
Pokyny pro montáž 

 

Všeobecné pokyny pro montáž odkouření PP  - 1 -       září 2019 

- Všechny spoje potřete mazivem 

na straně zásunu 

- Trubky zakracujte v pravém úhlu 

- Seřízněte hrany na náběhové 

straně 

Všeobecné pokyny pro projektování, montáž a uvedení  

do provozu spalinového systému Jeremias z plastu (PP) 
 

Stavebně technické předpisy a normy 

Všechny montážní pokyny společnosti Jeremias 
pojednávají jen o určitých zařízeních, konstrukcích, 
spalinových systémech a jejich konstrukčních prvcích.  
Při zřizování zařízení pro odvod spalin musí být 
dodržovány další stavebně technické předpisy, normy  
a pravidla jako DIN 18160-1, DIN 18160-5, EN 13384-1, 
13384-2, TRGI (Technická pravidla pro plynové instalace), 
místní stavební předpisy, místní předpisy  
pro topeniště (FeuVO) a Vzorový předpis pro topeniště 
(MuFeuVO) včetně instalačních pokynů pro připojovaná 
topná zařízení. Ve stadiu projektování doporučujeme 
sladit stavební akce s kompetentním revizním technikem 
komínů. 

 Montážní oprávnění 

Všechny montáže musí provádět proškolená firma. 

 Bezpečnost systému 

Systémy pro odvod spalin Jeremias jsou určeny výhradně 
pro připojení topných zařízení, kogenerací, tepelných 
čerpadel nebo temných zářičů, vytápěných plynem nebo 
olejem pro druhy instalací B, C4 a C6, a jejich použití  
v souladu s daným určením. Dbejte proto na způsob 
použití podle druhu konstrukce v souladu s klasifikací 
jednotlivých výrobků (viz typový štítek). Jiné použití  
nad tento rámec je pokládáno za použití v rozporu 
s určeným účelem. 

 Klasifikace výrobku 

Dbejte na systémové klasifikace, zejména na třídy tlaku  
na typovém štítku: 

(Technické změny a omyly vyhrazeny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typový štítek, který je součástí dodávky, umístěte 
vyplněný odbornou montážní firmou po ukončené montáži  
do prostoru vstupu spalin. 

 

 Výšky zařízení pro odvod spalin nad střechou 

Před montáží koordinujte výšku vyústění zařízení  

pro odvod spalin nad střechou s kompetentním revizním 

technikem komínů. Požadavky na výšku spalinového 

systému nad střechou jsou upraveny normou  

ČSN EN73 4201. U přetlakových komínů je výška 

vyústění nad rovinou střechy 500mm, pokud je přetlak 

v ústí komína větší než 25 Pa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Montáž tuhých a ohebných trubek 

 

 

 

 

 Před uvedením do provozu 

Pozor! Nebezpečí otravy! 

Před prvním uvedením zařízení do provozu zkontrolujte 
všechny zasouvací spoje trubek! Netěsná vedení mohou 
způsobit otravu oxidem uhelnatým (CO) s možností 
ohrožení života! Všechny otvory vedení vzduchu a spalin 
musí být před uvedením zařízení do provozu a během 
provozu zavřené. Před uvedením topeniště do provozu 
zajistěte přejímku k používání revizním technikem komínů. 
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