
Systemy Kominowe Wadex SA

Ekspertyza pomiarowa, instalacja spalinowa,,,dla... Na podstawie zapisów normy EN 13384-2

licencja / U�ytkownik 41738 WADEX OEM / USERYIKLZEADBHA

Data 2019.02.17

koncepcja instalacji - wielokrotne pokrycie

Liczba przyporz�dkowa� 1
…w po�wiadczeniu 1 2 Kocioł
instalacja spalinowa instalacja spalinowa, domowa
poło�enie/przebieg W budynku
zaopatrzenie w powietrze Niezale�ny od powietrza w pomieszczeniu
dopływ powietrza Strumie� przeciwny
segmenty jedno�cienny element ł�cz�cy: 1, instalacja spalinowa: 1
uj�cie Otwarte uj�cie zeta = 0

otoczenie

wysoko�� geodezyjna 200 m
liczba bezpiecze�stwa SE 1,2
czynnik korekty SH 0,5

temperatury powietrza w otoczeniu (własne warto�ci)
przy wylocie 0 °C (warunki temperaturowe)
na �wie�ym powietrzu 0 °C (warunki temperaturowe)
w rejonie chłodzenia 0 °C (warunki temperaturowe)
w rejonie ciepła 0 °C (warunki temperaturowe)
powietrze otoczenia 15 °C (warunek ci�nieniowy)
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ZA CZNIK NR 1



kocioł 1 i 2

kategoria Kocioł gazowy kondensacyjny
producent, typ Brötje EcoTherm Plus WGB 38 H 50 / 30 °C
paliwo Gaz ziemny

całkowite obci��enie obci��enie cz��ciowe

Moc nominalna 39 kW 9,6 kW
ciepło spalania 38 kW 9 kW
zawarto�� CO2 8,5 % 8,5 %
nat��enie przepływu spalin 18 g/s 4,1 g/s
temperatura spalin 53 °C 35 °C
maksymalne oczekiwane ci�nienie 110 Pa 30 Pa
kro�ce rurowe instalacji spalin Okr�gły 80 mm
rodzaj przej�cia Redukcja sto�kowa 60°

zapotrzebowanie na powietrze Zapotrzebowanie generatora ciepła na powietrze do spalania wynosi 48,6 mł/h pod 
pełnym obci��eniem i 11,1 mł/h pod obci��eniem cz��ciowym.

czynnik Beta 0,9 

zabezp. strumienia wstecznego zintegrowane w kotle

miejsce monta�u generatorów ciepła 1 i 2

kategoria Miejsce monta�u
powietrze dochodz�ce okna, Otwór od wolnego powietrza
powietrze wywiewne [zu�yte] �adna

element poł�czeniowy odcinki 3 i 4 - rodzaj konstrukcji

kategoria Koncentryczny element ł�cz�cy
producent, typ Wadex (PL) SPUk

jedno�cienny element ł�cz�cy (spaliny)

przekrój Okr�gły 125 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 0,5 mm
materiał �ciany wewn�trznej Stal szlachetna 1.4521
�rednia chropowato�� 1 mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekrój Okr�gły 200 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 1 mm
materiał �ciany wewn�trznej Stal spawana
�rednia chropowato�� 1 mm

klasyfikacja produktu T160 P1 W

Mo�liwy do zastosowania zgodnie zCE-Konformitätserklärung WADEX - CE-1450-CPD-0026

element poł�czeniowy odcinki 1 i 2 - rodzaj konstrukcji

kategoria Koncentryczny element ł�cz�cy
producent, typ Wadex (PL) TURBO

jedno�cienny element ł�cz�cy (spaliny)

przekrój Okr�gły 110 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 0,5 mm
materiał �ciany wewn�trznej Stal szlachetna 1.4521
�rednia chropowato�� 1 mm

rura powietrzna (powietrze spalania)

przekrój Okr�gły 160 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 0,6 mm
materiał �ciany wewn�trznej Blacha stalowa
�rednia chropowato�� 1 mm

klasyfikacja produktu T200 P1 W

Mo�liwy do zastosowania zgodnie zCE-Konformitätserklärung WADEX - CE-1450-CPD-0026
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element poł�czeniowy odcinek 4 - pomiary

opory 2 Łuki 45 °
skuteczna wysoko�� 0 m
długo�� rozci�gni�ta 1,5 m
cz��� inst. na �wie�ym powietrzu 0 %
cz��� inst. w rejonie chłodzenia 0 %
cz��� instalacji w rejonie ciepła 100 %

element poł�czeniowy odcinek 3 - pomiary

opory �adna
skuteczna wysoko�� 0 m
długo�� rozci�gni�ta 0,7 m
cz��� inst. na �wie�ym powietrzu 0 %
cz��� inst. w rejonie chłodzenia 0 %
cz��� instalacji w rejonie ciepła 100 %

element poł�czeniowy odcinki 1 i 2 - pomiary

opory Kształtka trójnikowa 90 °
skuteczna wysoko�� 0,4 m
długo�� rozci�gni�ta 0,7 m
cz��� inst. na �wie�ym powietrzu 0 %
cz��� inst. w rejonie chłodzenia 0 %
cz��� instalacji w rejonie ciepła 100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji

kategoria Koncentryczny element ł�cz�cy
producent, typ Wadex (PL) SPUk

przewód spalinowy

przekrój Okr�gły 125 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 0,5 mm
materiał �ciany wewn�trznej Stal szlachetna 1.4521
�rednia chropowato�� 1 mm
szczelina pier�cieniowata Strumie� przeciwny powietrza (37 mm)

rura powietrzna

przekrój Okr�gły 200 mm
opór przepływu ciepła 0 m˛K/W
grubo�� 1 mm
materiał �ciany wewn�trznej Stal spawana
�rednia chropowato�� 1 mm

klasyfikacja produktu EN 1856-1 - T160 P1 W V2 L99050 O50
oznaczenie zał�cznika EN 15287 - T160 P1 W 2 O50 (R0,00)

Mo�liwy do zastosowania zgodnie zCE-Konformitätserklärung WADEX - CE-1450-CPD-0026

instalacja spalinowa - pomiary

opory �adna
skuteczna wysoko�� 3 m
długo�� rozci�gni�ta 3 m

instalacja spalinowa - przebieg (W budynku)

cz��� inst. na �wie�ym powietrzu 0 %
cz��� inst. w rejonie chłodzenia 100 %
cz��� instalacji w rejonie ciepła 0 %
wysoko�� ponad rur� zewn�trzn� 0 m
kont. pow. komina z konstr. bud. Z ka�dej strony

dodatkowa izolacja

na �wie�ym powietrzu nie jest konieczne
w rejonie chłodzenia nie

strona 3 z 641738 Wadex OEM - WADEX504190 - projekt KSKx2 WGB50 koncentryk 3m 125200 26062019



opór na uj�ciu

opór na uj�ciu Otwarte uj�cie
zeta 0

uj�cia 2 i 3

opór Kształtka trójnikowa 45 °

uj�cie 1

opór Łuk 87 °

schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazów odlotowych

numeracje
kocioł i uj�cia

numeracje
segmenty (instalacja spalinowa)

ci�nienie eksploatacyjne

Ci�nienie robocze w instalacji do odprowadzania spalin (ró�nica ci�nie� pomi�dzy odstawni�) przy kro�cach instalacji 
bezpo�rednio za danymi generatorami ciepła.

Wszystkie generatory ciepła z obci��eniem całkowitym

skrót od kotła 1 (kro�ce rurowe instalacji spalin)-12,2 Pa nadci�nienie!
skrót od kotła 2 (kro�ce rurowe instalacji spalin)-11,6 Pa nadci�nienie!

Wszystkie generatory ciepła z obci��eniem cz��ciowym

skrót od kotła 1 (kro�ce rurowe instalacji spalin)0,6 Pa podci�nienie
skrót od kotła 2 (kro�ce rurowe instalacji spalin)0,7 Pa podci�nienie

ci�nienie eksploatacyjne

Ci�nienie robocze w instalacji do odprowadzania spalin (ró�nica ci�nie� pomi�dzy odstawni�) przy uj�ciach 
bezpo�rednio za danymi generatorami ciepła.

Wszystkie generatory ciepła z obci��eniem całkowitym

skrót od kotła 1 (uj�cie 2) -12 Pa nadci�nienie!
skrót od kotła 2 (uj�cie 3) -7,4 Pa nadci�nienie!

Wszystkie generatory ciepła z obci��eniem cz��ciowym

skrót od kotła 1 (uj�cie 2) 0,4 Pa podci�nienie
skrót od kotła 2 (uj�cie 3) 0,6 Pa podci�nienie
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wynik całkowity

sposób eksploatacji Równomiernie z nadci�nieniem, wilgotno��

kocioł: 1 2

Wszystkie F. z obci��eniem całkowitym (a)+++ +++
Wszystkie F. z cz��ciowym obci��eniem (b)+++ +++
tylko generator ciepła z całkowitym obci��eniem (c)+++
tylko gen.ciepła z cz���. obc. (d) +++

ci��.robocze przy obc. całk. + +
strumie� wst. przy całk. obc. + +

instalacja spalinowa:

warunki temperaturowe +

Wszystkie przywoływane warunki dla kontroli funkcjonalno�ci instalacji do 
odprowadzania spalin zostały spełnione. Instalacja do odprowadzania spalin jest 
zatem zdolna do funkcjonowania, co po�wiadczyły stosowne wyliczenia.

wynik szczegółowy - warunki ci�nieniowe (strumienie przepływu)

warunek ci�nieniowy (a) Wszystkie generatory ciepła s� równocze�nie eksploatowane z maksymaln� moc� 
urz�dzenia grzewczego (pełne obci��enie).

nat��enie przepływu spalin (g/s) mWc mW mWc - mW

kocioł 2 18 18 0 +++
kocioł 1 18 18 0 +++

warunek ci�nieniowy (b) Wszystkie generatory ciepła s� równocze�nie eksploatowane z najmniejsz� 
stacjonarn� moc� urz�dzenia grzewczego (cz��ciowe obci��enie).

nat��enie przepływu spalin (g/s) mWc mW mWc - mW

kocioł 2 4,1 4,1 0 +++
kocioł 1 4,1 4,1 0 +++

warunek ci�nieniowy (c) Tylko jeden generator ciepła jest eksploatowany z maksymaln� moc� urz�dzenia 
grzewczego (pełne obci��enie). Wszystkie pozostałe generatory ciepła nie s� 
eksploatowane.

nat��enie przepływu spalin (g/s) mWc mW mWc - mW

kocioł 2 18 18 0 +++
kocioł 1 18 18 0 +++

warunek ci�nieniowy (d) Tylko jeden generator ciepła jest eksploatowany z najmniejsz� stacjonarn� moc� 
urz�dzenia grzewczego (cz��ciowe obci��enie). Wszystkie pozostałe generatory nie 
s� eksploatowane.

nat��enie przepływu spalin (g/s) mWc mW mWc - mW

kocioł 2 4,1 4,1 0 +++
kocioł 1 4,1 4,1 0 +++

wynik szczegółowy - ci��.robocze przy obc. całk.

ci��.robocze przy obc. całk. Wszystkie generatory ciepła s� eksploatowane z maksymaln� moc� urz�dzenia 
grzewczego (pełne obci��enie). Przy uj�ciach za tymi generatorami ciepła nie mo�e 
wyst�pi� nadci�nienie wi�ksze ni� 50 Pa. Zobacz DVGW G635.

PZ-PLU (Pa)

skrót od kotła 2 (uj�cie 3) -7,4 nadci�nienie! +
skrót od kotła 1 (uj�cie 2) -12 nadci�nienie! +
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wynik szczegółowy - strumie� wst. przy całk. obc.

strumie� wst. przy całk. obc. Wszystkie generatory ciepła poza jednym s� eksploatowane z maksymaln� moc� 
urz�dzenia grzewczego (pełne obci��enie). Przy uj�ciu za tym generatorem ciepła 
nie mo�e wyst�pi� nadci�nienie, je�li nie jest dost�pne �adne zabezpieczenie przed 
przepływem zwrotnym.

PZ-PLU (Pa) zabezp. strumienia wstecznego?ok.?

skrót od kotła 2 (uj�cie 3) -0,1 (nadci�nienie!)      tak +
skrót od kotła 1 (uj�cie 2) -0,4 (nadci�nienie!)      tak +

wynik szczegółowy - warunki temperaturowe

warunki temperaturowe Sprawdzanie pod wzgl�dem oblodzenia: górna temperatura �cianek wewn�trznych 
tiob nie mo�e by� ni�sza ni� temperatura zamarzania.

temperatura (°C) tiob tg tiob-tg

segment 1 5,4 0 5,4 +

wskazówki Przy obliczaniu systemów powietrze-spaliny (systemy LAS) obecnie nie uwzgl�dnia 
si� jeszcze wymiany energii pomi�dzy spalinami a powietrzem zgodnie z norm� EN 
13384-2.

Pomiar nast�puje wyra�nie w rozumieniu ekspertyzy technicznej na podstawie 
wytycznych danej normy przy dodatkowym uwzgl�dnieniu ogólnie znanych 
fizycznych powi�za� oraz odno�nych technicznych dyrektyw.
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