
Verze 5 / květen 2018  
Pokyny pro zákazníky ke škodám způsobeným korozí 

Strana 1 z 6  

 

POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY 
 

Zabránění škodám způsobených korozí 
 

Správné dodržování tohoto pokynu chrání váš odvod spalin před škodami  
způsobenými korozí. Při řádném použití vám společnost Jeremias poskytne  
záruku na odolnost proti korozi u všech výrobků z ušlechtilé oceli. 

 
(Předpoklady najdete ve všeobecných záručních podmínkách na www.jeremias.cz) 
 
 

 
 

 

http://www.jeremias.cz/
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 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 

Podmínkou pro platnost této záruky je skutečnost, že produkt byl profesionálně instalován  

a udržován podle provozních/montážních předpisů a aplikovatelné úrovně technologie  

(ze strany specializované společnosti nebo autorizovanou technickou společností pracující  

pod dohledem specializované společnosti popř. společnosti Jeremias), a že byly dodržovány 

návody k obsluze a použití produktů společnosti Jeremias v souladu s technickými instrukcemi, 

servisními manuály a certifikáty produktu poskytnutými společností Jeremias, jakož i příslušné 

normy a všechny další stavební a bezpečnostní předpisy. 

 2 PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ 
 

Prvky by měly být až do montáže chráněny před znečištěním a uloženy v suchu v originálním 

balení. 

 S jednotlivými prvky zacházejte s velkou pečlivostí: 

• vyberte vhodné místo pro uložení na staveništi 

• stavební prvky skladujte vleže, příp. je chraňte před převrácením 

• jednotlivé díly vybalujte až těsně před montáží 

• zajistěte stálou ochranu prvků před odlétáváním jisker a jiným znečištěním 
 

 3 PŘED MONTÁŽÍ 
 

Ubezpečte se, že se stavební díly nedostanou do styku s feritickým nebo méně kvalitním 

kovem. Kromě toho nesmí být okolní a spalovací vzduch znečištěn chlorovanými 

uhlovodíky. 

Zdroje chlorovaných uhlovodíků jsou to např.: 
 

Průmyslové zdroje 

Chemická čištění 
Trichlorethylen, tetrachlorethylen, fluorované 
uhlovodíky 

Odmašťovací lázně Perchlorethylen, trichlorethylen, methylenchlorid 

Tiskárny Trichlorethylen 

Chladicí zařízení 
Methylchlorid, trichlorfluormethan, 
dichlordifluormethan 

Zdroje v domácnosti 

Čisticí a odmašťovací prostředky 
(prací prostředky, laky na vlasy) 

Perchlorethylen, methylchloroform, trichlorethylen, 
methylenchlorid, chlorid uhličitý, kyselina solná 

Prostory pro hobby 

Rozpouštědla a ředidla Různé chlorované uhlovodíky 

Spreje Chlor-fluorisované uhlovodíky (frigeny) 

 

 4 PŘI MONTÁŽI 
 

• Předcházejte zranění použitím vhodného pracovního oblečení a zejména používejte  
při montáži vhodné rukavice.  

• Pro zkracování a odjehlování prvků používejte pouze nástroje z ušlechtilé oceli, které  

se nedostaly do styku s feritickým nebo méně kvalitním kovem. 
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 5 PO MONTÁŽI 
 

• Typový štítek zařízení pro odvod spalin musí odpovídat stejnému systému jako  

je montované zařízení a měl by být umístěn v oblasti připojení odvodu spalin dobře 

viditelně, pevně a trvale.  

• Na typovém štítku musí být jednoznačné zatřídění dodaného systémového komína. 
 

Příklad typového štítku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Běžné čištění zařízení pro odvod spalin (komín, kouřovod) se provádí vhodným k tomu 

určeným nástrojem z ušlechtilé oceli či plastu o odpovídajícím průměru. 

 

 6 OBECNĚ K PALIVŮM 
 

Použití antracitového uhlí jako paliva není povoleno!  

Použití uhlí jako paliva u spotřebičů s nízkou výstupní teplotou spalin (= vlhký provoz) není 

povoleno!  

Při spalování dřeva je nutno dbát na to, 

- aby se používalo pouze přírodní kusové dřevo, včetně přichycené kůry, zejména 

ve formě štěpin. 

- aby se používaly výlisky ze dřeva v přírodním stavu ve formě dřevěných briket 

nebo pelet vždy s odpovídajícím dokladem o kvalitě. 

           Pro spalování není povoleno: 

- dřevo, které je ošetřeno ochrannými prostředky na dřevo. 

- natřené nebo lakované dřevo 

- překližka, dřevotřísky, dřevovláknité desky nebo jinak slepované dřevo 

- brikety z kůry 

- plasty všeho druhu 

- jakékoliv odpady! 

EN 1443 - T400 N1 D 3 G50 

150 

Martin Vacek 
Vinohradska 234, Praha 
 

601121100 
číslo 

12.4.2017 

 x 
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Pro praktické provedení se musí nutně dbát na to, aby bylo používané palivo uvedeno explicitně 

jako vhodné v návodu k použití výrobce spotřebiče. 
 

 7 ULOŽENÍ DŘEVA / ZBYTKOVÁ VLHKOST 
 

Výhřevnost paliva závisí na druhu dřeva, jak je popsáno v tabulce 1. 
 

 Druh 
dřeva 

Výhřevnost 
v kWh/m3 

Výhřevnost 
v kWh/kg 

L
is

tn
a
té

 d
ře

v
o

 

Dub 2100 4,2 

Buk 2200 4,2 

Jasan 2100 4,2 

Bříza 1900 4,3 

Olše 1500 4,1 

Topol 1400 4,2 

J
e

h
li
č
n

a
té

 
d

ře
v
o

 Modřín 1700 4,4 

Borovice 1700 4,4 

Smrk 1600 4,4 

Tabulka 1: Závislost výhřevnosti na druhu dřeva 
 
 

Dřevo by mělo být 2 až 3 roky 

chráněno před deštěm  

v hranici dřeva a uloženo  

pro přirozené vysoušení 

vzduchem na dobře větraném 

místě. Poskládání jednotlivých 

polen by mělo být provedeno 

tak, aby vzduch mohl proudit 

přes hranici dřeva, zamezte  

přímému styku se zemí. 

Příklad odborného uložení dřeva 

 

 Při sušení vzduchem se musí dbát na ochranu proti dešti (pod přesahem střechy  

nebo zakrytí plachtou) a na dostatečné provětrávání hranice, zejména ze spodní strany. 

Dřevo je nejlépe kácet v zimních měsících a mělo by být naštípáno již před uložením. Tím se 

podstatně usnadní vysychání dřeva. 

Čerstvě pokácené dřevo by se nemělo skladovat ve sklepě nebo garáží. Zakrytí plachtami  

ze všech stran není vhodné. 

 

 Prosím, dodržujte přitom také pokyny výrobců topenišť a jejich montážní a provozní návody. 
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Před použitím dřeva byste měli zkontrolovat obsah vody. V obchodě jsou k dostání cenově 

příznivé měřicí přístroje. V nejlepším případě by palivové dříví mělo mít zbytkovou vlhkost 15 % 

(viz tabulka 2). Zajistěte, aby nebylo vaše dřevo příliš mokré nebo příliš suché, před použitím ho 

skladujte několik dalších týdnů na dobře větraném místě. Před spálením dřevěných polen byste 

měli kromě toho dbát na to, aby byly bez cizích látek, jako např. hlína, mech a jiné nečistoty. 
 

 
Obsah vody v % Výhřevnost kWh/kg 

Nárůst spotřeby 
dřeva v % 

čerstvě 
pokácené 

55 2,0 cca 155 

vlhké 35 3,0 17 

suché 20 4,0 15 

velmi suché 10 4,5 0 

Tabulka 2: Zbytková vlhkost palivového dříví 

 
 8 KOMÍN 

 

Komín zajišťuje, nezávisle na tom, zda je v domě k dispozici již z výstavby nebo je zřízen  

až dodatečně, bezpečný odvod spalin vznikajících při provozu topeniště do atmosféry.  

Za tímto účelem je potřebné vzájemně sladit komíny a topeniště. Potřebné údaje (minimální 

dopravní tlak, teplota hrdla spalin, průtokové množství spalin, jmenovitý tepelný výkon,  

příp. tepelný výkon topeniště) najdete v dokumentaci vašeho topeniště a také jsou tyto data 

k nalezení na jeho typovém štítku. S těmito údaji může kominík nebo odborná firma zhodnotit 

způsobilost vašeho komínu, příp. nadimenzovat nově zřizovaný komín. 

Je účelné ještě před koupi topeniště projednat své představy s kominíkem nebo odbornou 

firmou, aby se mimo jiné stanovil optimální výkon topeniště, neboť je velmi častý případ 

předimenzování zdroje tepla a s tím spojená nespokojenost s jeho budoucím užíváním. 

 
 

 9 POTVRZENÍ O SEZNÁMENÍ SE S TÍMTO DOKUMENTEM 
 

Vyplněný formulář na následující straně slouží jako potvrzení, že montér/odborná firma objasnil 

provozovateli topeniště všechny podrobnosti tohoto pokynu a provozovatel je vzal na vědomí. 

Toto se stvrzuje podpisem obou stran. 
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POTVRZENÍ pro provozovatele topeniště 

Montér/odborná firma prohlašují, že provozovatel topeniště byl poučen o možných zdrojích koroze  

a jejich příčinách. 

 

Umístění zařízení pro odvod spalin 

Ulice: .................................................................................. PSČ/místo: ..................................................................................  

Datum montáže: .................................................................. 

Zdroj tepla 

Výrobek: .................................................... Typ: ........................................... Jmenovitý tepelný výkon: ................... kW 

 
Palivo 

Olej □ plyn □ tuhé palivo □ 
 

Spalinový systém 

Název výrobku (např. DW-FU): ................................................ Číslo registrace/certifikátu: ……......................................... 

Podtlak □ Přetlak □ Dopravní tlak na spalinovém hrdle: ................... Pa 

 
Umístění spalinového systému 

V budově □ na venkovní fasádě □ 

 

 

Místo / datum Podpis montážní / odborné firmy (razítko) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
POTVRZENÍ pro montážní / odbornou firmu 

Provozovatel topeniště potvrzuje, že byl montérem/odbornou firmou poučen o možných zdrojích koroze  

a jejich příčinách. 

 

Umístění zařízení pro odvod spalin 

Ulice: .................................................................................. PSČ/místo: .................................................................................. 

Datum montáže: .................................................................. 

Zdroj tepla 

Výrobek: .................................................... Typ: ........................................... Jmenovitý tepelný výkon: ................... kW 

 
Palivo 

Olej □ plyn □ tuhé palivo□ 
 

Spalinový systém 

Název výrobku (např. DW-FU): ................................................ Číslo registrace/certifikátu: …….......................................... 

Podtlak □ Přetlak □ Dopravní tlak na výfukovém hrdle: ................... Pa 

 
Umístění spalinového systému 

V budově □ na venkovní fasádě □ 

 

 

Místo / Datum Podpis provozovatele topenišť / zákazníka 


