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Jøtul I 570
PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz
obsługi.

Instrukcje załączone do produktu należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu.

Polski

Spis treści

1.0 Zgodność z przepisami

Instrukcja montażu z danymi technicznymi

Montaż kominka należy wykonać zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym kraju.
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W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać wszelkich
przepisów lokalnych, jak również przepisów odnoszących się do
norm państwowych lub europejskich.
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Do produktu dołączono instrukcję montażu z danymi technicznymi
oraz instrukcje ogólnego użytkowania oraz obsługi. Instalację
można użytkować wyłącznie po kontroli przeprowadzonej przez
uprawnionego instalatora.
Tabliczka z danymi produktu wykonana z materiału żaroodpornego
przytwierdzona jest do produktu. Tabliczka ta zawiera informacje
dotyczące identyfikacji oraz dokumentacji produktu.

2.0 Dane techniczne
Materiał:
Wykończenie:
Opał:
Długość polan, max.:
Podłączenie:
Średnica rury dymnej:
Przybliżona waga:
Wyposażenie opcjonalne:

Wymiary, odległości itp.:

Żeliwo
Czarna farba
Drewno
55 cm
Górne
Ø 200 mm/314 cm2 pow. przekroju
220 kg
Ramy ozdobne, popielnik,
dystrybutor ciepłego powietrza,
masa akumulacyjna
Patrz rys.1

Dane techniczne zgodnie z EN 13229
Znamionowa moc grzewcza:
Przepływ masy gazów spalinowych:
Zalecany ciąg kominowy:
Wydajność:
Emisja CO (13% O2):
Temperatura gazów spalinowych:
Rodzaj działania:

14,0 kW
13,2 g/s
12 Pa
77%@14,0 kW
0,12 %
265 0 C
Ciągłe

Zużycie drewna

Jøtul I 570 posiada znamionową moc grzewczą 14,0 kW.
Zużycie drewna przy znamionowym wypromieniowaniu ciepła:
ok. 4,0 kg/h. Innym ważnym czynnikiem właściwego zużycia
opału jest odpowiednia długość polan. Prawidłowy rozmiar
polan to:

Na każdym z naszych produktów
widnieje etykieta pokazująca numer
seryjny oraz rok produkcji. Numer ten
należy wpisać w miejscu wskazanym
w instrukcji obsługi.
Numer ten należy podać przy każdym
kontakcie ze sklepem lub firmą Jøtul.

Numer seryjny
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Drewno do rozpałki (szczapy):
Długość: ok. 30 cm
Średnica: 2-5 cm
Ilość: 6 - 8 szt.
Drewno opałowe (polana):
Zalecana długość: 30 - 50 cm
Średnica: ok. 12 - 15 cm
Waga: 4,3 kg (dla mocy nominalnej)
Ilość polan: 4 szt.
Moc nominalną osiąga się, kiedy dopływ powietrza do rozpalania
jest otwarty w ok. 30% (rys. 12B), a do spalania jest otwarty
w ok. 60% (rys. 12A).

Rys. 1

Polski
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3.0 Montaż
3.1 Podłoga
Nośność podłoża
Nośność podłoża (podłogi) należy dostosować do parametrów
kominka. Por. «2.0 Dane techniczne» w zakresie specyfikacji
dotyczącej wagi.

Ochrona podłogi przed zapaleniem
Jøtul I 570 posiada na spodzie osłonę ciepłochronną, chroniącą
podłoże przed promieniowaniem i dlatego może być stawiany
bezpośrednio na drewnianych podłogach zabezpieczonych
blachą podłogową grubości min. 0,9 mm lub innym niepalnym
materiałem, na powierzchni pokrywającej się z obrysem obudowy
kominka.
Zaleca się, aby podłoga, która nie jest przymocowana do podłoża
– tzw. podłoga pływająca – została usunięta podczas instalacji.
Wszelkie materiały pokrywające podłogę, wykonane
z materiałów łatwopalnych, takich jak linoleum, dywany itd.
należy usunąć spod blachy podłogowej.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia podłóg
łatwopalnych przed kominkiem
Palna podłoga przed kominkiem musi być zabezpieczona blachą
o grubości min. 0,9 mm lub innym niepalnym materiałem.
Przednia płyta ochronna musi być wykonana zgodnie
z przepisami polskiego Prawa Budowlanego.
W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji
prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi.

3.2 Ściana
Odległość od ściany wykonanej z materiałów
łatwopalnych zabezpieczonej izolacją (Rys. 1)
Wymagania dotyczące izolacji

100 mm ściana ogniowa lub 50 mm kominkowa płyta izolacyjna
+ 50 mm wełna mineralna 120 kg/m3 z jednostronnym pokryciem
folią aluminiową.

Odległość od ściany z materiału palnego
chronionych murem ogniowym (Rys. 1)
Wymagania dla ściany ogniowej
Ściana ogniowa musi posiadać grubość min. 100mm i być
wykonana z cegły, betonu lub lekkiego betonu albo z 50mm
kominkowej płyty izolacyjnej + 50mm wełny mineralnej o
gęstości 120 kg/m3 z jednostronnym pokryciem folią aluminiową.
Inne materiały i struktury mogą być stosowane z odpowiednią
dokumentacją, oraz spełniać muszą wymogi norm krajowych.
W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji
prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi.

Odległość od ściany z materiału niepalnego
(Rys. 1)
Pojęcie „ściana z materiału niepalnego” należy rozumieć jako
nienośną ścianę wykonaną z cegły lub betonu.
4

Polski
Wymagania dla obudowy kominkowej
Obudowa kominkowa musi być wykonana z niepalnych
materiałów.
Uwaga: Cała tylna ściana znajdująca się w obrysie zabudowy
kominkowej i inne powierzchnie przylegające do niej, wykonane
z materiałów palnych muszą być izolowane np. murem
ogniowym.
Jeżeli zabudowa kominka sięga stropu wykonanego
z materiałów palnych, to należy wykonać dodatkową izolowaną
komorę oraz zamontować kratki rozprężające w górnej jej części
w celu ochrony stropu przed wpływem temperatury.
Przykładowe materiały: wełna mineralna grubości 100 mm na
płycie stalowej o grubości min. 0,9mm lub kominkowa płyta
izolacyjna grubości 60mm.
Uwaga! Należy pamiętać o możliwości czyszczenia instalacji oraz
inspekcji podczas kontroli.

3.3 Cyrkulacja powietrza (Rys. 2)
Rys. 2

Polski
Wokół wkładu kominkowego musi być zapewniona cyrkulacja
powietrza. Jest bardzo ważne, aby nie zakłócić swobodnego
przepływu pomiędzy dolnym wlotem chłodnego powietrza,
a górnym wylotem powietrza ogrzanego.
Minimalna powierzchnia czynna otworów powinna wynosić:
doprowadzających chłodne powietrze - 750 cm2
odprowadzających ogrzane powietrze - 1000 cm2.

3.6 Przed montażem/montaż
Uwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy kominek nie
posiada żadnych uszkodzeń. Produkt jest ciężki! Należy podnosić
oraz montować kominek z pomocą innych osób.
Po rozpakowaniu, by zmniejszyć ciężar, wyjmij karton z częściami
oraz zdemontuj drzwi.
Rys. 3 A

Wartości te gwarantują, że wkład kominkowy nie będzie
poddawany nadmiernemu działaniu wysokich temperatur,
a pomieszczenia będą ogrzewane optymalnie.
Słabo wentylowane budynki wymagają dostarczenia
odpowiedniej ilości powietrza do spalania w okolice paleniska.
Kanał doprowadzający powietrze zewnętrzne powinien być
prowadzony bez załomów. W obrębie obudowy kominkowej
musi on być wykonany z materiałów niepalnych i posiadać
możliwość zamknięcia dopływu zimnego powietrza, gdy kominek
nie jest używany. Zalecamy stosowanie przepustnicy firmy Jøtul
o indeksie 340654.

3.4 Strop

Jeżeli górna powierzchnia zabudowy wkładu Jøtul I 570 będzie
otwarta, należy zachować min. 600 mm odległość pomiędzy nią,
a stropem wykonanym z palnych materiałów. Jeżeli obudowa
kominka sięga stropu, należy wykonać w jej górnej części
komorę dekompresyjną, zaopatrzoną w otwór wentylacyjny o
powierzchni czynnej min. 50 cm2 - patrz rys. 2B.

1. Otwórz drzwi.
2. Wybij bolec górnego zawiasu i zdejmij drzwi.
Rys. 3 B

3.5 Komin i rury podłączeniowe
•

Wkład kominkowy należy podłączyć do kanału dymowego za
pomocą rur przeznaczonych do podłączeń palenisk na paliwa
stałe zgodnie ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne».
• Powierzchnia przekroju poprzecznego kanału dymowego
musi być co najmniej równa powierzchni przekroju
poprzecznego wylotu spalin. Użyj do obliczeń danych
zgodnych ze specyfikacją w «2.0 Dane techniczne».
• Podłączenie do komina prefabrykowanego musi być zgodne
z instrukcją podłączeń dla tego typu kominów.
• Przed wykonaniem otworów podłączeniowych w kominie,
należy przeprowadzić test montażowy w celu wyznaczenia
miejsca podłączenia. Minimalne wymiary podłączenia
pokazane są na Rys.1.
• Sprawdź czy przewód podłączeniowy na całej swojej długości
jest skierowany ku górze, aż do połączenia z kanałem
dymowym w kominie.
• By umożliwić późniejsze usuwanie sadzy z rur podłączeniowych
zastosuj kolano z otworem rewizyjnym.
• Zwróć uwagę, aby połączenia były elastyczne, tzn. nie mogą
być ciasno spasowane. Pozwala to zapobiec powstawaniu
naprężeń i pęknięć.
• Zalecany ciąg kominowy, patrz «2.0 Dane techniczne».
Prawidłowy przekrój rur podłączeniowych, patrz «2.0 Dane
techniczne»
Ważne! Wysokość komina powinna wynosić minimum 3,5m,
licząc od miejsca połączenia rur podłączeniowych z kanałem
dymowym, do górnej krawędzi wylotu tego kanału. Jeśli ciąg jest
zbyt silny, należy zainstalować na przewodzie dymnym szyber,
w celu zmniejszenia ciągu.
Ciężar konstrukcji obudowy kominka nie może być przeniesiony na
komin. Obudowa kominka nie może utrudniać ruchów komina i
nie może ona być przymocowana do komina.

Rys. 3 C

3. Aby ułatwić montaż, wyjmij płyty wewnętrzne (rys. 3
B-G/F), półkę dopalającą (rys. 3 C-A), deflektor (rys. 3 C-B),
listę paleniskową (rys. 3 B-C), płytę denną (rys. 3 B-D), i ruszt
(rys. 3 B-E). Patrz “4.1 Wymiana płyt wewnętrznych, płyty
dopalającej i deflektora”.
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Montaż nóg i dolnej blachy osłonowej
Rys. 4

8. Postaw wkład kominkowy na nogach.
9. Przeprowadź ostateczną regulację nóg przed próbnym
podłączeniem do komina.
Rys. 7

4. Zdemontuj boczną blachę konwekcyjną odkręcając górne
śruby znajdujące się na obu stronach wkładu (rys. 4 A). Poluzuj
nieco dolne śruby (rys. 4 E), pociągnij blachę konwekcyjną do
góry i zdejmij ją.
5. Połóż wkład na tylnej ścianie (możesz zabezpieczyć podłogę
używając drewnianej palety i kartonowego opakowania).

10. Żeliwne podkładki (rys. 7 A) umieść pod łbami śrub
i przymocuj je do podłoża. Przy pomocy śrub M10 x 45 mm
(rys. 7 B) przeprowadź poziomowanie w taki sposób, aby
wkład był lekko pochylony ku swojej tylnej ścianie, a drzwi
domykały się samoistnie.
Rys. 8

Rys. 5

6. Zmontuj 4 nogi (rys. 5 A) z 4 nastawnymi łącznikami (rys. 5 C)
używając 4 śrub i nakrętek dołączonych do produktu.
Fig. 6

7. Przykręć je do wkładu używając czterech (rys. 6 - B) śrub z
łbem stożkowym wklęsłym M6 x 25 mm i podkładek. Śruby
i podkładki są wkręcone w dno wkładu. Dostosuj wysokość
wkładu za pomocą nastawnych łączników.
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11. Umieść blachę konwekcyjną na łącznikach nastawnych
wkładu (rys. 8 A).
12. Wszelkie części uprzednio usunięte w celu łatwiejszego
przeniesienia wkładu zamontuj na nowo.
13. Z a m o c u j u p r ze d n i o zd j ę t ą b l a c h ę ko n w e kc y j n ą
(patrz punkt 4).

Polski
Rys. 9

3.7 Podłączenie do komina
Podłączenie do komina
1. Wstępny montaż należy przeprowadzić bez robienia
jakichkolwiek otworów w kominie utrzymując odległości do
ściany ogniowej patrz (rys. 1).
2. Wkład może być podłączony do komina za pomocą rur
dymnych średnicy ø 180 mm lub ø 200 mm dopuszczonych do
podłączeń palenisk na paliwa stałe, tak aby zarówno w króćcu
dymnym jak i w przejściu kominowym był 40 mm zakład.
3. Ustaw wkład w pozycji docelowej.
Rys. 11

14. Odkręć śruby górnej blachy konwekcyjnej (Rys. 9 A). Odwróć
ją do góry nogami, umieść w odpowiedniej pozycji i przykręć
przy użyciu tych samych śrub.
Rys. 10

4. Zamontuj zestaw rur dymnych. Uszczelnij mastyką i sznurem
izolacyjnym połączenie rury z króćcem dymnym.
Uwaga! Połączenia rur muszą być szczelne, w innym przypadku
tzw. fałszywe powietrze zakłóci działanie kominka.

3.8 Kontrola funkcji
Gdy wkład kominkowy jest już złożony należy zawsze sprawdzić
funkcje kontrolne. Ruchome elementy powinny poruszać się z
łatwością i funkcjonować w prawidłowy sposób.
Rys. 12

Listwa paleniskowa

Zamocuj listwę paleniskową (fig. 10 A) na wypustach znajdujących
się na przedniej krawędzi komory spalania.

Montaż króćców powietrza do spalania
Uwaga! Wszystkie elementy instalacji muszą być wykonane z
materiałów ognioodpornych.
1. Króćce rur dopływu zewnętrznego powietrza do spalania
należy zamontować na wlotach znajdujących się po bokach
dzwonu dymowego.
2. Nanieś mastykę wokół otworu wlotowego i załóż uprzednio
przygotowany zestaw rur i kształtek sztywnych Spiro.
3. Przytwierdź rury (np. Aluflex ø 80 mm) do kształtek Spiro za
pomocą opasek zaciskowych.

Cięgno powietrza do palenia (rys. 12 - A)
Pozycja w lewo
= zamknięty
Pozycja w prawo
= całkowicie otwarty
Cięgno powietrza do rozpalania (rys. 12 - B)
Pozycja wyciągnięte = całkowicie otwarty
Pozycja schowane = zamknięty
7

Polski

4.0 Obsługa

5.0 Wyposażenie opcjonalne

Ostrzeżenie! Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji wkładu są
niedopuszczalne i mogą być przyczyną jego uszkodzenia i utraty
gwarancji. Należy stosować tylko oryginalne części zamienne!

5.1 Panel dekoracyjne

4.1 Wymiana płyt wewnętrznych, płyty
dopalającej i deflektora

5.2 Popielnik

Rys. 13

361048 - panel żeliwny do Jøtul I 570

TS39A001 (341245) - popielnik do Jøtul I 570

5.3 Ramy ozdobne

TS80C012 - rama niska do Jøtul I 570
TS80D014 - rama niska INOX do Jøtul I 570

1. Unieś przednią krawędź płyty dopalającej (Rys. 13 A), pochyl
i wyjmij prawą, boczną płytę wewnętrzną (Rys. 13 B) i płytę
dopalającą.
2. Wyjmij lewą, boczną płytę wewnętrzną (Rys. 13 B) i płytę
tylną (Rys. 13 C).
3. Wyjmij deflektor (Rys. 13 D).
4. Dokonaj montażu w odwrotnej kolejności.

4.2 Demontaż/montaż drzwi
Otwórz drzwi przed ich demontażem.
1. Usuń bolec zawiasowy i zdemontuj drzwi.
2. Dokonaj montażu w odwrotnej kolejności.
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Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til å endre
spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.
Cat. no. 223160-P01

Jøtul AS, April, 2010

Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können Spezifikationen, Farben
und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschüre abweichen.
Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in
specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.
Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est pourquoi, il se réserve le droit de modifier les
specifications, couleurs et équipements sans avis prélable.

Kvalitet
Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling, produksjon og
salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jøtul har
stått for siden bedriftens historie startet i 1853.
Qualität
Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf von Öfen
und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren Kunden ein Gefühl
von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung seit der Firmengründung
im Jahre 1853 steht.
Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development, manufacturing,
and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers quality and safety piece of mind
as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the company first started in 1853.
Qualité
Le système de contrôle de la qualité de Jøtul AS est conforme à la norme NS-EN ISO 9001 relative à la
conception, à la fabrication et à la distribution de poêles, foyers et inserts. Cette politique nous permet
d’offrir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste expérience accumulée par Jøtul
depuis sa création en 1853.

Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
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