Інструкція з монтажу вентиляційної системи
Для запобігання ускладнень з установкою та ізоляцією елементів вентиляції краще довірити її
монтаж кваліфікованому спеціалісту.

1. Які основні вимоги висуваються до димових труб?
Димові канали (труби) пічок та інших опалювальних агрегатів повинні забезпечувати повне
видалення продуктів згорання в атмосферу.
Для кожної пічки та кожного опалювального агрегату необхідно застережливо обирати окрему
димову трубу.
Димові труби необхідно встановлювати вертикально без поступового зменшення діаметру.
Діаметр димової труби повинен бути не меншим за діаметр димовідвідного патрубку
опалювального агрегату.
Висота димових труб для котлів повинна бути не менше 5 метрів.
Місця стикування труб слід розміщувати поза міжповерховими та даховими перекриттями.
В димових трубах необхідно передбачати сажозбирач для очищення каналів від сажових
відкладень.
Конструкції будівель з горючих матеріалів (стіни, перекриття, балки), розміщених поряд з
димовими каналами, необхідно захищати від займання вогнетривкими матеріалами.

2. Яка має бути висота димаря над дахом?
Висоти димових труб потрібно розраховувати таким чином ( див. рис 1.):
не менше 50 см над пласким дахом;
не менше 50 см над коником крівлі при розміщенні труби на відстані до 1,5 метра від коника;
не нижче коника крівлі при розміщенні димової труби від 1,5 метра до 3 метрів від коника;
не нижче за лінію, проведеної від коника вниз під кутом 10 градусів до рівно горизонтальної
площини, при розміщенні димової труби на відстані більше 3 метрів від коника;
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Крім того, слід враховувати, що димар необхідно підвести на 50 см вище за верхню точку будівлі,
прибудованої до опалювальної будівлі. Димарі на будівлях з покрівлями з горючих матеріалів слід
виводити вище за коника даху на 1-1,5 метра. Також впливає на висоту димаря наявність вищих
споруд, що стоять поруч.

3. Який порядок монтажу димових труб?
Монтаж елементів виконується знизу (від опалювального агрегату) до верху. Кожна попередня нижня
труба входить в наступну, що знаходиться вище. Відвід служить для конструкції поворотів та має
конусоподібну форму. Край труби повинен упиратися в зиг на кожній стороні відводу за
напрямком руху гарячого повітря вгору (тобто з боку входу повітря труба входить у патрубок
відводу, який має внутрішній зиг, а з боку виходу потоку повітря труба надівається на патрубок
відводу, який має зовнішній зиг). У середній патрубок трійника труба входить, на верхній патрубок
трійника труба надівається (за напрямком руху гарячого повітря). У разі потреби при монтажі
димових труб можна скористатися вставками труби (33 см і 66 см). Для кращої герметизації труб з
відводами і трійниками бажано використовувати герметик з робочою температурою не менше
1000 градусів. На кожен метр димової труби необхідно встановлювати кронштейн кріплення до
стіни.

Димар котла не повинен мати горизонтальних ділянок довжиною більше 1м.
Димові канали не повинні торкатися до електричної проводки, газового трубопроводу та інших
комунікацій. При проході димарів через стіни, стелі або дахи слід використовувати прохідні
патрубки, виготовлені відповідно до норм пожежної безпеки.
Для очищення димаря в трійнику використовується з’ємна частина (сажозбірник). Димар потребує
кваліфікованого догляду. Мінімум 2 рази за опалювальний сезон слід проводити очищення
димаря.
Для того,щоб бути впевненим в димарях і роботою опалювальних агрегатів в цілому, їх догляд
краще доручити професіоналам;
Вертикальні ділянки димаря з металевих труб розміщують у внутрішніх приміщеннях з проходом
через дах.. Можливе їх розміщення із зовнішнього боку будівлі з бічним виводом через стіну, за
умови утеплення зовнішньої ділянки труби.

Важливо пам’ятати:
Діаметр каналу димової труби має бути не менше діаметру димовідвідного патрубка котла.
Висота димаря для котлів з номінальною потужністю не менше 35 кВт має бути не нижче 5 м.
Якщо димар знаходиться зовні будівлі, то димова труба має бути теплоізольована.
Проведення димовідвідних труб від котлів через житлові кімнати не допускається.
Підвіска і кріплення сполучених труб повинні виключати можливість їх прогину.
Сполучені труби повинні щільно, без проміжків, з’єднуватись одна в одну за напрямком руху
димових газів.
На димовідвідній трубі допускається не більше трьох поворотів, виготовлених за допомогою
відводу того ж діаметру, що й труба.

