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1.0 Zgodność z przepisami
Montaż kominka należy wykonać zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w danym kraju.

W trakcie montażu urządzenia należy przestrzegać wszelkich 

przepisów lokalnych, jak również przepisów odnoszących się 

do norm państwowych lub europejskich.

Instalację można uży tkować 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: Żeliwo
Wykończenie: Czarna farba
Opał: Drewno
Długość polan, max.: 50 cm
Podłączenie: Górne lub tylne (tylne 45°).
Średnica rury dymnej:   Ø 150 mm/177 cm2 pow. 

przekroju
Przybliżona waga: 110 kg
Wyposażenie opcjonalne: Stojak kompletny, zamknięcie 

drzwiczek kompletne lewe, 
szerokie ramy frontowe, 
pokrywa konwekcyjna górna 
I 520 F, dystrybutor, blachy 
maskujące 

Wymiary, odległości itp.: Patrz rys.1

Emisja cząstek zgodnie z normą NS 3059: a,a g/kg 
suchego drewna.

Dane techniczne zgodne z normą EN 13229 
Znamionowa moc grzewcza:  7 kW
Wydajność: 77%
Emisja CO (13% O2): 0,07%
Emisja CO (13% O2): 884 mg/Nm3
Emisja OGC (13% O2): 60 mg/Nm3
Emisja pyłu (13% O2): 14 mg/Nm3
Temperatura spalin: 305°C
Tempo przepływu spalin: 7,1 g/s
Ciąg kominowy, EN 13229: 12 Pa
Zalecany ciąg z wylotem spalin: 16-18 Pa
Zużycie opału: 2,3 kg/godz.
Ilość rozpałki: 1,7 kg
Maks. ilość rozpałki: 3,4 kg za każdym razem i 

3,8 kg/godz.
Użytkowanie: okresowe

“Okresowe palenie” oznacza tutaj normalne użytkowanie 

wkładu. To znaczy, że jeśli chcesz kontynuować palenie musisz 

dołożyć więcej drewna, jak tylko wcześniejszy ładunek drewna 

wypali się na żar.

les combustibles recommandés.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement

Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten. 

Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
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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.
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3.0 Środki bezpieczeństwa 
Aby zagwarantować optymalną wydajność i bezpieczeństwo 
wkład kominkowy Jotul musi być zainstalowany przez 
wykwalifi kowanego montażystę.

Jakiekolwiek modyf ikacje produktu lub montażu, 
przeprowadzone przez dystrybutora, instalatora lub 
użytkownika, mogą spowodować, że produkt i zabezpieczenia 
nie będą  dzia łać  zgodnie z za łożeniem. To samo 
odnosi się do montażu akcesoriów oraz wyposażenia 
dodatkowego innych fi rm. Podobna sytuacja może wystąpić 
w przypadku demontażu lub usunięcia części kluczowych 
dla funkcjonowania i bezpieczeństwa kominka. 

W powyższych przypadkach producent nie ponosi 
odpowiedzialności za produkt, a gwarancja zostaje 
unieważniona.

3.1 Środki przeciwpożarowe
• Każde użycie kominka może powodować zagrożenie. 

Dlatego też należy przestrzegać poniższych instrukcji:
• Muszą być zachowane minimalne odległości od elementów 

palnych podane na rys. 1a oraz 1b.
• Nie umieszczać zbyt blisko kominka żadnych mebli ani 

innych materiałów palnych - minimalna odległość 100 cm. 
• Zaczekać, aż ogień sam zgaśnie. Nie gasić go wodą.
• Rozpalony kominek nagrzewa się i dotknięcie go może 

spowodować oparzenia.
• Usuwać popiół tylko wtedy, gdy kominek jest zimny. Popiół 

może zawierać żar, w związku z czym, należy wyrzucać go 
do niepalnego pojemnika.

• Popiół należy wynosić na zewnątrz lub w miejsce, gdzie nie 
stworzy zagrożenia pożarowego. 

W razie pożaru komina: 
• Zamknąć wszystkie drzwiczki i nawiewy.
• Zamknąć drzwiczki paleniska.
• Sprawdzić, czy na strychu i w piwnicy nie ma dymu.
• Wezwać straż pożarną.
Przed użyciem po pożarze, kominek i komin muszą zostać 
sprawdzone przez eksperta, aby upewnić się, że są w 
pełni sprawne.

4.0 Montaż
Wkład kominkowy Jøtul I 520 można zainstalować w 
obudowie prefabrykowanej, w obudowie z cegły oraz w 
istniejącym kominku otwartym (palenisku).
 
W przypadku instalacji w obudowie prefabrykowanej należy 
postępować zgodnie z jej instrukcją obsługi.
 
Stawiając obudowę z cegieł, należy zastosować stojak 
(opcja, nr kat. 51044759). Patrz Rys. 1 e i f.

Umieszczając wkład w istniejącym, zgodnym z przepisami 
palenisku murowanym, należy także spełnić wymogi 
dotyczące obudowy wkładu w zakresie instalacji w pobliżu 
materiałów palnych oraz przewodów wentylacyjnych. 
Patrz Rys. 1 c, d, e i f.

4.1 Podłoga

Nośność podłoża

Nośność  pod łoża (pod łogi) należy dostosować  do 
parametrów kominka. Por. «2.0 Dane techniczne» w 
zakresie specyfi kacji dotyczącej wagi.

Ochrona podłogi palnej
Jeśli kominek będzie montowany na podłodze palnej musi ona 
być zabezpieczona pod- i przed wkładem blachą stalową lub 
innym niepalnym materiałem o minimalnej grubości 0,9 mm.

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. 

Przednia płyta podłogowa musi być wykonana zgodnie
z przepisami polskiego Prawa Budowlanego. 

W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji 
prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi.

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.  

W sprawie ograniczeń oraz wymogów dotyczących instalacji 
prosimy o kontakt z miejscowymi władzami budowlanymi.

Odległość od ściany wykonanej z 
materiałów łatwopalnych zabezpieczonej 
izolacją (rys. 1)
Model Jøtul I 520 może zostać zainstalowany w otwartej 
konstrukcji/obudowie, jeśli odległość od ściany (zarówno 
palnej, jak i niepalnej) wynosi co najmniej 700 mm po stronach 
z szybą i co najmniej 362 mm po stronach bez szyby. Należy 
przestrzegać tych odległości z uwagi na ciepło, które jest 
przenoszone na sufi t i sąsiednie ściany (Rys. 1 e i f). W tego 
typu instalacji można pominąć otwory konwekcyjne z przodu 
i z boków obudowy, ponieważ w górnej części znajdują się 
szczeliny konwekcyjne. 

Uwaga! Nie należy przykrywać pieca litą płytą. Należy zostawić 
co najmniej 750 cm2 wolnej przestrzeni na górze i co najmniej 
500 cm2 otwartej przestrzeni przy podstawie.

Wymagania dotyczące izolacji
Instalując wkład w samodzielnie wykonanej obudowie o 
ścianach z materiałów palnych zabezpieczonych materiałem 
izolacyjnym, można zastosować następujące typy i grubości 
izolacji:
• Płyta ognioodporna Jøtul JGFW-5 50 mm (przewodność 

cieplna właściwa = wartość λ = 0,06 W/mK)
• Maty ognioodpornej wełny skalnej 50 mm (wartość λ = 

0,046 W/mK)
• Siporex 150 mm (wartość λ = 0,144 W/mK)

Można użyć innych materiałów. W takich przypadkach 
właściwości izolacji zawsze muszą spełniać lub przewyższać 
wymogi oporu cieplnego* (R) dla płyt Jøtul JGFW-5 50 mm.

POLSKI
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• Opór cieplny (R) to wskaźnik właściwości izolacyjnych 
materiału w stosunku do jego grubości. Opór cieplny 
(R) oblicza się, dzieląc grubość (d) materiału przez jego 
przewodność cieplną. R = d/wartość λ.

Opór cieplny (R) dla płyt Jøtul JGFW-5 wynosi 0,83 m2*K/W.

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.  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 
Pojęcie „ściana z materiału niepalnego” należy rozumieć jako 
nienośną ścianę wykonaną z cegły lub betonu. 

Wymagania dotyczące 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 (min 
grubość 0,9 mm) rys. 1e i 1f. Upewnij się, że wentylacja w 
górnej części obudowy jest wystarczająca - odległość pomiędzy 
sufi tem, a obudowa jest odpowiednia.

Uwaga! Należy pamiętać o możliwości czyszczenia 
instalacji oraz inspekcji podczas kontroli. 

4.3 Cyrkulacja powietrza 
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 - 500 cm2 
odprowadzających ogrzane powietrze - 750 cm2.
UWAGA! Patrz Rys. 1 e i f.

4.4 Sufi t
Kominek może być zamontowany z otwartym na sufi t wylotem 
gorącego powietrza. W takim przypadku odległość pomiędzy 
niepalnym sufi tem, a obudową musi wynosić co najmniej 400 
mm - rys 1e i 1f.  

Upewnij się, że wentylacja w górnej części obudowy jest 
wystarczająca - odległość pomiędzy sufi tem, a obudową jest 
odpowiednia.

4.5 Komin 
Komin to element napędowy kominka. Innymi słowy, aby 
kominek działał prawidłowo, przede wszystkim potrzebny 
jest dobry komin. 

Ciąg w kominie wytwarza w piecu podciśnienie, które 
wyciąga z niego dym, zasysając jednocześnie poprzez 
defl ektor powietrze podtrzymujące proces spalania.
 
Powietrze spalania służy także do przedmuchiwania 
systemu, chroniąc szybę przed sadzą. 

Ciąg w kominie powstaje w wyniku różnicy temperatur 
wewnątrz i na zewnątrz komina. Im większa różnica 
temperatur, tym ciąg w kominie będzie lepszy. Dlatego to 
takie ważne, aby komin mógł osiągnąć temperaturę roboczą 
przed regulacją nawiewów w celu obniżenia tempa spalania 
w piecu (osiągnięcie temperatury roboczej przez komin 
murowany trwa dłużej, niż w przypadku komina stalowego). 

Jak najszybsze osiągnięcie temperatury roboczej jest 
szczególnie ważne w dni, kiedy ciąg w kominie jest słaby 
z powodu niesprzyjającego wiatru i warunków pogodowych. 
Należy dopilnować, aby paliwo zapaliło się jak najszybciej. 
Wskazówka praktyczna: porąbać drewno na mniejsze 
szczapy i użyć dodatkowej podpałki.

UWAGA! Jeśli piec nie był używany przez dość długi czas, 
należy sprawdzić, czy rura kominowa nie jest zablokowana.

4.6 Komin i rury podłączeniowe
• Wkład kominkowy należy podłączyć do kanału dymowego 

za pomocą rur przeznaczonych do podłączeń palenisk 
na paliwa stałe zgodnie ze specyfi kacją 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 specyfi kacją w «2.0 Dane techniczne».

• Wkład kominkowy musi być podłączony do komina przy  
użyciu rur dymowych przeznaczonych do podłączania 
palenisk na paliwa stałe i temperatur zgodnych ze 
specyfi kacją «2.0 Dane techniczne». 

• Przed wykonaniem otworów podłączeniowych w kominie, 
należy przeprowadzić test montażowy w celu wyznaczenia 
miejsca podłączenia. Minimalne wymiary podłączenia 
pokazane są na Rys.1. UWAGA! Nie dotyczy to 
przypadków, gdzie piec jest zainstalowany w palenisku.

• Kominek należy podłączyć do komina i rury podłączeniowej 
przeznaczonych do podłączania kominków na paliwa stałe 
o temperaturze gazów spalinowych podanej w punkcie «2.0 
Dane techniczne». 

•  UWAGA! Otwór rewizyjny nie jest wymagany, jeśli kąt 
kolana rury podłączeniowej wynosi 45° lub mniej. Jeśli 
kąt jest większy niż 45°, należy zainstalować kolano rury 
podłączeniowej z otworem rewizyjnym, aby umożliwić 
czyszczenie.

Zwróć uwagę, aby połączenia były elastyczne, tzn. 
nie mogą być ciasno spasowane. Pozwala to zapobiec 
powstawaniu naprężeń i pęknięć. 

Uwaga: prawidłowe i szczelne podłączenie bardzo ważne 
dla prawidłowego funkcjonowania kominka. 

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.
 
Prawidłowe wartości ciągu kominowego podane są w 
specyfi kacji «2.0 Dane techniczne». Jeśli ciąg kominowy jest 
za mocny można zainstalować szyber, aby go zredukować.

POLSKI
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4.7 Przygotowanie/montaż
Produkt jest dostarczany w jednym opakowaniu.

Rys. 2 - a

Całe opakowanie można poddać utylizacji.

Rys. 2 - b

Produkt jest ciężki! Podczas ustawiania i instalacji 
należy skorzystać z pomocy drugiej osoby.

UWAGA! Przed instalacją kominka należy go dokładnie 
sprawdzić pod kątem śladów uszkodzeń. 
 

Przyłącze powietrza z zewnątrz
Można zamówić opcjonalny zestaw przyłącza powietrza z 
zewnątrz. (Występuje z oddzielną instrukcją – Przyłącze 
powietrza z zewnątrz Ø100, nr kat. 10026187). Przyłącze 
kana łowe pasuje do rur o średnicy Ø100 i  Ø80, 
doprowadzających świeże powietrze.
Robi się to przed murowaniem lub wykonaniem obudowy. 
W przypadku montażu w istniejącym palenisku (kominku 
otwartym) należy bezwzględnie zadbać o pełną zgodność 
z przepisami przeciwpożarowymi.

Dopływ powietrza z zewnątrz

Rys. 3

A

1. Produkt posiada z tyłu wlot powietrza (A). W razie potrzeby 
wlot powietrza można przenieść na spód produktu. Patrz 
Rys. 4

Rys. 4

A

B

C

D

2. Odkręcić dwa wkręty (B) i zdemontować przyłącze wlotu 
powietrza (A). 

3. Następnie odkręcić dwa wkręty (D) pod komorą spalania i 
usunąć zaślepkę (C). 

4. Zamontować przyłącze (A) na spodzie w miejscu zaślepki 
i przykręcić je wkrętami (B). 

5. Następnie zamocować usuniętą zaślepkę na otworze wlotu 
powietrza z tyłu. Przykręcić ją tymi samymi wkrętami.

POLSKI
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Montaż stojaka (opcja)
Stawiając obudowę z cegieł, należy zastosować stojak 
(opcja, nr kat. 51044759). Patrz Rys. 1 e i f.

Zawiasy drzwiowe
Standardowo montowane są drzwiczki z zawiasami po 
lewej stronie, choć w razie potrzeby można je przełożyć na 
prawą stronę. W takim przypadku należy to zrobić przed 
umieszczeniem pieca w palenisku lub obudowie.

Do przełożenia zawiasów drzwiczek wymagany jest 
opcjonalny zestaw. 
Nr kat. 50045754. (Patrz instrukcja (nr kat. 10045851) 
dołączona do zestawu montażowego).

4.8 Podłączenie do komina
Przed zainstalowaniem produktu należy zdecydować, jak 
zostanie podłączony do komina. 

Instalacja wylotu spalin
Wylot spalin można zainstalować od zewnątrz i od wewnątrz. 
Fabrycznie jest on zainstalowany zainstalowana od zewnątrz 
dla wylotu górnego, choć można go zainstalować od 
wewnątrz dla wylotu górnego. Można go także obrócić pod 
kątem 45° (wylot tylny) w przypadku montażu zarówno od 
zewnątrz, jak i od wewnątrz.

W przypadku montażu od wewnątrz należy wymontować 
płyty wewnętrzne, defl ektor i defl ektor spalin. 

Rys. 5

Wylot spalin górny zainstalowany od 
zewnątrz (fabrycznie)

Wylot spalin górny zainstalowany od 
wewnątrz

Wylot spalin zamontowany z tyłu 
(obrócony o 45°) od zewnątrz

POLSKI
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Wylot spalin zamontowany z tyłu 
(obrócony o 45°) od wewnątrz

Wylot górny
Produkt jest wyposażony fabrycznie w wylot górny. Należy 
unieść wewnętrzną tylną osłonę termiczną, aby zabezpieczyć 
tylną ścianę przed ciepłem od rury podłączeniowej.

Rys. 6

AA

 
1. Odkręcić cztery wkręty (A).

Rys. 7

B

B

A

2. Pociągnąć wewnętrzną osłonę termiczną (A) do góry. 
3. Przykręcić ją za pomocą dwóch górnych wkrętów (B). 

Przekładanie wylotu na tył
W razie potrzeby wylot spalin można przełożyć na tył. 
Komorę dymową można także zainstalować od wewnątrz 
w przypadku ograniczonej przestrzeni przeznaczonej na 
montaż komory spalania.

Wykręcić cztery wkręty wspomniane na Rys. 6.

Rys. 8
A

1. Usunąć wewnętrzną osłonę termiczną (A). 
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Rys. 9

A
12

B
B

2. W przypadku wylotu tylnego najpierw należy usunąć 
element zaokrąglony (A). Przeciąć wzdłuż wybijanych 
otworów (B). Następnie odłamać wybijaną część.

Rys. 10

A

3. Wykręcić dwa wkręty (A), które mocują wylot spalin do 
komory spalania. 

Rys. 11

180o

Wylot spalin górny

Wylot spalin tylny

4. Unieść wylot spalin i obrócić go o 180°. 

Rys. 12
A

5. Ponownie przykręcić wylot spalin na komorze spalania za 
pomocą tych samych dwóch wkrętów (A).

POLSKI
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4.9 Montaż
Instalacja wewnętrznej komory spalania
Produkt występuje w czterech różnych wersjach. Procedura 
montażu różni się w zależności od instalowanego modelu:
• W przypadku następujących trzech modeli należy 

postępować według rysunków od 13 do 20. 
• W przypadku modelu Jøtul I 520 F (szyba z przodu), 

Jøtul I 520 FL (szyba z przodu i z lewej strony) oraz 
Jøtul I 520 FR (szyba z przodu i z prawej strony).

• W przypadku modelu Jøtul I 520 FRL (szyba z przodu 
i po obu stronach) należy postępować według rysunków 
od 15 do 20. 

Rys. 13

A
1. Otworzyć drzwiczki i wyjąć ogranicznik polan (A).

Rys. 14

1 2

B

A

2. Wyjąć boczną płytę wewnętrzną (A), unosząc ją nieco i 
przytrzymując płytę dopalającą (B) w górze. Pociągnąć płytę 
boczną dołem i wyjąć. Następnie w ten sam sposób wyjąć 
drugą boczną płytę wewnętrzną.

Rys. 15
A B

1

2

3. Najpierw unieść płytę dopalającą (A). Przekręcić klucz 
(B) o 90° i wyjąć. Pociągnąć tylną krawędź płyty 
dopalającej w dół.

Rys. 16

4. Obrócić jeden narożnik do siebie i wyciągnąć płytę 
dopalającą bokiem.
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Rys. 17

1

A

5. Następnie wyjąć defl ektor spalin (A), najpierw nieco go 
unosząc. Następnie popchnąć defl ektor spalin do tyłu.

Rys. 18

2

6. Opuścić defl ektor spalin i wyjąć.  

Rys. 19
A

7. Wykręcić dwa wkręty (A) po obu stronach wylotu spalina 
następnie go zdjąć. 

Rys. 20

8. Zamocować wylot spalin od wewnątrz
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Rys. 21

A

9. Wkręcić te same wkręty (A) od wewnątrz. 

Poziomowanie wkładu
W przypadku montażu w obudowie z cegieł lub w obudowie 
prefabrykowanej oraz w palenisku/kominku otwartym, wkład 
należy koniecznie wypoziomować.

Rys. 22

A

1. Unieść kanał powietrzny (A) i wyjąć.

Rys. 23

AB

2. Chwycić za otwór (B) przy przedniej krawędzi wewnętrznej 
płyty dennej (A) i unieść ją.

Rys. 24

A

3. Obrócić jeden narożnik do siebie i wyciągnąć wewnętrzną 
płytę denną.
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Rys. 25

A

4. Unieść płytę izolacyjną (A).

Rys. 26
A

A

A

A

5. Wyregulować  ś ruby poziomujące (A)  używając 
dostarczonego klucza imbusowego, aż komora spalania 
zostanie wypoziomowana i będzie na odpowiedniej 
wysokości. 

6. Zamocować defl ektor spalin, płytę dopalającą i płyty boczne.
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4.10 Montaż wewnątrz otwartego kominka
Model Jøtul I 520 jest przeznaczony do umieszczenia wewnątrz istniejącego, zgodnego z przepisami, murowanego paleniska. 
Palenisko musi spełniać wymogi dotyczące obudowy wkładu w zakresie instalacji w pobliżu materiałów palnych.

Powierzchnia wylotowa powinna być tak duża jak to możliwe (500/750 cm2), aby uzyskać jak najlepsze wykorzystanie ciepła.

Istnieje kilka możliwości instalacji w paleniskach/kominkach otwartych. Oto trzy opcje:

1) Ustawienie w rogu przy dużej ilości miejsca
Ilustracja przedstawia model Jøtul I 520 FR (szyba w drzwiczkach i po prawej stronie). W tym przykładzie do wypełnienia 
przestrzeni między wkładem i paleniskiem użyto blachy maskującej (opcja – nr kat. 50045748).

Rys. 27

AA

Blachę maskującą (A) należy dociąć do wymiarów paleniska. Instrukcje montażu blach maskujących podano w oddzielnej 
instrukcji.
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2) Montaż w kominku otwartym
Instalacja przy prostej ścianie przy dużej ilości miejsca po bokach, mała wysokość. Ilustracja przedstawia model Jøtul I 520 
F. W tym przykładzie do wypełnienia przestrzeni między wkładem i paleniskiem użyto blachy maskującej (opcja – nr kat. 
50045747).

Rys. 28

A A

Blachę maskującą (A) należy dociąć do wymiarów paleniska. Instrukcje montażu blach maskujących podano w oddzielnej 
instrukcji.
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3) Montaż w kominku otwartym
Instalacja przy prostej ścianie przy małej ilości miejsca bezpośrednio z przodu. Ilustracja przedstawia model Jøtul I 520 F 
z wylotem spalin obróconym o 45° od wewnątrz. Szczegóły przedstawia Rys. 29.

Rys. 29
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Umieszczanie wkładu wewnątrz 
otwartego kominka

Rys. 30

1. Przeciąć wzdłuż wybijanych otworów przy górnej części 
osłony termicznej i usunąć ten element.

Rys. 31

Rys. 32

2. Przed umieszczeniem komory spalania w palenisku należy 
wyjąć ogranicznik polan, płyty boczne, płytę tylną, płytę 
dopalającą i defl ektor spalin. Umieszcza się je ponownie 
po zainstalowaniu rury podłączeniowej i wylotu spalin.Patrz 
rysunki poniżej

Rys. 33

3. Wsuwać komorę spalania na wyprofi lowanych prowadnicach 
na spodzie, aż znajdzie się na miejscu. Wypoziomować 
komorę spalania zgodnie z opisem w punkcie „Poziomowanie 
wkładu”.

Rys. 34

A

4. Założyć uszczelkę (A) na krawędź rury podłączeniowej. 
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Rys. 35

5. Przymocować wylot spalin (A) do końca rury podłączeniowej, 
gdzie została założona uszczelka.

6. Przymocować rurę podłączeniową z komorą dymową od 
wewnątrz komory spalania.

Rys. 36

A

A

7. Następnie przymocować wylot spalin używając wkrętów 
(A), które zostały wykręcone podczas jego demontażu 
z położenia górnego.

Fig. 37

8. W przypadku instalacji przedstawionej w przykładzie 3, 
zalecamy wsunięcie rury podłączeniowej przez otwór 
drzwiowy komory spalania. Wsunąć rurę podłączeniową 
z założonym wylotem spalin przez otwór drzwiowy oraz 
otwór na wylot spalin i ewentualny materiał izolacyjny 
do komina. 

Fig. 38
A

B

9. Wsunąć klucz (A) przez otwór w defl ektorze, przekręcić go 
i zamocować. 

10. Wsunąć boczne płyty wewnętrzne (B). 
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Budowa obudowy z cegieł
Stawiając obudowę z cegieł, należy zastosować stojak 
(opcja, nr kat. 51044759). UWAGA! Należy wykorzystać 
maksymalną długość nóg! Patrz Rys. 1 e i 1 f. Stojak jest 
tak zaprojektowany, aby pozostawić odstęp między cegłami 
wewnątrz dostarczonej ramy.

Rys. 39

1. Cegły należy układać pod ramą wkładu.

Rys. 40

A

2. Ostatnie cegły (A) należy skuć, aby zmieściły się między 
stojakiem i ramą. UWAGA! Należy zostawić otwory w 
obmurówce na powietrze konwekcyjne (Rys. 1 e i f). 

5.0 Codzienna 
eksploatacja
5.1 Uchwyty regulacyjne
Nawiew powietrza do rozpalania (A)
Ten nawiew jest używany podczas rozpalania ognia oraz 
do podtrzymania ognia podczas dokładania dodatkowego 
drewna. W przypadku ciągłego stosowania twardego drewna, 
takiego jak dąb i buk, nawiew powietrza do rozpalania może 
być otwarty w zakresie od 0% do 50%. Używając miękkiego 
drewna, na przykład brzozy i sosny, nawiew powietrza do 
rozpalania może być zamknięty.
Nastawa przy normalnym użytkowaniu: od 0% do 50%.

Nawiew powietrza do spalania (B)
Powietrze do spalania jest wstępnie ogrzane i dopływa do 
ognia pośrednio. Powietrze do spalania oczyszcza także 
szybę, zapobiegając powstawaniu sadzy. Sadza może 
powstawać na szybie, jeśli dopływ powietrza do spalania 
zostanie nadmiernie ograniczony. Moc grzewcza zależy od 
ilości dostarczonego powietrza do spalania. 
Nastawy przy normalnym użytkowaniu powinny wahać się 
od 40% do 70%.

Technologia czystego spalania
Wk ład kominkowy Jøtul I 520 oferuje technologię 
czystego spalania. Powietrze przepływa przez specjalnie 
zaprojektowany system kanałów. Gwarantuje to optymalne 
spalanie gazów uwalnianych podczas procesu spalania. 
Wstępnie ogrzane powietrze trafi a do komory spalania przez 
małe otwory w tylnej płycie wewnętrznej komory. Przepływ 
powietrza jest uzależniony od tempa spalania i nie może 
być regulowany.

5.2 Rozpalanie ognia
Ważne!
Należy pamiętać, że użycie zbyt małej ilości drewna podczas 
rozpalania ognia lub użycie zbyt dużych szczap drewna 
uniemożliwi osiągnięcie optymalnej temperatury roboczej w 
komorze spalania. Może to prowadzić do słabego spalania 
i nagromadzenia dużej ilości sadzy lub zgaśnięcia ognia po 
zamknięciu drzwiczek. 

Jeśli budynek posiada mechaniczny system wentylacji i 
ciśnienie panujące w budynku jest ujemne, a kominek 
ma podłączenia powietrza z zewnątrz, przed rozpaleniem 
ognia należy otworzyć okno w pobliżu pieca. Zostawić 
okno otwarte przez minutę lub dwie, aż ogień zacznie się 
prawidłowo palić.
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Rys. 41

• Umieścić dwie średniej wielkości szczapy po obu 
stronach spodu komory spalania. UWAGA! Aby uniknąć 
powstawania sadzy na szybie, szczapy nie powinny 
dotykać szyby.

• Umieścić podpałki lub korę drewna brzozowego między 
szczapami. Ułożyć poprzecznie na górze trochę drobno 
rozłupanego drewna. Rozpalić ogień.

Rys. 42

A

B

• Wyciągnąć zawór powietrza do rozpalania (A) (zawór 
powietrza do spalania (B) otworzy się automatycznie).

 

5.3 Dokładanie do ognia

Rys. 43

B

• Aby móc kontrolować moc grzewczą, należy mieć grubą 
warstwę żaru i wysoką temperaturę w komorze spalania. 
Dokładać więcej drewna do ognia, kiedy poprzedni 
wsad ulegnie spaleniu na żar. UWAGA! Jeśli uchwyty 
są gorące, należy założyć rękawicę lub w inny sposób 
zabezpieczyć dłoń.

• Uchylić nieco drzwiczki i zaczekać kilka sekund przed ich 
całkowitym otwarciem, aż ciśnienie w komorze spalania 
wyrówna się. Zapobiegnie to wydostaniu się dymu i 
popiołu. Nigdy nie należy dokładać drewna, kiedy ogień 
dobrze się pali.

• Dołożyć 2 lub 3 szczapy o łącznej masie około 2 kg. 
Aby zapewnić optymalne spalanie, szczapy NIE powinny 

sięgać wyżej, niż górne otwory w płycie tylnej.
• Zamknąć drzwiczki.
• Zostawić nawiew powietrza do rozpalania i nawiew 

powietrza do spalania otwarte na 2 lub 3 minuty, aż 
szczapy staną się czarne i dobrze się rozpalą. Następnie 
przymknąć nawiewy powietrza rozpalania i spalania do 
uzyskania otwarcia ok 40% do 70%. 

• Warunki kontrolowania spalania mogą się różnić w 
zależności od temperatury w komorze spalania i ciągu 
w kominie.

Ważne! Drewno powinno szybko się rozpalić, w związku 
z czym zalecamy otwarcie dopływu powietrza. Spalanie 
przy zbyt niskiej temperaturze i zbyt małej ilości powietrza 
może czasami prowadzić do zapłonu gazu i w rezultacie 
do uszkodzenia pieca.

Ostrzeżenie przed przegrzaniem
Nie wolno przeładowywać kominka
Kominek został zaprojektowany i przetestowany do pracy 
z mocą znamionową 7 kW. Odpowiada to tempu spalania 
mniej więcej 2,3 kg drewna na godzinę. 
Maksymalna każdorazowa ilość to 3,4 kg na godzinę (3-4 
szczapy na raz).

Ważne!
Nigdy nie należy zostawiać rozpalonego ognia z całkowicie 
otwartym nawiewem powietrza do rozpalania przez dłuższy 
czas. Widocznym znakiem przegrzania są rozżarzone 
do czerwoności części pieca. W takim przypadku należy 
natychmiast przymknąć nawiew powietrza spalania. 
Podejrzewając nieprawidłowy ciąg w kominie (zbyt duży lub 
zbyt mały), należy wezwać na pomoc fachowca. 

Podczas pierwszego rozpalenia kominek 
może wydzielać nieprzyjemny zapach
Podczas pierwszego rozpalenia kominek może wydzielać 
drażniący gaz o nieprzyjemnym zapachu. Przyczyną jest 
wysychanie zewnętrznej farby. Gaz nie jest toksyczny, 
ale należy otworzyć okna, aby umoż l iwić dok ładne 
przewietrzenie pomieszczenia. Pozwolić, aby ogień palił się 
przy dużym ciągu powietrza, aż znikną wszelkie ślady gazu 
i nie będzie już czuć dymu ani nieprzyjemnego zapachu.

5.4 Wymagania dotyczące paliwa 
Jakość drewna
Łupanie i składowanie drewna
Jako drewno opałowe można używać dowolnego typu 
drewna. Jednak twardsze gatunki, takie jak buk i dąb są 
generalnie lepsze, ponieważ palą się bardziej równomiernie 
i tworzą mniej popiołu. Inne gatunki drewna, takie jak klon, 
brzoza i świerk także stanowią doskonałe drewno opałowe.
Drewno opałowe będzie najlepsze, kiedy drzewo zostanie 
ścięte, pocięte i rozłupane przed majem. 
Należy pamiętać, aby cięte szczapy miały wielkość komory 
spalania posiadanego pieca. Zalecana średnica to 6 do 10 
cm, a długość powinna być około 10 - 20 mm krótsza, niż 
komora spalania, co zostawi dość miejsca na cyrkulację 
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powietrza. Szczapy o większej średnicy należy rozłupać 
przed spaleniem. Rozłupane drewno schnie szybciej.
Pocięte i rozłupane szczapy należy składować w suchym 
miejscu przez 1-2 lata, zanim będą dostatecznie suche do 
spalenia.
Dobrze jest przenieść szczapy w miejsce o temperaturze 
pokojowej na kilka dni przed ich spaleniem.
 

Wilgotność
Aby uniknąć zanieczyszczania środowiska i zapewnić 
optymalną wydajność spalania, drewno musi być całkowicie 
suche przed jego wykorzystaniem jako drewna opałowego:
wilgotność nie powinna przekraczać 20%. 
Najlepsze wyniki zapewnia wilgotność w zakresie od 15% 
do 18%. Łatwym sposobem sprawdzenia, czy drewno jest 
suche, jest postukanie dwiema szczapami drewna. Jeśli 
drewno jest wilgotne, szczapy będą wydawać stłumiony 
dźwięk.
Jeśli drewno będzie zbyt wilgotne, większość wytwarzanego 
ciepła zostanie wykorzystana na wyparowanie wody. Piec 
nie rozgrzeje się i nie ogrzeje pomieszczenia. To nie będzie 
opłacalne. Ponadto, na szybie, w komorze spalania i w 
kominie będzie tworzyć się sadza. Spalanie wilgotnego 
drewna powoduje także zanieczyszczenie środowiska.

Należy pamiętać, aby nigdy nie palić w kominku poniższych 
materiałów:
• Odpady domowe, worki plastikowe itp.
• Malowane lub impregnowane drewno (bardzo toksyczne).
• Płyty wiórowe lub laminowane.
• Drewno wyrzucone na brzeg (słona woda).
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu i 
zanieczyszczenia atmosfery.

UWAGA! Nie wolno rozpalać ognia, używając łatwopalnych 
płynów, takich jak benzyna, nafta, alkohol itp. Grozi to 
obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.

5.5 Zużycie drewna
Zużycie drewna przy znamionowej mocy grzewczej: ok. 
2,3 kg/godz.

Prawidłowy rozmiar polan to:
Drewno do rozpałki (drobno rozłupane):
Długość: 30-50 cm
Średnica: 6-10 cm
Ilość rozpałki: 3 szczapy o masie 0,6-0,8 kg każda i 10 do 
12 patyków o łącznej masie około 1 kg.

Dokładanie do ognia:
Drewno (rozłupane):
Długość: 30-50 cm
Każdorazowo wymagana ilość: 2 lub 3 szczapy o masie 0,7 
kg każda, tj. 1,5-2,0 kg za każdym razem.
Częstotliwość dokładania: ok. 50 minut

Znamionową moc grzewczą uzyskuje się, kiedy nawiew 
powietrza do spalania jest otwarty mniej więcej w zakresie 
od 40% do 70%, a nawiew powietrza do rozpalania od 
0% do 50%.

Testy przeprowadzono zgodnie z normą EN 13229, używając 
3 szczap o masie 1,7 kg.
Nastawy nawiewów: nawiewy powietrza do rozpalania i 
spalania otwarte na 50%.

6.0 Konserwacja
6.1 Czyszczenie szyby
Produkt jest wyposażony w system samooczyszczania szyby. 
Powietrze jest wciągane przez nawiew powietrza do spalania 
w górnej części produktu i schodzi w dół przy wewnętrznej 
stronie szyby.

Dobra rada! Do zwykłego czyszczenia najlepiej jest używać 
ręcznika papierowego zwilżonego ciepłą wodą z dodatkiem 
popiołu z komory spalania. Przetrzeć szybę, po czym umyć 
ją czystą wodą. Dobrze osuszyć. W celu dokładniejszego 
wyczyszczenia szyby zalecamy użycie środka do czyszczenia 
szyb kominkowych, np.: Płyn do mycia szyb kominkowych 
Jotul Group Accessories. Postępować zgodnie z instrukcją 
na butelce.

6.2 Usuwanie popiołu
• Ważne! Usuwać popiół tylko, kiedy kominek jest zimny.
• Do usuwania popiołu przez drzwiczki należy używać 

szufelki.
• Zawsze należy zostawić trochę popiołu jako warstwę 

ochronną na palenisku.

6.3 Czyszczenie i usuwanie sadzy
Podczas eksploatacj i  kominka, na wewnę t rznych 
powierzchniach może tworzyć się osad z sadzy. Sadza 
jest dobrym izolatorem i ogranicza moc grzewczą kominka. 
Jeśli podczas użytkowania produktu powstanie osad z sadzy, 
można go łatwo usunąć za pomocą specjalnego środka. 

Czyszczenie wnętrza wkładu kominkowego jest wskazane, 
aby uzyskać najlepsze efekty grzewcze produktu. Okazją 
do tego może być czyszczenie komina i rur dymowych. 

6.4 Czyszczenie rur 
podłączeniowych do komina
Rury podłączeniowe muszą być czyszczone przez drzwiczki 
rewizyjne lub przez drzwi wkładu kominkowego.

6.5 Kontrola kominka
Firma Jøtul zaleca osobiste dokładne sprawdzenie kominka 
po czyszczeniu. Sprawdzić wszystkie widoczne powierzchnie 
pod kątem pęknięć. Sprawdzić także, czy wszystkie łączenia 
są szczelne, a sznury uszczelniające są w odpowiednich 
miejscach. Każde uszczelnienie noszące ślady zużycia lub 
odkształcenia należy wymienić.
 
Dokładnie wyczyścić rowki uszczelnień, nasmarować klejem 
ceramicznym (dostępnym u lokalnego przedstawiciela fi rmy 
Jøtul), po czym mocno wcisnąć uszczelnienie. Łączenie 
szybko wyschnie.

6.6 Konserwacja zewnętrzna
Produkty malowane mogą zmienić kolor po kilku latach 
eksploatacji. Przed nałożeniem świeżej farby powierzchnię 
należy oczyścić i odkurzyć z jakichkolwiek luźnych cząstek.
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7.0 Obsługa
Ostrzeżenie! Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji wkładu są 
niedopuszczalne i mogą być przyczyną jego uszkodzenia i 
utraty gwarancji. Należy stosować tylko oryginalne części 
zamienne!

7.1 Wymiana płyt wewnętrznych, 
płyty dopalającej i defl ektora spalin

Rys. 44

1 2

B

A
1. Najpierw wyjąć ogranicznik polan (Rys. 13 A). 
2. Wyjąć boczną płytę wewnętrzną (A), unosząc ją nieco i 

przytrzymując płytę dopalającą (B) w górze. Wyciągnąć 
płytę boczną dołem i wyjąć. 

3. Następnie wyjąć drugą boczną p łytę wewnętrzną, 
przytrzymując płytę dopalającą w górze w ten sam sposób, 
jak w przypadku pierwszej bocznej płyty wewnętrznej.

Rys. 45

A B

1

2

4. Najpierw unieść płytę dopalającą (A). Przekręcić klucz 
(B) o 90° i wyjąć. Pociągnąć tylną krawędź płyty 
dopalającej w dół. 

Rys. 46

5. Obrócić jeden narożnik do siebie i wyciągnąć płytę 
dopalającą bokiem.

Rys. 47

1

A

6. Następnie wyjąć defl ektor spalin (A), najpierw nieco go 
unosząc. Następnie popchnąć defl ektor spalin do tyłu.
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Rys. 48

2

7. Opuścić defl ektor spalin i wyjąć. 
8. Podczas ponownego montażu wykonać powyższe 

czynności w odwrotnej kolejności.

7.2 Wymiana kanału powietrznego 
i wewnętrznej płyty spodniej
W przypadku montażu w obudowie z cegieł lub w obudowie 
prefabrykowanej oraz w palenisku/kominku otwartym, wkład 
należy koniecznie wypoziomować.

Rys. 49

A

1. Unieść kanał powietrzny (A) i wyjąć.

Rys. 50

AB

2. Chwycić za otwór (B) przy przedniej krawędzi wewnętrznej 
płyty dennej (A) i unieść ją.

Rys. 51

A

3. Obrócić jeden narożnik do siebie i wyciągnąć wewnętrzną 
płytę denną.

4. Podczas ponownego montażu wykonać powyższe 
czynności w odwrotnej kolejności.
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8.0 Wyposażenie 
opcjonalne
8.1 Stojak kompletny
Nr kat. 51044759

8.2. Zamknięcie drzwiczek, 
kompletne, lewe
Do drzwiczek prawych
Nr kat. 50045754

8.3 Ramy frontowe
Rama do modelu Jøtul I 520 F
Nr kat. 50045750

Rama do modelu Jøtul I 520 FL/FR
Nr kat. 50045751

Rama do modelu Jøtul I 520 FRL
Nr kat. 50045752

8.4 Konwekcyjna płyta górna, 
kompletna Jøtul I 520 F
Nr kat. 50045755

8.5 Blachy mask ujące
Blacha maskująca do modelu Jøtul I 520 F

Nr kat. 50045747

Blacha maskująca do modelu Jøtul I 520 FR
Nr kat. 50045748

Blacha maskująca do modelu Jøtul I 520 FL
Nr kat. 50045749
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9.0 Recykling
9.1 Recykling opakowania
Opakowanie Twojego kominka składa się z następujących 
surowców:
• Drewnianej palety, która może być pocięta i spalona w 

kominku.
• Kartonu, który powinien być oddany do lokalnego punktu 

skupu surowców wtórnych.
• Torebki z folii plastikowej, która powinna być oddana do 

lokalnego punktu skupu surowców wtórnych.
  

9.2 Recykling wkładu 
kominkowego
Wkład kominkowy zbudowany jest z:
• Metalu, który powinien być oddany do lokalnego punktu 

skupu surowców wtórnych.
• Szkła, które powinno być utylizowane jako odpad 

niebezpieczny. Szkło nie może być wyrzucone do 
pojemnika na odpady.

• Wermikulitu, który może być wyrzucony do pojemnika 
na odpady.

10.0 Gwarancja
Firma Jøtul AS udziela swoim klientom dziesięcioletniej 
gwarancji z prawem do zwrotu zewnętrznych elementów 
żeliwnych, jeśli wystąpią w nich wady z powodu wadliwych 
materiałów i/lub wykonania po pierwszym zakupie/ montażu 
kominka. Nabywca ma prawo do zwrotu towaru pod warunkiem, 
że kominek został zainstalowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz instrukcją montażu i obsługi fi rmy Jøtul.

Gwarancja nie obejmuje:
Montażu elementów dodatkowych, np. w celu poprawy 
lokalnego ciągu kominowego, dopływu powietrza lub innych 
warunków, niezależnych od fi rmy Jøtul. Gwarancja nie obejmuje 
elementów eksploatacyjnych, takich jak płyty wewnętrzne, 
płyty dopalające i defl ektory spalin, szyby, ruszty paleniska, 
dolne ruszty, cegły ogniotrwałe, szybry i uszczelnienia, 
które z czasem ulegają zużyciu. Gwarancja nie obejmuje 
uszkodzeń spowodowanych stosowaniem niewłaściwego 
opału do rozpalania ognia, np. drewna wyrzuconego na brzeg, 
impregnowanego lub malowanego drewna, ścinków desek, 
płyt wiórowych itp. Zastosowanie niewłaściwego opału może 
łatwo doprowadzić do przegrzania, tj. kominek rozgrzeje się 
do czerwoności, co spowoduje przebarwienie lakieru i pękanie 
części żeliwnych.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych w czasie 
transportu produktu od dystrybutora do odbiorcy. Gwarancja 
nie obejmuje także uszkodzeń spowodowanych użyciem 
nieoryginalnych części.
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Jøtul ciągle pracuje nad polepszaniem swoich produktów i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji, 
koloru oraz rodzaju akcesoriów przedstawionych i opisanych w tej broszurze.

Cat. no.  10046403-P00

 Jøtul AS, June - 2013

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

www.jotul.com

Jakość
Jøtul pracuje na podstawie systemu jakości odpowiadającemu NS-EN ISO 9001 przy projektowaniu, 
produkcji i sprzedaży pieców.
Wdrożony system jakości daje naszym klientom poczucie  bezpieczeństwa i jakości z czego Jøtul jest 
znany od momentu powstania w 1853 roku.»
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