Instrukcja montażu
NIKO STS KONDI B

1. Przy doborze średnicy i wysokości komina trzeba kierować się zaleceniami producenta kotła.
Najczęściej są one zawarte w instrukcji użytkowania lub montażu urządzenia grzewczego. Przed
rozpoczęciem montażu należy zasięgnąć opinii kominiarza.
2.Wszystkie elementy łączone są na zasadzie połączenia kielichowego (zawsze kielichem do góry).
3.Każde łączenie musi być zaopatrzone w specjalną uszczelkę, która zapewnia szczelność całej
instalacji kominowej.
4. W pierwszym rodzaju, najniżej posadowionym elementem jest odskraplacz, który ma za zadanie
odprowadzić kondensat i wodę opadową poza komin.
5. Bezpośrednio na odskraplaczu montuje się wyczystkę, która umożliwia czyszczenie komina. Następnie instaluje się rury, które w standardzie występują w następujących długościach: 100cm,
50cm, 25cm. W przypadku uskoków komina, wykorzystuje się kolana od 15 do 45 stopni.
6. Na wysokości zakończenia komina z cegły montuje się płytę dachową, którą należy od góry
przymocować kołkami do istniejącego komina. Najwyżej zainstalowana rura powinna być docięta
do wysokości zakończenia istniejącego komina z cegły, by nie wystawała ponad komin z cegły.
Każde cięcie należy wykonywać od strony bosej rury, a nie od strony kielicha, ponieważ nie można
byłoby połączyć rur ze sobą, po ucięciu kielicha. Należy bezwzględnie pamiętać, iż zawsze położenie elementów kominowych powinno być kielichem do góry, co zapewnia bezkolizyjny spływ kondensatu do odskraplacza wewnątrz komina.
7. W przypadku, gdy istniejący kanał kominowy jest znacznie większy od średnicy wkładu kominowego, należy zastosować stabilizatory, które pozwolą na usztywnienie i wycentrowanie wkładu w
kanale kominowym.
8.W drugim rodzaju, system NIKO STS KONDI B nie posiada odskraplacza, wyczystki i trójnika.
Zamiast tych trzech elementów stosuje się w istniejącym kominie kolano z podporą. Bezpośrednio
na kolanie montuje się rury w pionie kanału kominowego, natomiast z drugiej strony, w poziomie,
przyłącze spalinowe kotła kondensacyjnego.

9. Przy każdym montażu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń mistrza kominiarskiego. Do
czyszczenia kominów należy stosować tylko i wyłącznie narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.
10.Wszelakie prace przyłączeniowe powinny być wykonywane przez autoryzowanych instalatorów.
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