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MK Szkoli
Kotły kondensacyjne - poziomy wyrzut spalin,
co na to prawo i z czym musimy się liczyć?
Kominy spalinowe w budownictwie jednorodzinnym

Apollo PP PS - powietrzno-spalinowy

+ Apollo PP

NOWOŚĆ

Jesteśmy gotowi
na zmiany

Czy możliwe jest połączenie tradycji i nowoczesności? Dla mnie jest to
wykorzystanie innowacyjnych technologii z poszanowaniem dla wiedzy
i doświadczenia wcześniejszych pokoleń. Myśl ta towarzyszy mi szczególnie
często w roku 100 jubileuszu Grupy Joncoux. Jako jej część czujemy się
odpowiedzialni za rynek. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów. Wraz
z Państwem jesteśmy architektami zmian w branży.
Efektem tegorocznych działań są nowe rozwiązania kominowe, o których
przeczytacie Państwo w niniejszym opracowaniu. Są wśród nich m.in.
systemy do kominków gazowych i pelletowych, agregatów, a także system
powietrzno-spalinowy, do kotłów kondensacyjnych z rurą spalinową,
wykonaną z polipropylenu.
Od lat wspieramy działania na rzecz walki ze smogiem. Jako partnerzy
Stowarzyszenia Kominy Polskie z zadowoleniem przyjęliśmy przedsięwzięcie
„3K”, którego celem jest propagowanie technik czystego i efektywnego
spalania paliw w nowoczesnych urządzeniach grzewczych o niewielkim
stopniu oddziaływania na środowisko naturalne. Ufam, że 3K będzie platformą
wymiany wiedzy i doświadczeń zwłaszcza odnośnie nowych urządzeń
grzewczych.
W marcu 2019 roku wszedł w życie całkowity zakaz sprzedaży kotłów, które
nie spełniają aktualnych norm emisyjnych. Dopuszczone do użytku są jedynie
urządzenia klasy 5. Kotły te wymagają stosowania specjalnych instalacji
kominowych, z jak najmniejszym oporem przepływu spalin, zaizolowanych
ponad dachem. Najlepiej, aby w instalacji znalazł się zawór trójdrożny,
czterodrożny lub rozdzielacz z wymiennikiem i aby komin był bardzo często
czyszczony. O szczegółach przeczytacie Państwo wewnątrz numeru.
Specjalnie do tych urządzeń oferujemy nowe, ekonomiczne rozwiązanie
kominowe - „żaroodporny” system jednościenny MKSZI Invest Plus.
Nasi eksperci chętnie odpowiadają na nurtujące Państwa pytania. Tym razem
na Państwa prośbę, podjęliśmy temat prawidłowego doboru komina do domu
o konstrukcji szkieletowej.
Życzę inspirującej lektury
Anna Rotkis-Dziadul
Dyrektor sprzedaży
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Z życia branży

Nowa wersja systemu
wysokociśnieniowego
z uszczelkami – MKDT-U
W ofercie MK pojawia się nowa wersja systemu MKDT.
System w izolacji 30mm będzie dostępny w wykonaniu
z rowkami na płaszczu (rowki+silikon wysokotemperaturowy), a w izolacjach od 50mm, w wykonaniu
z dwoma uszczelkami na płaszczu. Nowa technologia
wykonania wpłynie pozytywnie na komfort montażu.

System MKDT, w obu wersjach wykonania wyposażony jest
w ruchomy rdzeń, który wydłuża się pod wpływem wysokich
temperatur. Dzięki temu system sprawdza się przy współpracy
z agregatami prądotwórczymi o najwyższej współosiowości. Tym
samym jego maksymalna temperatura pracy to 600°C, a ciśnienie
nawet 5000 Pa. System jest przystosowany do działania również
w niższych temperaturach (minimalna zalecana temperatura wynosi
jednak 150°C) i przy niższym ciśnieniu. System przeznaczony jest do
kotłów na gaz lub olej.
Posiada 5 lat gwarancji.

MK Systemy Kominowe
na konferencji InstalVIP
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MK Szkoli
W siedzibie MK cyklicznie przeprowadzane są szkolenia dla klientów
z systemów inwestycyjnych, w tym systemów do agregatów
prądotwórczych. W trakcie szkoleń, które podzielone są na część
teoretyczną i praktyczną poruszane są kwestie zastosowania
rozwiązań, warunków pracy, rodzajów urządzeń, do których systemy
są stosowane, a także sposobów ich montażu. Dzielimy się
doświadczeniami, omawiamy napotykane trudności.
Zainteresowanych szkoleniami prosimy o kontakt mailowy bądź
telefoniczny z Pawłem Kępińskim, tel. +48 68 458 19 30 kom.
+48 501 418 944 mail: pawel.kepinski@mkzary.pl

NOWOŚĆ

Apollo PP PS - powietrzno spalinowy
W ofercie systemów z polipropylenu pojawia się nowy system – powietrzno-spalinowy Apollo
PP PS.
W ofercie systemów z polipropylenu pojawia się nowy system powietrzno-spalinowy Apollo PP PS.

Gwarancja na systemy Apollo wynosi 10 lat.

Od dziś oferta systemów polipropylenowych MK obejmuje
następujące systemy:

W cenniku umieściliśmy nowy układ tabeli adapterów. Do systemu
Apollo PP PS dostępne są adaptery pionowe oraz kolanowe.

ź

System Apollo PP – system jednościenny

ź

System Apollo PP FLEX – system jednościenny elastyczny

oraz NOWOŚĆ
ź

Gwarancja

W ofercie również pakiety Apollo PP PS- w szacht oraz z poziomym
wyrzutem spalin.
Więcej informacji w cenniku.

System Apollo PP PS – powietrzno-spalinowy

JUŻ WKRÓTCE
Gasﬁre
do kominków gazowch
Nowy system przystosowany jest do kominków gazowych, które
dzięki prostej obsłudze zyskują na popularności. Nie wymagają one
przygotowania, czyszczenia i usuwania popiołu, a rozpalanie ich
odbywa się szybko i automatycznie. Sprawność i szybkość obsługi,
a także atrakcyjny wygląd potrzebuje zastosowania specjalnego
systemu powietrzno-spalinowego.
Jednym z nich jest system Gasﬁre. Zarówno jego rdzeń, jak i płaszcz
zbudowane są ze stali nierdzewnej.
System przystosowany jest do pracy na sucho i występuje w dwóch
średnicach: 100-150 i 130-200.

MKSZI Invest Plus

NOWOŚĆ
- ekonomiczny system do kotła stałopalnego
W ofercie MK Systemy Kominowe pojawił się nowy, „żaroodporny”
system jednościenny MKSZI Invest Plus, stosowany jako wkładka
kominowa do kotłów opalanych paliwem stałym. To ekonomiczne
rozwiązanie do kotłów 5 klasy. Jest to drugi w ofercie system
jednościenny przeznaczony do tego typu urządzeń.
System MKSZI Invest Plus został wprowadzony jako alternatywna
wersja systemu MKSZI premium. Oba systemy wykonane są ze stali
grubości # 0,8, a gwarancja wynosi 2 i 5 lat.
Systemy stosowane są jako wkładka kominowa i dostosowują stare
kominy do nowych warunków pracy, co w przypadku kotłów 5 klasy
jest bardzo ważne. Ze względu na bardzo trudne warunki pracy
szczególnie istotne jest zabezpieczenie szachtu jak i dbałość o całą
instalację. Więcej informacji na stronie 8.
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Z życia branży

Look Pellet

Wkrótce w sprzedaży

Look Pellet to emaliowany system przyłączy. Przeznaczony do pracy na
mokro przy kominkach pelletowych o małych średnicach wyjścia. To
rozwiązanie dla osób, które cenią czas i wygodę, a przy tym lubią
korzystać z nowoczesnych technologii. System zapewnia wysokie
bezpieczeństwo stosowanie i łatwą kontrolę szybkości spalania, a także
gwarantuje dużą estetykę wykonania.
Popularny już na niemieckim rynku system występuje w dwóch
średnicach: 80 mm i 100 mm. Zbudowany jest z czarnej stali o grubości
0,7 mm.
System Look Pellet posiada klasę ciśnieniową P1, a temperatura jego pracy
wynosi 250°C. Jako technologię połączeń zastosowano przy nim uszczelkę
vitonową, która gwarantuje przede wszystkim niepalność, zapewnioną
przez zawarty w jej składzie ﬂuor, odporność cieplną i chemiczną, niewielką
przepuszczalność gazów oraz minimalny spadek wagi
w warunkach próżni.

Tu spotyka się cała branża
Kolejna edycja targów we Frankfurcie, jak co roku zgromadziła tysiące osób
z branży instalacyjnej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowościami,
a wystawcy zaprezentować swoje produkty.
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Poznajmy się

Pion inwestycji w ﬁrmie MK
Dział Inwestycji Agregatowych

Dział inwestycji

Dział zajmujący się kompleksowo inwestycjami instalacji
kominowych do agregatów prądotwórczych, silników spalinowych
diesla kogeneracji. Jego przedstawiciele zajmują się także
wszelkimi pomiarami w miejscu inwestycji.

To przedstawiciele ﬁrmy w terenie, którzy zajmują się
inwestycjami takimi jak kaskady, systemy zbiorcze LAS, 3CEp,
MKPS. Do ich zadań należy również przygotowywanie ofert, dobór
najbardziej optymalnych średnic i systemów. Członków tego
zespołu cechuje indywidualne podejście do każdej realizacji

Paweł Kępiński
Inwestycje przemysłowe,
agregatowe

Marek Lis
Inwestycje: Kaskady,
LAS, 3CEp

Project Manager
tel. +48 68 458 19 30
kom. +48 501 418 944
mail: pawel.kepinski@mkzary.pl

Koordynator Inwestycji
południe Polski: Region 5, 6, 7
kom. +48 664 064 158
mail: marek.lis@mkzary.pl

Radosław Latos
Inwestycje przemysłowe,
agregatowe
Specjalista ds. Technicznych
i Doradztwa
tel. 68 458 19 40
mail: radoslaw.latos@mkzary.pl

Radosław Szabłowski
Inwestycje: Kaskady,
LAS, 3CEp
Koordynator Inwestycji
pólnoc Polski: Region 1, 2, 3, 4, 8
kom. +48 501 418 174
mail:
radoslaw.szablowski@mkzary.pl
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Temat numeru

Kominy do kotłów klasy 5
- w walce ze smogiem

W marcu 2019 roku wszedł w życie całkowity zakaz sprzedaży tzw. kopciuchów - kotłów, które
nie spełniają aktualnych norm emisyjnych. Dopuszczone do użytku jest jedynie urządzenie
klasy 5, obejmowane przez normę PN EN 303-5:2012. Na czym polega jego działanie i jak
odpowiednio użytkować dopasowany do niego komin tak, aby funkcjonował bez zarzutu?
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Prawidłowe użytkowanie komina przy zastosowaniu kotła klasy 5
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Ludzie MK

Niezawodni jak stal!

Zbigniew Czerniejewski
Zbigniew Czerniejewski pracuje w MK od początku jej istnienia. Od
25 lat jest świadkiem rozwoju ﬁrmy, kształcąc w tym czasie zarówno
własne umiejętności, jak i swoich współpracowników. Pamięta czasy,
gdy nie istniała tak nowoczesna technologia jak dziś, a nietypowe
zlecenia trzeba było wykonywać na podstawie odręcznych rysunków.
Podkreśla, że mimo ogromnych zmian, jakie zaszły w MK, nie
zmieniła się koleżeńska atmosfera i dobre warunki pracy. Jest
dumny z tego, że ﬁrma już odniosła tak duży sukces, a w dalszym
ciągu się rozwija.
Z wykształcenia pan Zbigniew jest chemikiem, a prywatnie od 40 lat
tworzy szczęśliwe małżeństwo. Jest także ojcem dwójki dorosłych
już dzieci. Pasjonuje go muzyka rockowa lat 70-tych – z jego
głośników wciąż płyną nuty Stairway To Heaven czy Riders On The
Storm.

Lech Jankowski
Lech Jankowski związany jest z MK już 25 lat, podczas których
obserwował stały rozwój ﬁrmy. Dobrze pamięta jej początki, dlatego
szczególnie docenia zachodzące w niej zmiany – zarówno
technologiczne, dotyczące jakości miejsca pracy, jak i kwaliﬁkacji
pracowników. Zdążył w tym czasie podzielić się z niejednym z nich
fachową wiedzą. Do dziś przekazuje specjalistom cenne
umiejętności, które na co dzień wykorzystują oni w ﬁrmie MK.
Urządzeniem, którego obsługę opanował do perfekcji, jest
plazmotron. Dzięki temu potraﬁ zespawać nawet trudnotopliwe lub
nietopliwe materiały. Z pewnością jest profesjonalistą w swojej
dziedzinie.
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Lech Jankowski to prywatnie mąż i ojciec dwóch synów. Pochłania
go pszczelarstwo, któremu poświęca swoje wolne chwile.
Z przyjemnością ogląda również wszelkie rozgrywki sportowe.

Poznajmy się

Regionalni kierownicy sprzedaży
REGION 1
Robert Lutowski
mobile: +48 735 208 560
fax: + 48 68 458 19 14
e-mail: robert.lutowski@mkzary.pl
REGION 2
Kamil Grypczyński
mobile: +48 662 040 920
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: kamil.grypczynski@mkzary.pl

1
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REGION 4
Arkadiusz Karos
mobile: +48 501 418 294
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: arkadiusz.karos@mkzary.pl

3

5
6

REGION 5
Adam Rogowski
mobile: +48 791 020 909
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: adam.rogowski@mkzary.pl
REGION 6
Radosław Czapka
mobile: +48 784 984 832
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: radoslaw.czapka@mkzary.pl
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2

REGION 3
Mariusz Ozga
mobile: +48 698 673 881
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: mariusz.ozga@mkzary.pl

7

Dział inwestycji
kaskady, LAS, 3CEp + agregaty

REGION 7
Kamil Hałada
mobile: +48 501 418 172
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: kamil.halada@mkzary.pl

Dział inwestycji, kaskady, LAS, 3CEp

Dział inwestycji agregatowych

REGION 1, 2, 4, 8
Radosław Szabłowski
mobile: +48 501 418 174
e-mail: radoslaw.szablowski@mkzary.pl

Paweł Kępiński
Project Manager
tel. +48 68 458 19 30
kom. +48 501 418 944
e-mail: pawel.kepinski@mkzary.pl

REGION 8
Marcin Walencik
mobile: +48 517 380 004
fax: +48 68 458 19 14
e-mail: marcin.walencik@mkzary.pl

REGION 3, 5, 6, 7
Marek Lis
tel. +48 68 458 19 58
mobile: +48 664 064 158
e-mail: marek.lis@mkzary.pl
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Pytania i odpowiedzi

Kominy spalinowe
w budownictwie
jednorodzinnym

Instalacja komina spalinowego w domach jednorodzinnych wiąże się z pytaniami głównie
o kwestię bezpieczeństwa. Najwięcej pojawia się jeśli stoimy przed wyborem komina do domku
o konstrukcji szkieletowej. Tłumaczymy, co na ten temat mówi prawo i podpowiadamy, jak
zgodnie z nim zamontować i zabezpieczyć komin w różnych typach budownictwa.
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Sposób wyprowadzenia kominów na zewnątrz budynku ściśle reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690; Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia
8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia).
§ 142. 1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed
niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
§ 142. 2. Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną wyprowadzone
ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów murowanych tj. PN-B-10425:1989 „Przewody
dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
(w zakresie pkt 3.3.2)” zgodnie z Załącznikiem nr 1* „wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu”
* Dodany przez § 1 pkt 34 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez
§ 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 239, poz. 1597), które
weszło w życie z dniem 21 marca 2011 r.

Odległość komina od materiałów palnych

Zabezpieczanie komina przed temperaturami.
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Poradnik

Kotły kondensacyjne
- poziomy wyrzut spalin, co na to
prawo i z czym musimy się liczyć

Odprowadzenie spalin przez zewnętrzną ścianę budynku (zastosowanie systemu poziomego)
jest możliwe tylko w określonym przypadku. Mianowicie: jeśli w jednorodzinnym domu
wolnostojącym, budynku zagrodowym lub służącym rekreacji indywidualnej znajduje się kocioł
z zamkniętą komorą spalania o nominalnej mocy cieplnej nie większej niż 21 kW lub o mocy 5
kW w pozostałych budynkach mieszkalnych, w tym wielokondygnacyjnych). Jakie zasady
dokładnie określa w tym przypadku polskie prawo budowlane?
Kwestia wyprowadzania kominów na zewnątrz budynku jest
uregulowana przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz.
690; Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, Obwieszczenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia
Rozporządzenie zawiera jeszcze inne zasady dotyczące
przewodów kominowych, takie jak możliwość wyprowadzania
przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z zamkniętą
komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne
budynków przy zastosowaniu norm określonych w § 175.

§ 175
zawiera następujące zasady:
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ź

Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe
lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń
gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być
wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli
urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż
21 kW (w wolnostojących budynkach jednorodzinnych,
zagrodowych i rekreacji indywidualnej) oraz 5 kW
(w pozostałych budynkach mieszkalnych). (§ 175. 1.)

ź

Wyloty tych przewodów powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m
nad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie wylotów
poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m nad poziomem terenu,
jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw lub inne
miejsca rekreacyjne. (§ 175. 2.)

ź

Odległość między wylotami przewodów nie powinna być
mniejsza iż 3 m. Z kolei odległość wylotów od najbliższej
krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających musi
wynosić przynajmniej 0,5 m. (§ 175. 3.)

ź

W budynkach produkcyjnych i magazynowych, a także halach
sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy
cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których
indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe
lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są
wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeśli
odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co
najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej
niż 12 m oraz jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż
3 m ponad poziomem terenu. (§ 175. 4.)

Instalacja pozioma typ C1 niesie za sobą pewne ograniczenia, które
nie występują w przypadku instalacji pionowych.
Wybierając ten rodzaj instalacji musimy pamiętać o ograniczeniu
mocy kotła, o którym mowa w Rozporządzeniu.
Istotna jest również kwestia zabezpieczenia elewacji przed
ewentualnym zabrudzeniem, gdyż komin przechodzi bezpośrednio
przez ścianę budynku.
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