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Systémy společného odvodu spalin  
pro ohřívače Rinnai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Zásady návrhu a instalace společného odvodu spalin pro kondenzační ohřívače 
Rinnai HDC1200i a HDC1500i. 
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1. Předmluva  

Tyto pokyny k instalaci a informace zde obsažené odpovídají současnému technickému 
stavu. Slouží jako obecné vodítko pro návrh, realizaci a provoz společných odvodů spalin 
sestavených z prvků, jak jsou dodávány na trh odbornými distribučními firmami.  

Pokud máte jakékoliv další dotazy, obraťte se prosím na naše technické oddělení na adrese: 
 
H&I Trading Company s.r.o. 
Karlická 37/9 
153 00 Praha 5 - Radotín 
Tel: + 420 257 912 060 
Fax: + 420 257 912 061 
Internet: www.bergen.cz 
E-mail : info@bergen.cz 
 
 
 
 
 

2. Místně platné předpisy 
Pro instalaci odvodů spalin a přívodu vzduchu je kromě obecných předpisů a norem nutné 
dodržovat také národní technické předpisy, které se vztahují k instalaci spotřebičů, odvodů 
spalin a větrání prostor s instalovanými plynovými spotřebiči a kotelen. Lze jmenovat 
například: 
TPG 90 802  
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW 
ČSN 73 4201  
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
 
Výrobce a dodavatel Rinnai se zříká jakékoliv odpovědnosti za škody vzniklé na majetku 
nebo spotřebičích a náhrad za poškození zdraví, pokud nastanou v důsledku některého 
nebo několika z následujících důvodů:  

 

• Použití společného odvodu spalin není v souladu s platnými předpisy.  
• Nesprávná montáž a nesprávná funkce odvodu spalin.  
• Chybná údržba nebo nedostatečná údržba.  
• Nedodržení montážních předpisů a pokynů k obsluze.  
• Neschválené konstrukční změny na plynovém spotřebiči nebo jeho částech. 
• Instalace komponent, které nejsou součástí systému odvodu spalin.  
• Zásahu vyšší moci.  
• Následné škody, ke kterým došlo v důsledku dalšího používání společného odvodu 

spalin i přes známé vady.  
• Úmyslné poškození. 
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4. Obecně platné normy 

Při instalaci a provozu společného odvodu spalin musí být splněny a dodržovány následující 
zásady a předpisy:  
• Stavební předpisy (pokud jim instalace podléhá)  
• Odvod spalin musí být instalován autorizovanou osobou s příslušným oprávněním 
• Montážní předpisy výrobce 
• Obecně platné normy 
• Místně platné předpisy  
• Jasné označení odvodu spalin  

 

Pro instalaci platí následující normy:  
• EN 13384 Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody 
• EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami  

  

g  POZOR 
Nesprávná instalace odvodu spalin a jeho dílů, případně nedodržení pokynů k montáži, 
může způsobit poškození ohřívače nebo vážné nebezpečí. 
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5. Bezpečnostní předpisy 

Všechny díly odvodu spalin jsou vyráběny v souladu s platnými normami, předpisy a 
bezpečnostními předpisy.  
Přesto může vzniknout při neodborné montáži nebo manipulaci nebezpečí ohrožení zdraví a 
života uživatele nebo třetí osoby či znehodnocení nebo poškození hmotného majetku. Proto 
je nutné odvod spalin instalovat a užívat pouze:  
• k účelu, pro který je určen  
• v technicky bezvadném stavu  
• s ohledem na všechny pokyny pro obsluhu a montáž  
• dodržovat kontrolní mechanismy a intervaly prohlídek  
• v souladu s příslušnými normami a předpisy.  
 
Případné závady na funkčnosti odvodu spalin musí být okamžitě odstraněny. Při montáži 
odvodu spalin musí být dodrženy pracovní bezpečnostní předpisy zejména pro práce ve 
výškách a používány předepsané pracovní a bezpečnostní pomůcky. 
 
 

6. Doprava a skladování 

Při přepravě součástí či zcela nebo částečně smontovaných celků společného odvodu 
spalin, musí být splněny tyto podmínky:  
• Přeprava dílů pouze v původním obalu v suchém a čistém prostředí.  
• Pokud by měli montované díly teplotu nižší než 0°C, je nutné je před započetím montáže 

nejprve ohřát.  
• Díly chraňte před slunečním zářením.  
• Díly skladujte v originálním balení a chraňte je před UV zářením. 

 

7. Obecné pokyny k montáži 

Správný sklon  
Trubky a tvarové díly musí být instalovány pod úhlem 
3° se sklonem ke spotřebiči tak, aby kondenzát odtékal 
do spotřebiče a mohl následně odtéct odvodem 
kondenzátu.  
(Pozn.: sklonu 3° odpovídá výškový rozdíl 5,6 cm/m) 
 
 
 
 
 
 
Mazadlo  
Těsnění a zásuvné konce trubek a tvarovek musí být 
před montáží namazána. Používejte pouze výrobcem 
schválené mazadlo, které není agresivní k materiálům 
odvodu spalin. 
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Směr proudění  
Hrdlo stavebního prvku odvodu spalin musí vždy 
směřovat k vyústění spalin tak, aby kondenzát vždy 
stékal do hrdla. 
 
 
 
 
Správná montáž těsnění 
Těsnění je vždy předem osazeno do hrdla při výrobě. 
Pokud těsnění chybí, nesmí se prvek použít nebo se 
musí těsnění dodatečně osadit.  
  
Poznámky:  

• Používejte pouze originální těsnění se správnou 
šířkou.  

• Dbejte na správný směr vkládání (viz obrázek)  
• Těsnění udržujte v čistotě  
• Před osazením těsnění vyčistěte drážku hrdla 

 
 
 

Spojování, demontáž, zkracování a úprava hran 
Pro účely měření může být těsnění vyjmuto. Před montáží dílu musí být těsnění opět vloženo 
a přitom zachována jeho správná orientace viz obrázek.  
 
• Těsnění namažte, můžete namazat také konce trubek, přiloženým mazivem nebo vodou 

a pomocí lehké rotace sestavte součásti odvodu spalin do sebe.  
• Konce trubek zasuňte do hrdla v celé jeho délce.  
• Pokud montujete plastové průhledné prvky, vizuálně zkontrolujte správnou polohu 

těsnění.  
• Trubky zkracujte vždy pouze na konci bez hrdla. Tvarovky krátit nelze.  
• Trubky zkracujte kolmým rovným řezem na osu trubky, hrany pro snadnou montáž po 

zkrácení upravte zkosením.  
• V případě souosých trubek zkracujte vždy vnitřní a vnější trubku stejně. 
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8. Nástroje a zpracování 

Pro zkracování a montáž dílů odvodu spalin jsou dostačující standardní nástroje používané 
pro instalační práce. Kromě nich mohou být nutné ještě další speciální pomůcky:  

• Bezpečnostní prvky pro výškové práce 
• Montážní lano (nejméně o 3 m delší než je skutečná délka komína).  

Při práci s díly odvody spalin nebo s částečnými sestavami dodržujte následující pokyny: 

• Používejte standardní nástroje pro instalační práce.  
• Pro řezání pilku s jemnými zuby (na ocel).  
• Nemanipulujte s díly odvodu spalin, pokud okolní teplota klesne pod 0°C.  

 
 
 

9. Odvod kondenzátu 

Kondenzát vzniká při provozu kondenzačních 
spotřebičů. Kondenzát musí být odveden do odpadu.  

Při nakládání s kondenzátem musí být dodržovány 
místně platné předpisy. Pokud je to vyžadováno, je 
nutné kondenzát před odvodem do kanalizace 
neutralizovat.  

Odvod kondenzátu může být realizován pouze ze 
spotřebiče nebo při delších odvodech spalin také 
zvláštními kondenzačními kusy v odvodu spalin. 
 

V odvodu kondenzátu musí být instalován sifon! Sifon plní funkci uzávěru tlakového prostředí 
odvodu spalin. Vodní sloupec v sifonu (H) musí být vyšší než předpokládaný maximální provozní tlak 
v odvodu spalin. V případě společného odvodu spalin pro ohřívače Rinnai postačuje výška hladiny 
100mm (1000 Pa). Navazující potrubí odvodu kondenzátu musí mít průměr minimálně 12 mm a musí 
být chráněna před zamrznutím. 

 

10. Instrukce 

Pro správnou montáž společných odvodů spalin musí být dodrženy následující body: 
  
• Správné usazení těsnění mezi dvěma spojovanými prvky  
• Spojovaný díl musí být zasunut do hrdla předcházejícího dílu v celé délce hrdla  
• Montáž musí být provedena se sklonem alespoň 3° (5,6 cm m) tak, aby kondenzát 

odtékal směrem ke spotřebiči a následně mohl být odveden nebo neutralizován 
v souladu s platnými předpisy 

• Změny nebo úpravy standardních součástí společného odvodu spalin mohou být 
prováděny jen se souhlasem nebo podle platných pokynů výrobce.  

• Po dokončení odvodu spalin musí být provedena celková vizuální kontrola. 
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11. Přehled prvků 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Sifon kondenzátu 
2. Ukončovací kus s odvodem kondenzátu 
3. Trubka s odbočkou 
4. Koleno 45° 
5. Koleno s kontrolním otvorem 
6. Přechodka se zpětnou klapkou 
7. Kontrolní T-kus 
8. Krycí plech 
9. Komínová zděř 
10. Patní T-kus 
11. Trubka 
12. Distanční objímka 
13. Komínová hlavice 
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12. Přípravné práce pro instalaci 

V případě, že se pro montáž společného odvodu spalin bude použito stávající komínové 
těleso, je třeba dodržet následující pokyny: 
  
• Před montáží odvodu spalin musí být komínové těleso vyčištěno. Pokud je znečištění 

velké, je potřeba použít pro sání vzduchu zvláštní trubku nebo koaxiální systém.  
• Zkontrolujte stávající komínové těleso z hlediska požární bezpečnosti.  
• Zkontrolujte, zda je požadovaný průřez pro montáž společného odvodu spalin k dispozici 

v celé délce.  
• Zkontrolujte případná kolena nebo lomení.   
• Zjistěte pro následný výpočet potřebného průměru přesnou výšku.  
• Proveďte výpočet požadovaných průměrů. 

 

13. Plánování, výpočet a příprava  

Před zahájením stavby společného odvodu spalin musí být specifikovány všechny prvky 
společného odvodu spalin a proveden jeho návrh:  

 
• Stanovení potřebného průměru odvodu spalin a přívodu vzduchu podle součtu výkonů 

všech připojených spotřebičů v souladu s EN 13384 (části 1 až 3).  
• Pro stanovení průměrů je možné využít tabulky pro ohřívače Rinnai v oddílu 14. 
• Posouzení skutečné situace a vhodnosti instalace navrhovaného systému.  
• Zohlednění místně platných předpisů.  
• Zohlednění pokynů pro montáž jednotlivých dílů. 
• Předmontáž stavebních skupin.  

 
Tabulky pro určení průměru společného odvodu spalin na další stránce jsou určeny POUZE 
pro ohřívače Rinnai HDC1200i a HDC1500i. Zvlášť jsou zpracována zapojení typu „B“ se sáním 
spalovacího vzduchu z místa instalace a zapojení typu „C“ se sáním spalovacího vzduchu 
z okolního prostředí dopravovanému ke spotřebičům nezávislým přívodem vzduchu. 

 
Délka pro stanovení potřebného průměru společného odvodu spalin je počítána od vyústění 
společného odvodu spalin po zaústění prvního ohřívače do společného sběrače. Celková 
délka společného odvodu spalin může být maximálně 30m.  
 
Poznámka: Při použití kolen nebo lomení společného odvodu spalin je nutno aplikovat 
koeficient zkrácení maximální celkové délky následovně: 

 
- - každé koleno 90° odpovídá zkrácení celkové délky o 4m 
- - každé koleno 45° odpovídá zkrácení celkové délky o 2m 

Příklady provedení společného odvodu spalin: 
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14. Vypočtené hodnoty (Tabulky)  

Hodnoty pro zapojení typu „B“ ohřívačů Rinnai HDC1200i (společný odvod spalin s přívodem vzduchu 
z místa instalace spotřebičů). Zapojení lze realizovat pouze při splnění podmínek na výměnu vzduchu 
a velikost místa instalace předepsaných pro instalaci spotřebičů typu „B“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoty pro zapojení typu „C“ ohřívačů Rinnai HDC1200i (společný odvod spalin s přívodem vzduchu 
z jiného prostředí). Průměr společného přívodu vzduchu je uvažován stejný jako společný odvod 
spalin, ústí sání vzduchu a odvodu spalin je uvažováno ve stejné tlakové zóně budovy. 
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Hodnoty pro zapojení typu „B“ ohřívačů Rinnai HDC1500i (společný odvod spalin s přívodem vzduchu 
z místa instalace spotřebičů). Zapojení lze realizovat pouze při splnění podmínek na výměnu vzduchu 
a velikost místa instalace předepsaných pro instalaci spotřebičů typu „B“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoty pro zapojení typu „C“ ohřívačů Rinnai HDC1500i (společný odvod spalin s přívodem vzduchu 
z jiného prostředí). Průměr společného přívodu vzduchu je uvažován stejný jako společný odvod 
spalin, ústí sání vzduchu a odvodu spalin je uvažováno ve stejné tlakové zóně budovy. 
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15. Kontrola při montáži  
 
Během montáže společného odvodu spalin je nutné kontrolovat dodržování následujících 
pravidel:  

 
• Čtěte s porozuměním montážní a prováděcí pokyny a dodržujte je. 
• Před sestavením kontrolujte vizuálně všechny stavební prvky, zda nejsou poškozené při 

dopravě.  
• Vizuálně kontrolujte úplnost všech stavebních prvků (např. těsnění).  
• Nikdy nepoužívejte komponenty poškozené nebo neúplné. 
 
16. Inspekční otvory  

Při návrhu a montáži zohledněte potřebné množství inspekčních otvorů pro snadnou kontrolu 
odvodu spalin. Horizontální napojení a odbočky situujte s ohledem na možný vývin 
kondenzátu. Vždy zohledněte sklon úseku tak, aby bylo umožněno bezchybné odvedení 
kondenzátu do místa jeho odtoku (sifon). 

 
17. Instalace zpětných klapek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do odvodu spalin nad každý ohřívač Rinnai je bezpodmínečně nutné montovat zpětné 
klapky. Dobrou volbou jsou zpětné klapky s gravitačním ventilem. Některé typy bývají 
osazeny přímo do redukčních adaptérů nutných pro připojení ohřívače na přípojku sběrače 
společného odvodu spalin. Funkci zpětných klapek je nutné pravidelně kontrolovat. Při 
nesprávné funkci mohou vnikat do právě nezapnutého ohřívače spaliny z ostatních ohřívačů, 
následně zde kondenzovat a způsobit korozi nebo poruchu. Funkčnost zpětných klapek 
pravidelně kontrolujte nejpozději každých 4000 provozních hodin. Klapky nečistěte 
agresivními čisticími prostředky. 

 
 

18. Instalace upevňovacích prvků 
 

Všechny nosné a upevňovací prvky, jako například 
nástěnné konzole na vnější fasádě nebo rozpěrky ve 
stávajícím komínovém tělese, musí být osazeny v 
maximální vzdálenosti 2m. Tam, kde je koleno nebo 
dilatační prvek, mohou být plánovány vždy před a za 
problematickým místem v závislosti na místní situaci. 
  

Rinnai 
www.rinnai.cz 
www.rinnai.sk  

http://www.rinnai.cz/
http://www.rinnai.sk/


                      12 

19. Samonosné části 
 
Komponenty, které jsou sestaveny jako samonosné s 
délkou více než 1,5 m (např. na sklonu střechy), musí být 
v závislosti na místních meteorologických podmínkách 
(sníh, vítr) dodatečně ukotvena k budově táhly nebo 
nosníky. 

 
20. Kontrola po instalaci 
 
Po montáži společného odvodu spalin musí být provedeno následující:  
 
• vizuální kontrola těsnění celého odvodu spalin.  
• komín musí být uveden do provozu společně s instalovanými ohřívači.  
• pravidelné čištění a údržba v souladu s místně platnými předpisy. 
 
 
21. Štítek výrobce odvodu spalin 

Štítek musí být nesmazatelný a zřetelný, vyrobený z trvanlivého materiálu a umístěn na 
viditelném místě. Obsahuje jméno firmy nebo obchodní značku výrobce, označení dle ČSN 
EN 14471, jmenovitý průměr a tepelný odpor komínu, výrobce a typ spotřebičů, celkový 
výkon spotřebičů, informace o montážní organizaci (adresa, tel., atd.), datum instalace a 
číslo revizní zprávy. 

 
 
21. Výrobní štítky Rinnai 
 
Na originálním výrobním štítku ohřívačů Rinnai je uvedeno pouze povolené zapojení 
spotřebiče ve třídě C13 a C33. Ohřívače připojené na společný odvod spalin musí být 
opatřeny modifikovaným štítkem, který se umístí přes původní štítek, kde jsou uvedeny 
povolené třídy: B33p, C13, C33, C43p a C83p. Štítek vydá dodavatel ohřívačů. 
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