
Zrób to

fachowo
System DGP mo e zaprojektowa  jedynie fachowiec. Tak e rozprowadzenie instalacji nale y powierzy

specjalizuj cym si  w tym firmom. Nie oznacza to jednak, e nie mo emy dowiedzie  si , jak wygl da 

instalacja od rodka i jakie elementy s  zalecane przy jej rozprowadzaniu. Przyjrzyjmy si  zatem z bliska instalacji kominka z DGP od pocz tku.

Wlot powietrza zewn trznego, dzi ki któremu 

dostarczane jest powietrze niezb dne do spala-

nia, wykonuje si  na takiej wysoko ci, aby nieg 

i li cie nie przedostawa y si  do rodka.

Na zako czeniu wlotu montuje si  kratki wenty-

lacyjne, które chroni  przed przedostawaniem 

si  gryzoni. 

Kana y, które transportuj  powietrze zewn trzne – od wlotu do kominka – wykonuje si  z alumi-

nium, blachy (o przekroju okr g ym lub prostok tnym) lub PVC. Ka d  z rur nale y zaizolowa , aby 

w miejscach, w których przebiega, nie dochodzi o do wych odze .

Rur  doprowadzaj c  powietrze z zewn trz naj-

lepiej doprowadzi  bezpo rednio do paleniska. 

Wówczas mamy do czynienia z prawdziwie zamkni -

t  komor  spalania. Ponadto, jak wspomnieli my 

w artykule na str. 120, rozwi zanie to jest najbar-

dziej energooszcz dne, a wi c i ekonomiczne.

Izolacja rur o przekroju prostok tnym z p yt z we ny mineralnej pokrytych foli aluminiowo-poliestrow .Izolacja rur o przekroju prostok tnym z p yt z we ny mineralnej pokrytych foli  aluminiowo-poliestrow .

Tak izolacj trzeba umie ci na ka dej ciance ruryTak  izolacj  trzeba umie ci  na ka dej ciance rury

Zaizolowana rura o przekroju okr g ym doprowa-Zaizolowana rura o przekroju okr g ym doprowa-

dzaj ca powietrze zewn trznedzaj ca powietrze zewn trzne
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SYSTEM DYSTRYBUCJI
GOR CEGO POWIETRZA

Je li rury transportuj ce powietrze zewn trz-

ne nie s  doprowadzone bezpo rednio do pale-

niska, ale w jego pobli e lub pod palenisko, wów-

czas konieczne jest zastosowanie przepustnic 

(z gumowymi uszczelkami), które mog  ca ko-

wicie zamkn  dop yw powietrza. Zapobiegaj

wi c wych adzaniu pomieszcze , w czasie gdy 

kominek jest nieu ywany.
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Wk ady montuje si  na specjalnych nó kach lub 

wzmocnionej p ycie.

Z wk adu pod cza si  kana y dystrybuuj ce gor ce

powietrze. Kana y okr g e powinny mie rednic  mi-

nimum 80 mm, prostok tne 50 × 150 mm. 

Najpopularniejsze rodzaje rur tworz ce kana y dystrybuuj ce gor ce powietrze, to:

 aluminiowe typu flex, 

 z p aszczem aluminiowo-poliestrowym wzmoc-

nionym spiralnie stalowym drutem.

Dzi ki temu, e s  elastyczne mo na je rozci -

ga  i w atwy sposób prowadzi  tras  przebiegu 

instalacji. Rury (przebiegaj ce w pomieszcze-

niach nieogrzewanych) izoluje si  otulin  z we -

ny mineralnej, ale mo na te  dosta  gotowe 

rury ocieplone. 

Rury mog  by  tak e sztywne – o przekroju pro-

stok tnym lub owalnym. Mo na je prowadzi  np. 

w warstwie podk adów pod ogowych.

Pod czenie kana u dystrybuuj cego gor cePod czenie kana u dystrybuuj cego gor ce

powietrze z wk adupowietrze z wk adu
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Kolejnym krokiem – je li mamy do czynienia z DGP pracuj cym w obiegu 

wymuszonym – jest monta  wentylatora. Montuje si  go:

 albo na doprowadzeniu powietrza do kominka – wtedy wt acza je do 

obudowy wk adu kominkowego (tzw. turbina zimna). Montuje si  go 

w dolnej cz ci obudowy kominka. Rozwi zanie to mo na zastosowa

tylko wtedy, gdy:

– obudowa jest w 100% szczelna (w przeciwnym razie wt aczane po-

wietrze wydostanie si  na zewn trz);

– wk ad ma zamykane otwory cyrkulacji powietrza (nie wszystkie mo-

dele spe niaj  ten warunek); 

 b d  na wylocie powietrza gor cego (tzw. turbina gor ca) – cz sto 

stosowane rozwi zanie. Wentylator umieszcza si  w takim miejscu, 

aby zapewni  do niego atwy dost p i aby nie przeszkadza  ha as, jaki 

wydaje podczas pracy. 

Uwaga! Zamiast jednego cen-

tralnego wentylatora mo na 

zastosowa  kilka mniejszych. 

Montuje si  je bezpo rednio na 

wylocie powietrza do pomiesz-

czenia.  Rozwi zanie to jest jed-

nak bardziej ha a liwe.

Zale nie od warunków kana y dystrybuuj ce go-

r ce powietrze uk adane s :   

 na stropach z pustaków, w tym przypadku 

mo na wykorzysta  kana y pustaków do u o enia 

rur – zmieszcz  si  tam rury o rednicy 12–14 

cm. B dzie przy tym konieczne rozkucie miejsc ich 

wylotów i zabezpieczenie na czas betonowania;

 w pomieszczeniach z sufitem podwiesza-

nym, rury najlepiej poprowadzi  nad nim. 

Niedopuszczalne jest, aby le a y one bezpo red-

nio na konstrukcji stela a, poniewa  to doprowa-

dzi oby do miejscowego przegrzewania p yt su-

fitowych i mog oby powodowa  rozchodzenie si

szumów zwi zanych z przep ywem powietrza;

 w domach ju  wyko czonych kana y naj atwiej 

u o y  po wierzchu cian i obudowa  p ytami gip-

sowo-kartonowymi.

Do czeniaDo czenia 

przewodówprzewodów 

dystrybuuj cychdystrybuuj cych 

gor ce powietrzegor ce powietrze 

u ywa siu ywa si

specjalnychspecjalnych 

kszta tekkszta tek 

kominkowychkominkowych

Wentylator zazwyczaj montuje si naWentylator zazwyczaj montuje si  na 

strychu, poddaszu lub w okapie kominkastrychu, poddaszu lub w okapie kominka 

z dost pem od ty u. Przy takiej lokalizacjiz dost pem od ty u. Przy takiej lokalizacji 

ogrzane powietrze zasysane jest jednogrzane powietrze zasysane jest jedn

rur zbiorcz z obudowy kominka i dopierorur  zbiorcz  z obudowy kominka i dopiero 

na wylocie z wentylatora montuje si roz-na wylocie z wentylatora montuje si  roz-

dzielacz kieruj cy strumienie powietrza dodzielacz kieruj cy strumienie powietrza do 

poszczególnych pomieszcze .poszczególnych pomieszcze . Wentylator z ods oni t obudowWentylator z ods oni t  obudow
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Wyprowadzenie rury dystrybuuj cej gor ce po-Wyprowadzenie rury dystrybuuj cej gor ce po-

wietrze przez stropwietrze przez strop

Rury dystrybuuj ce gor ce powietrze mo na roz-Rury dystrybuuj ce gor ce powietrze mo na roz-

prowadzi tak e na belkach drewnianych w po-prowadzi  tak e na belkach drewnianych w po-

mieszczeniu nieogrzewanymmieszczeniu nieogrzewanym
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Na ko cach kana ów instalacji DGP s  wyloty ciep ego powietrza. Te 

najkorzystniej wykona  w pobli u okien (co zapewni równomierny rozk ad 

temperatury w pomieszczeniu) – na 

suficie, górnej cz ci cian lub przy 

pod odze. Ostatnie rozwi zanie daje 

rozk ad temperatury podobny do 

tego, jaki uzyskuje si  przy ogrze-

waniu pod ogowym. 

Wyloty mog  by  zako czone krat-

kami lub anemostatami – nawiewni-

kami z regulowan  szczelin .

Na po czenie anemostatu z we-Na po czenie anemostatu z we-

wn trzn rur dystrybuuj c na-wn trzn  rur  dystrybuuj c  na-

k ada si r kaw z we ny...k ada si  r kaw z we ny...

Opaski zaciskowe. Pomagaj po czyOpaski zaciskowe. Pomagaj  po czy

anemostat z wewn trzn rur dys-anemostat z wewn trzn  rur  dys-

trybuuj c gor ce powietrzetrybuuj c  gor ce powietrze

...i stabilizuje ca o ta m alumi-...i stabilizuje ca o  ta m  alumi-

niowniow
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Ostatnim krokiem 

przy budowie ko-

minka jest monta

obudowy. Rodzaje 

obudów pokazali-

my w artykule na 

str. 118
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