5 m (nr 2 sztuki) 

4. Ko nierz Ø 100 VF (nr 2 sztuki) 

5. Opaska zaciskaj ca rur  D.60-170 (nr 4 sztuki) 

6. Centralka kontrolna 
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5.2. AKCESORIA

5.2.1. Dysze  Zestawu do wentylacji Naturalnej z o wietleniem lub bez 

A C D
B

E

A – Dysza powietrza jednokierunkowa bez o wietlenia  (wyposa ona w zbiorniczek na skropliny) 
B – Dysza powietrza jednokierunkowa z  o wietleniem (wraz z lampk  i zbiorniczkiem) 
C – Dysza powietrza dwukierunkowa 
D – Dysza powietrza wielokierunkowa 
E - Budowa dyszy wentylacji naturalnej do o wietlenia + Zespó  strzemienia mocuj cego (nr 2 
sztuki)
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5.2.2. Dysze  Zestawu do wentylacji Wymuszonej

B

C
D

A

A – Dysza powietrza jednokierunkowa (wraz ze zbiorniczkiem/bez o wietlenia)
A – Dysza powietrza jednokierunkowa (wraz ze zbiorniczkiem i z o wietleniem)
C – Dysza powietrza dwukierunkowa 
D – Dysza powietrza wielokierunkowa 
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5.3. INSTALOWANIE ZESTAWU COMFORT AIR 

Przed zainstalowaniem ZESTAWU COMFORT AIR o wentylacji naturalnej lub 
wymuszonej nale y upewni  si  czy zosta  przygotowany nast puj cy
materia  (rys.1): 

1. W przypaku wentylacji naturalnej: pod czy  gi tkie rury (a) i 
ko nierze (d) Ø 150, do przy czy po o onych w górnej cz ci
monolitu (rys.1).   
W przypadku wentylacji wymuszonej: pod czy  ko nierze (d)
i rury (a) Ø 100 do przy czy po o onych w górnej cz ci monolitu. 
Do wentylacji wymuszonej u ywane s  przewody rurowe o 
mniejszym przekroju w porównianiu z rurami u ywanymi do 
wentylacji naturalnej. 

2. Przygotowa  w cianie  (f) na danej wysoko ci dwa otwory na 
dysze wylotu powietrza kot a o wymiarach 185 mm x 185 mm 

3. Wsun  struktur  wybranej dyszy (g), do otworów 185 x 185 mm, 
dzia aj c na cianie i w cianie

4. w cianie, w miejscu odpowiadaj cym strukturze dyszy (1),
przymocowa  zespó  strzemienia mocuj cego (2), za pomoc
czterech rub i nakr tek w wyposa eniu (rys.2) 

5. pod czy  gi tk  rure (a), poprzednio przymocowan  do wk adu
kominkowego, do przy cza po o onego na strukturze dyszy (e)

6. Zacisn  rur   (a) na przy czu (e) za pomoc  opaski zaciskowej w 
wyposa eniu (c)

7. Pod czy  kable elektryczne do lampki i/lub wentylatora, zanim
zostanie zako czone obudowywanie wk adu, wszytkie 
kolejne czynno ci mog  by  wykonywane z zewn trz.

Je eli z przyczyn braku wolnej przestrzenie nie jest mo liwe u ycie
strzemienia mocuj cego, w wyposa eniu, nale y post pi  tak, aby zestaw 
by  stabilnie przymocowany, u ywaj c odpowiedniej skrzynki do wbudowy 
(opcja).  

Zaleca si :
Wykona  kanalizacje nie przekraczaj ce 2 m dla wentylacji 
naturalnej i 8 m dla wentylacji wymuszonej. 
W przypadku wentylacji naturalnej, zaleca si  umie ci
dysze na wysoko ci nie ni szej ni  2 m od posadzki. (rys.3). 
W przypadku wentylacji wymuszonej, zestaw mo e by
umieszczony równie  w pewnej odleg o ci od wk adu kominkowego 
(max 8 m); w tym przypadku nale y przygotowa   odpowiedni
izolacj  dla przewodu rurowego tak, aby wytworzona energia cieplna 
nie zosta a rozproszona nagrzewaj c ciany.
Stara  si  wykona  kanalizacje w tej samej odleg o ci, aby unikn
ró nic ilo ci powietrza pomi dzy jednym a drugim wylotem. 
Tak w przypadku wentylacji naturalnej jak wymuszonej 
zaleca si  skanalizowa  przednie wyloty powietrza (A)  gdzie 
gromadzi si  wi cej ciep a ni  w tylnych wylotach (P). 

Rysunek 2– Instalowanie zestawu 

Rysunek 3 – Monta  dysz wylotu 
ciep ego powietrza

P

A

a

b
d

c
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Rysunek 1–  Pod czenie rur 
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5.3.1. Wariant dla dyszy ze zbiorniczkiem
Zbiorniczek (2) na esencje zapachowe jest do dyspozycji tylko na dyszy 
jednokierunkowej ze wiat em lub bez i s u y do nawil ania powietrza. 

Zbiorniczek (2) jest atwo wyjmowalny ze swojego gniazda; wystarczy 
podnie  przykrywk  (1) na dole i wyj  zbiorniczek (Patrz rys.4). 

Nale y wlewa  do zbiorniczka tylko wod  lub ewentualnie esencje 
zapachowe otoczenia. 

WA NE!

ZBIORNICZEK MO E BY    WYJMOWANY  ZE SWOJEGO 
GNIAZDA DO JEGO PONOWNEGO NAPE NIENIA TYLKO 
WTEDY GDY  DYSZA  JEST ZIMNA I MONOLIT JEST 
WY CZONY.

5.3.2. Wariant dla dyszy z o wietleniem
W przypadku gdy u ytkownik zdecyduje si  na zainstalowanie zestawu do 
wentylacji z o wietleniem, nale y wyj  okr g  pokrywk  po o on  na 
strukturze dyszy (rys.5) i wst pnie zamontowa  lampk  (a).

Aby usun  okr g  pokrywk  wystarczy uderzy  w ni  gumowym 
m otkiem, pokrywka zosta a ju  wst pnie wyci ta. (rys.5) 
Zamontowa  lampk  (a) na strukturze dyszy w miejscu gdzie znajdowa a
si  okr g a pokrywka tak, aby skierowana by a do przodu struktury (rys. 6). 
Przymocowa  lampk  u ywaj c dwóch strzemion (c) za pomoc rub (b) i 
sworzni (d) w wyposa eniu.
W o y  lampk  (a) wykona  pod czenia elektryczne. Z ty u wsun  dwie 
ko cówki wkl s e na nasadk  lampki (rys.7) 
W przypadku wentylacji wymuszonej nale y pod czy  kabel zasilania 
lampki (w wyposa eniu) do centralki za pomoc  odpowiedniego zacisku; 
natomiast w przypadku wentylacji naturalnej nale y wykona  pod czenie
do wy cznika w cianie (przygotowanego przez instalatora).
D ugo  kabla w wyposa eniu do pod czenia lampki wynosi 2,5 metradla 
wi kszych d ugo ci nale y pos u y  si  przed u aczem.

WA NE!
Kabel do pod czenia lampki /wentylatora wykonany jest 
z materia u silikonowego,wytrzyma ego na wysokie 
temperatury. W razie przed u enia kabla (powy ej 2,5 m) 
i przy ka dej innej okazji nale y upewni  si  czy kabel nie 
styka si  z gor cymi cz ciami monolitu i z dwoma rurami 
przy cza powietrza w obudowie lub w strukturze. 
Je eli instalowany jest zestaw comfort air wyposa ony w 
o wietlenie, nale y wst pnie zamontowa  lampk  w 
zestawie przed w o eniem go do otworu. 

Rysunek 7 - Pod czenia elektryczne 
lampki 

1

2

Rysunek 5– Okr g a pokrywka do 
w o enia lampki 

Rysunek 6– Mocowanie lampki 

Rysunek 4– Zbiorniczek 

a

b

cd
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5.3.2.1. Konserwacja dyszy z o wietleniem

UWAGA ! 

PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK KONSERWACJI 
NALE Y ZAWSZE OD CZY  KABEL ZASILANIA 230 V. 

Wymiana arówki

1. wyj  dysz  naciskaj c wzd ó  jej brzegów. 

2. odkr ci  spalon arówk

3. wkr ci  now arówk  (15 Wat). 

4. w o y  dysz

Nale y u ywa  wy cznie arówek odpornych na wysok
temperatur , jak te u ywane w piekarnikach kuchennych.

Czyszczenie szklanej plafoniery dyszy 

1. Otworzy  drzwiczki zbiorniczka nawil ania.
2. Wyj  zbiorniczek 
3. Za pomoc  klucza w wyposa eniu odkr ci  nieco dwie ruby, tak 

aby strzemi  przytrzymujace szk o mog o przesun  si  w 
odpowiednich wg bieniach Jedn  r k  przytrzyma  szk o drug
zadzia a  na strzemi  aby uwolni  szk o. Wyj  je i oczy ci .

4. Po wyczyszczeniu szk a, ponownie zamocowa  je na swoim miejscu 
i zablokowa  wykonuj c w odwrotnej kolejno ci czynno ci opisane 
powy ej.

5. Ponownie ustawi  zbiorniczek i drzwiczki. 

WA NE!

Kiedy odkr ca si ruby w celu wyj cia szk a, nale y
przytrzyma  je  r k , w przeciwnym razie wypadnie. 
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5.4. CENTRALKA

Wa ne!

Wszystkie pod czenia elektryczne musz  by  wykonane 
przez personel wykwalifikowany zgodnie z przepisami 
prawnymi obowi zuj cymi w ka dym Kraju, u ywaj c
odpowiednich urz dze  i zgodnie ze schematem 
wskazanym w niniejszej instrukcji. Wszystkie czynno ci
musz  by  wykonane przy od czonym kablu zasilania 
sieci 230V 50 Hz. 

Firma Mcz nie odpowiada za szkody wyrz dzone osobom 
lub rzeczom spowodowane b dnym pod czeniem lub 
nieodpowiednim u ywaniem urz dzenia. 

5.4.1. Budowa centralki
W wyposa eniu centralki dostarczane s  nast puj ce materia y:  

 Skrzynka do wbudowy 

A. Centralka, ruby montuj ce i kabel zasilania 

B. Czujnik i przew oka

C. Zacisk do kabla uziemienia 

D. Bezpiecznik zapasowy (1,6 A) 

E. Ramka maskuj ca

F. Instrukcje

Centralka wyposa ona jest w  6 podwójnych zacisków do pod czenia:

1. Linii (1-2 LINIA) 

2. Wentylatora 1 (3-4 WENTYL.) 

3. Wentylatora 2 (5-6 WENTYL.) 

4. wiat a (7-8 AUX) 

5. Wy cznika otwarcia drzwi (9-10 DRZWI) 

6. Czujnika (11-12 CZUJNIK) 

5.4.2. Ustawienie centralki
W celu zainstalowania centralki, przygotowa  otwór w cianie (oko o 10X7,5 
cm), bior c pod uwag  ustawienie czujnika.

W o y  do wykonanego otworu skrzynk  do wbudowy (A) bez korpusu 
centralki (B) zwracaj c uwag , aby zosta a ona ustawiona w suchym 
miejscu i mo liwie jak najdalej od ród a ciep a, kompatybilnie do 
po o enia czujnika. 

Przeprowadzi  wszystkie kable  (czujnika, zasilania, wentylacji i wy cznika
otwarcia drzwiczek) poprzez skrzynk  do wbudowy(A) tak, aby by y gotowe 
do pod czenia. Pod czy  je do styków znajduj cych si  w centralce tak jak 
przedstawiono w par.5.8. 

Po zako czeniu pod czenia, w o y  korpus centralki i przymocowa  go 
odpowiednimi rubami w dotacji do skrzynki wbudowy (A).

Nast pnie na o y  za pomoc  odpowiednich uchwytów bia  ramk
maskuj c  w wyposa eniu (F) lub jak kolwiek inn , korpus centralki jest 
dostosowany do zamontowania ramek AVE serii SISTEMA 45 oraz VIMAR 
serii IDEA. 

AB

C

D

E

F

G



WK AD KOMINKOWY FORMA PURO Rozdzia  5

INSTRUKCJA MONTA U I  U YTKOWANIA str. 28

Zestaw comfort air Serwis techniczny - Prawa zastrze one dla firmy MCZ S.p.A. - Powielanie zabronione 

2

3 4

4a

5a

4b

1

5

5.5. DANE OGÓLNE CENTRALKI 

1. Lampka kontrolna stanu “ON” –“OFF” 

2. Lampka kontrolna w czonego wentylatora 

3. Ga ka reguluj ca pr dko  wentylatora 

4. Przycisk MAN/AUT 

4a. Automatyczny

4b. Instrukcja 

5. Przycisk w czenia lampki 

5a. Lampka zapalona/zgaszona

Urz dzenie pozwala kontrolowa  uzale niony od niego wentylator: pr dko
ustawiana jest za pomoc  ga ki zgodnie z 10 stopniami pr dko ci: lub,V1; 
….. V9,V10. 

Sposób funkcjonowania R CZNY/AUTOMATYCZNY zostaje ustawiony za 
pomoc  przycisku 4.

5.5.1. W czenie/Wy czenie
W czenia/wy czenia centralki dokonuje si  za pomoc  obrotu ga ki 3.

Stan w czony sygnalizowany jest poprzez led 1.

5.5.2. Dzia anie
W czenie wentylatora sygnalizowane jest za wieceniem si  ledu 2

Sposób AUTOMATYCZNY (led AUT wieci si  4a) 

Funkcja AUT u ywana jest g ównie w celu wy czenia wentylatora. 

Przyk ad.: wieczorem mo na wykona  ostatni za adunek drewna i 
ustawi  prze cznik na AUT, wentylator za zgod  czujnika b dzie
kontynuowa  wypychanie ciep ego powietrza do momentu gdy 
temperatura nie obni y si . W ten sposób utrzymany zostanie 
komfort otoczenia przez ca  noc i rano w palenisku b dzie obecny 
ar gotowy do przyj cia nowego adunku drewna lub b dzie

zgaszony.
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Sposób R CZNY (led MAN wieci si  4b) 

Wentylator funkcjonuje na pr dko ci ustawionej niezale nie od 
temperatury odczytanej przez czujnik. Po w czeniu monolitu 
nale y ustawi  na centralce prze cznik 4 w pozycji r czny 4b.

Pr dko  wentylatora zostaje ustawiona dzia aj c na ga k  (3).

Przy ga ce obróconej ca kowicie w lewo wentylator jest wy czony,
równie  lampka kontrolna  (1) jest zgaszona. Po przekr ceniu ga ki
w prawo wentylator przechodzi ze stanu “OFF” do stanu “ON”
(lampka kontrolna 1 wieci si ); kontynuuj c obracanie ga ki w 
prawo, stopniowo b dzie wzrasta  pr dko  wentylatora (lampka 
kontrolna 2 wieci si ).

W funkcji r cznej wentylator b dzie dzia a  w sposób niezale ny od 
czujnika, b dzie wi c sterowany ga k  (3)

5.5.3. Funkcje bezpiecze stwa
Równie  gdy ga ka (3) znajduje si  w pozycji wy czonej, funkcja 
bezpiecze stwa jest w czona.

Je eli czujnik temperatury osi gnie limit bezpiecze stwa
wentylatory w cza si  na pr dko ci minimalnej, aby zapobiec 
przegrzaniu si  struktury. 

W przypadku cz stego w czania si  funkcji bezpiecze stwa nale y
powiadomi  serwis MCZ.

5.5.4. Zapalenie wiat a (je eli jest w wyposa eniu)
W czenie/wy czenie wiat a odbywa si  poprzez wci ni cie przycisku (5).

Led 5a wskazuje stan lampki. 

5.5.5.  Wymiana bezpiecznika centralki 
Centralka wyposa ona jest w bezpiecznik, który chroni ca y system przed 
przeci eniami napi cia.

Je eli w wypadku obecno ci napi cia w sieci 230V-50Hz, aden wska nik
wietlny centralki si  nie za wieci by  mo e bezpiecznik jest uszkodzony. 

Aby go wymieni , nale y:

zdj  ramk  maskuj c  centralki 

odkr ci  dwie ruby, które mocuj  centralk  do skrzynki w cianie

delikatnie wyj  korpus centralki 

otworzy  pokrywk  i wymieni  uszkodzony bezpiecznik na nowy 
(oko o 1 A) 

Wa ne!

Wszystkie pod czenia elektryczne musz  by  wykonane 
przez personel wykwalifikowany zgodnie z przepisami 
prawnymi obowi zuj cymi w  ka dym Kraju, u ywaj c
odpowiednich urz dze  i zgodnie ze schematem 
wskazanym w niniejszej instrukcji. Wszystkie czynno ci
musz  by  wykonane przy od czonym kablu zasilania 
sieci 230V 50 Hz. 

Firma Mcz nie odpowiada za szkody wyrz dzone osobom 
lub rzeczom spowodowane b dnym pod czeniem lub 
nieodpowiednim u ywaniem urz dzenia. 

ON

OFF
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5.6. MONTA  CZUJNIKA TEMPERATURY 

Czujnik temperatury musi by  pod czony do centralki i do przeno nika  (1)
zestawu (patrz poni szy schemat) i posiada d ugo  2,5 m. Wi ksze
odleg o ci wymagaj  zastosowania przez instalatora odpowiedniego 
przed u acza.

MONTA  CZUJNIKA 

W o y  plastikow  cz C do D i zakr ci B bez dociskania; na 
nagwintowany odcinek cz ci  D za o y  podk adk  E 

Zespó A1 w ten sposób utworzony, musi by  w o ony do sztywnej 
cz ci kabla czujnika A

Znale  otwór przelotowy s u cy do w o enia czujnika do 
przeno nika (1); na dolnej kratce po lewej, z boku wentylatora . 

W o y  do otworu kabel czujnika  A z kostk A1 i zablokowa  go z 
drugiej strony za pomoc  nakr tki F

W o y  drug  ko cówk  kabla czujnika A do centralki zgodnie ze 
wskazan  pozycj   (12-11) 

5.7. WY CZNIK OTWIERANIA DRZWICZEK 

We wk adach kominkowych serii “Puro” zosta  zainstalowany przez firm
MCZ wy cznik, który w przypadku wentylacji wymuszonej, musi by
pod czony do zacisków 9-10 centralki, po usuni ciu pod czenia
pomi dzy 2 zaciskami przygotowanymi przez konstruktora. W tym celu 
nale y przygotowa  przed u acz o odpowiedniej d ugo ci, wykonany z 
materia u silikonowego odpornego na wysokie temperatury, nale y upewni
si  czy kabel nie styka si  z gor cymi cz ciami wk adu kominkowego. 

Wy cznik ten wy cza funkcjonowanie wentylatorów kiedy 
drzwiczki wk adu kominkowego s  otwarte; warunek ten jest 
sygnalizowany przez migocz c  lampk  kontroln  w czonego wentylatora 
(led 2 patrz rozdz. 5.5.). 

Wa ne!

Firma Mcz nie odpowiada za ewentualne wydobywanie 
si  spalin z dysz je eli wy cznik nie zostanie poprawnie 
pod czony do centralki. 

A1

F

B

A1

A

B
C

DE
F



WK AD KOMINKOWY FORMA PURO Rozdzia  5

INSTRUKCJA MONTA U I  U YTKOWANIA str. 31

Zestaw comfort air Serwis techniczny - Prawa zastrze one dla firmy MCZ S.p.A. - Powielanie zabronione 

5.8. POD CZENIA

LINIA (1-2 LINIA)

WENTYLATOR 1 (3-4 WENTYL.)

WENTYLATOR  2 (5-6 WENTYL.)

WIAT O (7-8 AUX)

WY CZNIK OTWARCIA DRZWI (9-10 DRZWI)

CZUJNIK (11-12 CZUJNIK)

ZACISK UZIEMIE  (A)

Pod czy  wentylatory 1 i 2 do odpowiednich zacisków w centralce (3-4 i 
5-6).

Pod czy  czujnik (11-12) patrz paragraf 5.6. 

W przypadku obecno ci dyszy z lampk , pod czy  kabel zasilania do 
odpowiednich zacisków (7-8) w centralce. W przypadku obecno ci dyszy z 
lampk  do wentylacji naturalnej nale y wykona  pod czenie do jej 
wy cznika.

Pod czy  kabel zasilania centralki (1-2) do gniazdka sieci 230V 50HZ. 

Po wykonaniu pod cze  uruchomi  dzia anie  MAN i spróbowa  w czy
wentylatory, aby sprawdzi  czy wszystko funkcjonuje. Przekr ci  ga k  z 
lewej strony na praw  i sprawdzi  ró ne pr dko ci.

Po zako czeniu pod cze  zamontowa  wybrane dysze 

11-12

A

7-8

7-8

5-6

3-4
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5.9. WYMIANA WENTYLATORA 

UWAGA ! 

OD CZY  ZASILANIE 230 V. 

Wyj  dysz

Odkr ci  cztery ruby A , które znajduj  si  na kratce w czterech 
rogach rys. 8 

Odkr ci  dwie rodkowe ruby B , które mocuj  wentylator do 
przeno nika

UWAGA ! 

PO OD CZENIU KABLI NALE Y JE OD O Y  W 
BEZPIECZNE MIEJSCE. 

JE ELI WPADN  DO WN TRZA OS ONY ICH ODZYSKANIE 
NIE B DZIE MO LIWE.

Wyj  kratk C

Od czy  kabel od wentylatora 

W przypadku gdy zosta a zamontowana plafoniera nale y  od czy
kable zasilania podczas wyjmowania ko nierza.

Teraz wystarczy przekr ci  wentylator w stosunku do prze nonika
aby zapewni  wyj cie cz ci nie uszkadzaj c jej. 

WA NE!

WENTYLATOR MUSI BY  UKIERUNKOWANY JAK NA RYS. 
9. ADNE INNE POZYCJE NIE S  DOZWOLONE. 

Wa ne!

Wszystkie pod czenia elektryczne musz  by  wykonane 
przez personel wykwalifikowany zgodnie z przepisami 
prawnymi obowi zuj cymi w ka dym Kraju, u ywaj c
odpowiednich urz dze  i zgodnie ze schematem 
wskazanym w niniejszej instrukcji. Wszystkie czynno ci
musz  by  wykonane przy od czonym kablu zasilania 
sieci 230V 50 Hz. 

Firma Mcz nie odpowiada za szkody wyrz dzone osobom 
lub rzeczom spowodowane b dnym pod czeniem lub 
nieodpowiednim u ywaniem urz dzenia.

Rysunek 8– Wymiana wentylatora 

Rysunek 9– Pozycja wentylatora 

A

A

A

A

B

B

C
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6. DZIA ANIE

6.1. OSTRZE ENIA ZANIM WYKONANE ZOSTAJE 
PIERWSZE ZAPALENIE 

Dobrym zwyczajem jest zagwarantowanie skutecznej 
wentylacji pomieszczenia podczas pierwszego zapalenia, 
poniewa  z wk adu wydob dzie si  nieco dymu i zapachu 
lakieru.

Je li jest to konieczne, mo na od wie y  barw  lakierem w 
rozpylaczu o tym samym kolorze. (patrz  “Akcesoria do 
wk adów kominkowych i dodatki”) 

Nie dotyka  wk adu kominkowego podczas pierwszego 
zapalania, poniewa  lakier ko czy w tej fazie proces schni cia i 
twardnieje. Dotykaj c lakieru, mog aby przebi  si  na zewn trz
stalowa nawierzchnia.

Nie pozostawa  w pobli u wk adu kominkowego i jak powiedziano, wietrzy
lokal. Dym i zapach lakieru znikn  po godzinie funkcjonowania,  
przypominamy, e nie s  one szkodliwe dla zdrowia.

Wk ad  b dzie poddany rozszerzaniu i kurczeniu podczas faz zapalania i 
stygni cia, stad mog  wydobywa  si  lekkie odg osy trzeszczenia. 

Zjawisko to jest absolutnie normalne jako, e struktura wykonana jest z 
stali walcowanej i nie mo e by  ono uwa ane za wad .

Bardzo wa ne jest, aby wk ad nie zosta  natychmiast 
przegrzany lecz aby zosta  doprowadzony stopniowo do 
temperatury.

W ten sposób uniknie si  uszkodzenia spawów oraz 
stalowej struktury. 

Nie szukajcie od zaraz osiagów 
ogrzewania!

6.2. PRÓBA DZIA ANIA

UWAGA!!
PRZED WYKONANIEM JAKIEJKOLWIEK CZYNNO CI
MONTA U OBUDOWY, PRZEPROWADZI  GENERALNE 
SPRAWDZENIE WK ADU KOMINKOWEGO WED UG
NAST PUJ CYCH PUNKTÓW: 

Podnie  i obni y   7-8 razy drzwiczki paleniska w 
celu sprawdzenia czy przesuwanie odbywa si  w 
sposób p ynny i czy przeciwci ary nie uderzaj  o 
struktur  prowokuj c ha as (w razie gdy zaistnieje taka 
nieprawid owo  przeczyta  rozdzia  7.1.4)

Sprawdzi  czy ca e okablowanie oraz centralka (je li
montuje si  zestaw COMFORT AIR VF) s  oddalone 
od gor cego korpusu wk adu. 

Sprawdzi  wszystkie pr dko ci i sposoby 
funkcjonowania zestawu do wentylacji (je li
montowany jest zestaw COMFORT AIR VF) 

Zapali  p omie  z umiarem aby sprawdzi  czy z 
przy cza spalin nie ulatnia si  dym/sadze. Przed 
zapaleniem przeczyta  niniejszy Rozdzia  6 
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FIRMA MCZ NIE BIERZE NA SIEBIE ADNEJ
ODPOWIEDZIALNO CI ZA USZKODZENIA OBUDOWY 
JE LI NIE ZOSTAN  PRZEPROWADZONE WY EJ
WYMIENIONE KONTROLE I KONIECZNE STANIE SI
WYBURZENIE OBUDOWY W CELU WYKONANIA 
NAPRAW CZY REGULACJI.

6.2.1. Fazy pierwszego próbnego zapalenia 
Upewni  si  czy zosta a dok adnie przeczytana i zrozumiana 
zawarto  niniejszej instrukcji. 

Usun  z paleniska wk adu i z drzwiczek wszystkie komponenty, które 
mog yby si  zapali   (instrukcje i ró ne nalepki). 

Usun  nalepki z szyby  ceramicznej w przeciwnym razie wysoka 
temperatura mo e je rozpu cic i nieodwracalnie uszkodzi  szyb . W 
tym wypadku firma  MCZ nie uwzgl dnia gwarancji na szyb .

Otworzy  maksymalnie frontowy moderator ci gu powietrza do 
spalania u ywaj c haka w dotacji.

W o y  drobne i dobrze wysuszone drewno (wilgotno 15/20%).
Zapali  p omie  umiarkowany bez zbyt du ego przegrzewania 
struktury. Tworz cy si  podczas pierwszych zapale  ewentualny 
zapach pozosta o ci po produkcji  i/lub z parowania zniknie po kilku 
zapaleniach na pe nym osi gu.

Nie nale y natychmiast zamyka  gilotynowych drzwiczek lecz 
pozostawi  je uchylone na oko o 10 cm tak, aby u atwi  palenie 
drewna i szybko wysuszy  ewentualn  wilgo  wewn trzn . Kiedy 
p omie  jest stabilny mo na ca kowicie zamkn  drzwiczki. 

6.3. WYBÓR PALIWA 

Aby Pa stwa wk ad kominkowy  posiada  maksymaln  wydajno  bardzo 
wa ne jest u ywanie drewna o odpowiednich cechach.

Zaleca si  u ywa  drewna do ogrzewania jak d b-buk-jesion-
grochodrzew-d b bezszypu kowy, które posiadaj  optymaln
wydajno  ciepln  lub brykietu z prasowanych trocin  nie ywicowanych.
Brykiet trocinowy posiada wysok  wydajno  ciepln   i musi by
u ywany z ostro no ci  poniewa  mo e by   powodem przegrza
szkodliwych dla wk adu kominkowego.

Nie zaleca si  u ywania opa u typu topola-sosna-lipa-kasztan
poniewa  posiadaj  niska moc ciepln  b d c mi kkim i krótkotrwa ym
drewnem.

Zaleca si  unika opa u typu sosna-jod a-oliwka poniewa  s  to 
drewna o wysokiej zawarto ci ywicy i ich spalanie  mo e bardzo zabrudzi
palenisko oraz szyb  ceramiczn  oprócz tego, e nie posiadaj  zbyt du ej
wydajno ci . 

Dla wszystkich typów wymienionego drewna podstawowa jest 
wilgotno  w nim zawarta poniewa  wp ywa ona na wydajno
ciepln .

Nie u ywa  opa u obrabianego (drewno pomalowane, 
lakierowane lub p yty wiórowe) lub niezgodnego 
(plastik i jego pochodne), które mo e uwolni
substancje toksyczne lub zanieczyszczaj ce. Nie spala
odpadów. Gaz wydzielaj cy si  podczas spalania 
nieodpowiedniego opa u mo e spowodowa
uszkodzenia wk adu kominkowego, przewodu 
kominowego, zanieczyszcza  i zaszkodzi  Pa stwa
zdrowiu. 

Rysunek 11 – Wydajno  cieplna drewna  (np. 
buk) w stosunku do zawartej w nim wilgotno ci.

Rysunek 10 – Regulacja maksimum 
moderatora ci gu powietrza do spalania 

MAX

Czas suszenia 
drewna

(np buk)

Wilgotno
%

Warto
opa owa
Kcal/h

wie e 50 / 

3 Miesi ce 40 2410 

6 Miesi cy 35 2700 

9 Miesi cy 30 2900 

12 Miesi cy 25 3150 

15 Miesi cy 20 3400 

18 Miesi cy 15 3710 

21 Miesi cy 10 3980 
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Wysoki procent wilgotno ci powoduje zjawisko osadzania si
skroplin w przewodzie kominowym i w wymienniku, powoduj c
zaburzenia ci gu, wytwarzaj c dym i doprowadzaj c do 
znacznego osadzania si  sadzy tak na szybie drzwiczek, jak w 
przewodzie kominowym, z mo liwo ci  jej zapalenia si .

6.4. PIERWSZE ZAPALENIE: 

Zaleca si  przyst pi  do pierwszego zapalenia z ostro no ci
u ywaj c drobnego i sezonowanego drewna.  

Nawiew pierwotnego powietrza musi by  ca kowicie otwarty. 
Zabronione jest u ywanie alkoholu, benzyny lub innych lotnych 
substancji atwopalnych. Podczas tej fazy mog  wydobywa  si  dym lub 
z e zapachy spowodowane wysychaniem wyrobu; nie stwarza to adnego
zagro enia, wystarczy przewietrzy  lokal. Po dokonaniu zapalenia mo na
w o y  drewno zwyk ej grubo ci.

P omie  musi mie  jak najbardziej p aski kszta t. Podczas kolejnych 
za adowa  drzwiczki musz  by  otwierane powoli, aby unikna
wydymiania do pomieszczenia. 

Post powa  w nast puj cy sposób:

W o y  do wk adu kominkowego niewielk  ilo  zwini tego papieru. 

Przykry  papier niewielk  ilo ci  ga zi i drobnego drewna. 

Ca kowicie otworzy  moderator pierwotnego powietrza (lewar 
maksymalnie w praw  stron ).

Zapali  papier i je eli jest to konieczne pozostawi  podniesione 
drzwiczki.

Kiedy ga zie si  zapal  zamkn  drzwiczki. 

W miar  post powania p omienia do o y  drewna. Nigdy nie 
prze adowywa  wk adu kominkowego drewnem (patrz dane 
techniczne w tabeli). 

Jak tylko p omie  przyga nie i utworzy si  warstwa aru, za adowa  wk ad
w normalny sposób. Do spalania lepiej jest u ywa  ma ych a nie du ych
adunków drewna. 

Aby otrzyma  dan  moc znamionow  nale y w o y  do komory 
spalania adunek drewna wskazany w tabeli danych 
technicznych  (rozdzia  3). Autonomia paleniska wynosi  oko o
45 minut. Po zako czeniu spalania nale y ponownie do o y
opa u.
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Uwaga ! 
Nie u ywa  do zapalania p omienia substancji 
lotnych atwopalnych (benzyna-alkohol-itd.). 

Nie u ywa  opa u, który mo e uwolni  substancje 
toksyczne lub zanieczyszczaj ce.

Nie gasi  ognia wod .

Sprawdza  zewn trzny- wewn trzny  nawiew 
powietrza oraz przewód kominowy przynajmniej 
raz do roku i zadba  o ich czysto .

Podczas u ytkowania, cz ci metalowe oraz szyba 
osi gaj  wysokie temperatury. Do adowania opa u,
regulowania oraz czyszczenia z popio u u ywa
r kawicy ochronnej w dotacji. 

Nigdy nie pozostawia  dzieci bez opieki w pobli u
dzia aj cego wk adu kominkowego. 

Niebezpiecze stwo oparzenia w wyniku zetkni cia
si  z gor cymi cz ciami jest bardzo wysokie.

6.5. ZA ADOWANIE PALIWA 

W celu normalnego za adowania opa u wystarczy otworzy  drzwiczki 
paleniska poci gaj c za uchwyty do góry, jak przedstawiono na rysunku 12.
Aby zamkn  drzwiczki, post pi  w odwrotny sposób. 

Podczas funkcjonowania metalowa struktura, uchwyty oraz szyba 
osi gaj  wysokie temperatury, st d nale y u ywa  odpowiedniej 
r kawicy aroodpornej w dotacji kiedy zbli aj  si  Pa stwo do 
tych cz ci.

Podczas normalnego u ytkowania nale y trzyma  drzwiczki 
paleniska zawsze ca kowicie obni one/zamkni te, poniewa
po rednie pozycje powoduj  niew a ciwe spalanie (efekt pieca 
kowalskiego), szybkie zu ycie drewna i wydymianie spowodowane wysok
temperatur  paleniska. 

Otwiera  drzwiczki wy cznie do za adunku opa u i tylko na krótki 
okres czasu.

Wk ad kominkowy osi ga maksymaln  wydajno  i najlepiej dzia a przy 
zamkni tych drzwiczkach, poniewa  szczelno  komory spalania i 
wykalibrowany dop yw tlenu pozwalaj  na podniesienie poziomu 
wydajno ci.

Nominalne spalanie trwa 50 min. St d, aby otrzyma  nominalne 
godzinne adowanie przewidziane w tabeli w rozdziale 3, nale y
adowa  ilo  wyra on  w nawiasie w tej samej tabeli co 50 
minut.

6.6. KONTROLA SPALANIA 

POWIETRZE PIERWOTNE

Wk ad kominkowy wyposa ony jest w dwa boczne otwory Ø100 mm z 
ko nierzem, do nawiewu powietrza pierwotnego, które zapewnia spalanie i 
pomaga w utrzymaniu czystej szyby.. Przesuwaj c  lewar w lew  stron
otworzymy ca kowicie nawiew  i spalanie b dzie szybsze, natomiast 
przesuwaj c go w prawo  zamkniemy nawiew i spalanie b dzie wolniejsze. 

Rysunek 12 – Otwieranie/zamykanie
drzwiczek paleniska 
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POWIETRZE WTÓRNE

Regulacja odbywa si  za pomoc  lewaru powietrza pierwotnego. Nawiew 
powietrza wtórnego jest proporcjonalny do powietrza pierwotnego we 
wst pnie obliczonej równowadze, której u ytkownik nie mo e nigdy zmieni
ryzykuj c nieprawid owe regulacje. Nie dojdzie w ten sposób do 
nadmiernego spalania. 

U ywanie wilgotnego lub obrabianego drewna, powoduje 
wytwarzanie nadmiernej ilo ci dymu, który mo e szybciej 
zabrudzi  szyb . Równie  niskie osi gi przewodu kominowego 
mog  mie  wp yw na czysto  szyby, poniewa  dym pozostaje 
w komorze spalania przez d u szy ni  zwykle okres czasu.

6.7. SZYBKA INTERWENCJA 

Je eli z jakiegokolwiek powodu konieczne jest nag e i szybkie zgaszenie 
ognia we wk adzie kominkowym lub zadzia anie na ogie , który pojawi  si
w przewodzie kominowym, post powa  w nast puj cy sposób: 

Je eli czas na to pozwala, usun ar i popió  u ywaj c
metalowego pojemnika.

Szybszym sposobem jest zgaszenie ognia za pomoc  ga nicy
proszkowej na dwutlenek w gla  (CO2 w proszku). Rysunek 13 – Regulacja powietrza pierwotnego 

/wtórnego.

MAX
MIN

Fori Ø 100 mm
ingresso aria primaria

e secondaria

Otwory Ø100mm nawiewu 
powietrza pierwotnego i wtórnego 
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7. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA!

Wszelkie czynno ci czyszczenia wszystkich cz ci musz
by  wykonywane przy zupe nie zimnym wk adzie 
kominkowym.

7.1. CZYSZCZENIE NALE CE DO OBOWI ZKÓW
KLIENTA

7.1.1. Czyszczenie szyby 
Do czyszczenia szyby mo na u ywa  specyficznych produktów (patrz nasz 
cennik) lub szmaty zamoczonej w roztworze wody i amoniaku lub te  za 
pomoc  jasnego popio u i arkusza gazety (dziennika). 

Aby otworzy  podnoszone drzwiczki (rysunek 14), w celu oczyszczenia 
szyby nalezy  CA KOWICIE OPU CI  SZYB i otworzy  podnoszone 
drzwiczki za pomoc  odpowiedniej r czki tak jak wskazano na rysunku. 
R czka ta mo e by  otwarta r k  lub za pomoc  odpowiedniego uchwytu w 
wyposa eniu.

Aby je zamkn  powtórzy  wy ej opisane czynno ci na odwrót.

UWAGA!

Nie spryskiwa  produktu do czyszczenia na lakierowane 
cz ci i uszczelki drzwi (sznurek z w ókna ceramicznego) 

7.1.2. Czyszczenie z popio u
Ta czynno  musi by  wykonywana przy wy czonym i zimnym wk adzie
kominkowym.

Zaleca si  wykonywanie odpowiedniego czyszczenia p yty paleniska w celu  
poprawnego spalania. Aby usun  popió  z p yty paleniska nale y u ywa
metalowej opatki  i ewentualnej szczotki, nast pnie wsypa  popió  do 
pojemników niezapalnych podczas transportu. 

Jeszcze ciep y popió  nie mo e by  przechowywany na zewn trz w 
sposób niekontrolowany lub wsypany do kosza na mieci.
Pozostawi  go na zewn trz w metalowym pojemniku eby ostyg .

7.1.3. Czyszczenie cian aroodpornych (ALUTEC®)
Nie wymagaj  jakiegokolwiek czyszczenia poniewa  cech  tego materia u
(ALUTEC®) jest to, e nie wch ania on sadzy lecz j  odpycha kiedy palenisko 
jest gor ce. Po fazie zapalenia, kiedy palenisko b dzie mia o tendencj  do 
przyciemnienia, ciany aroodporne zaczn  stawa  si  bia e poczynaj c od 
podstawy p omienia, kiedy komora spalania osi gnie wysok  temperatur
(~ 400° C). 

Je eli nie dojdzie do tego zjawiska, moze to by  spowodowane: 

Drewnem wilgotnym lub o zbyt du ej zawarto ci ywicy, które nie 
wyzwala wystarczaj cego ciep a lub brudzi  komor  spalania  (patrz
rozdzia  6.3)
Przewodem kominowym o niedostatecznych osi gach, st d dym 
pozostaje na d ugo w komorze spalania brudz c palenisko. 

Przewodem kominowym o niskich osi gach,  które nie pozwalaj  na 
osi gni cie wysokich wydajno ci wk adu st d temperatury nie s
odpowiednie dla materia u aroodpornego.

Szczegó  r czki do otwierania podnoszonych 
drzwiczek

A – POZYCJA ZAMKNI TA

B – POZYCJA OTWARTA 

Rysunek 14 – Otwieranie podnoszonych 
drzwiczek

A
B
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Nie czy ci  nigdy za pomoc  wilgotnej szmaty lub 
podobnych materia u aroodpornego poniewa  móg by
si  zaplami .

U ywa  najwy ej suchego p dzla w celu usuni cia
du ych narostów sadzy. 

Brak “wybielania” materia u Alutec nie powinien by
uwa any za wad  w wietle ostrze e  i wskazówek 
przytoczonych powy ej.

7.1.4. Smarowanie i konserwacja zwyczajna 
wyci ganych szyn
Wszystkie drzwiczki wk adów kominkowych montowane s  na wyci ganych
szynach wyposa onych w o yska kulkowe, które zapewniaj  wytrzyma o  i 
pewno  systemu jak te  bardzo ciche przesuwanie. 

Przed u one u ywanie po czone z wysok  temperatur  wk adu stopniowo 
wyczerpuje smar znajduj cy si  na szynach powoduj c zmniejszenie ich 
skuteczno ci i wzrost ha a liwo ci.

Je eli jest to konieczne okresowo smarowa  obydwie prowadnice we 
wskazany sposób: 

Opu ci  obramowanie i wysun  drzwiczki tak, aby widzie  szyny 
prowadnicy.

Pos uguj c si  strzykawk  do smaru w dotacji na o y  symetrycznie 
na szyn  w najwy szym widocznym miejscu  dwie kulki smaru 
(oko o 5 mm rednicy). Nie przekracza  zalecanej ilo ci!

Wykona  smarowanie obydwóch prowadnic pami taj c, e
ca kowita ilo  u ytego smaru odpowiada oko o 0,5 ml (patrz 
podzia ka stopniowa strzykawki). 

Po smarowaniu: 

Od o y  i zachowa  strzykawk

Obni y  i ca kowicie podnie  drzwiczki (przynajmniej 6-7 razy) tak, 
aby smar rozprowadzony zosta  na wszystkie inne komponenty 
prowadnic kompletuj c smarowanie; powinno si  zauwa y
znaczne polepszenie w przesuwaniu i zmniejszenie ha a liwo ci.

Zaleca si  wykonanie tej czynno ci po zako czeniu
okresu grzewczego lub gdy prowadnice stan  si  zbyt 
ha a liwe.

Zabranione jest u ywanie innych rodzajów smarów i je li
strzykawka wyczerpie si   nale y zwróci  si  o 
dostarczenie nowej oryginalnej MCZ. 

7.1.5. Konserwacja zestawu VF (COMFORT AIR je eli zosta  zainstalowany) 

Konserwacja wszystkich cz ci elektrycznych 
(wentylatora, centralki, itd..) musi by  wykonywana gdy 
zosta o od czone napi cie oraz wtyczka zosta a wyj ta
z sieci zasilania elektrycznego. 

Rysunek 15 – Miejsca smarowania za 
pomoc  strzykawki do smaru w dotacji 
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7.1.5.1. Elektrowentylator

Okresowo lub przynajmniej pod koniec sezonu zimowego zaleca si  oczy ci
opatki wentylatora, które mog y zassa  kurz lub inne niewielkie obce 
cz stki, w wyniku przewagi wywieranej przez wentylator wzdló  kana ów
powietrza.

Czy ci opatki wy cznie spr onym powietrzem lub odkurzaczem 
uwa aj c, eby nie uszkodzi  wirnika lub opatek wentylatora. 

Nie u ywa adnego urz dzenia sztywnego, które 
mog oby wygi opatki. Wygi te opatki powoduj ,
podczas obrotów, wy sz  od normalnej ha a liwo  i 
mog  spowodowa   pozaosiowe obracanie si  wirnika. 

7.1.5.2. Centralka COMFORT AIR

Nie wymaga adnej szczególnej konserwacji je eli jest usytuowana w 
miejscu wskazanym w rozdziale 5.4 chyba e, okresowo chc  Pa stwo
sprawdzi  ca o  bezpiecznika. 

7.1.5.3. Okablowania

Sprawdzi  wy cznie czy okablowanie jest nienaruszone i czy nie znajduje 
si  zbyt blisko gor cego korpusu wk adu kominkowego. Wysoka 
temperatura mo e je uszkodzi .

7.2. CZYSZCZENIE NALE CE DO OBOWI ZKÓW
WYSPECJALIZOWAEGO TECHNIKA 

7.2.1. Czyszczenie przewodu kominowego 
Zaleca si  mechaniczne czyszczenie przewodu kominowego przynajmniej 
raz do roku; zbyt du e nagromadzenie si  niespalonych pozosta o ci mo e
stwarza  problemy w przewodzie kominowym lub spowodowa  jego 
zapalenie si . Aby dosta  si  do przewodu kominowego od strony 
urz dzenia, w celu wykonania czyszczenia, nale y usun  deflektor spalin: 
aby go poprawnie wyj  nale y podnie  go od przodu i jednocze nie
przesun , aby uwolni  go z tylnych wsporników podtrzymuj cych.


