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Obrotowa nasada kominowa
TurBowenT HYBrYDowY

Przeznaczenie
Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urządzeniem dynamicznie 
wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego, dodatkowo wyposa-
żonym w silnik bezszczotkowy małej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Montuje się 
ją na wylotach kominów wentylacyjnych o działaniu grawitacyjnym. Niezależnie od kie-
runku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę 
wytwarzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost 
natężenia przepływu powietrza w przewodach. Jeśli wiejący wiatr nie jest na tyle sil-
ny by uzyskać prędkość obrotową ustawioną na sterowniku, silnik elektryczny dopędza 
nasadę do zadanej prędkości, jeśli jest zbyt mocny, silnik ogranicza prędkość obrotową. 
W sytuacji, gdy wiejący wiatr jest wystarczający dla zapewnienia właściwej prędkości 
obrotowej TURBOWENT HYBRYDOWY działa jak zwykła nasada wiatrowa, a pobór energii 
elektrycznej jest minimalny.
NASADY TURBOWENT HYBRYDOWY NIE WOLNO STOSOWAĆ JAKO ZAKOŃCZENIE PRZE-
WODÓW SPALINOWYCH I DYMOWYCH Z URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH.
NIE STOSOWAĆ DO WENTYLOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Podstawa kwadratowa

Montaż:
TURBOWENT należy montować na szczycie komina z zaleceniem, aby cała nasada znaj-
dowała się ponad szczytem dachu (ekspozycja na wiatr  z każdej strony). Przewód zasila-
jący silnik nasady należy wyprowadzić na zewnątrz przewodu kominowego i sprowadzić 
do budynku. Regulator obrotów i zasilacz chronić przed wilgocią.

Uwaga:
Nasadę należy wyjmować z pudełka ciągnąc delikatnie za gałkę z tworzywa sztucznego. Przy 
transporcie i montażu na budowie należy uważać na aluminiową turbinę, którą można w łatwy 
sposób uszkodzić lub zdeformować, to z kolei może spowodować trudności w obrocie głowicy 
i osłabić efektywność jej działania. 
Przewodu łączącego nasadę nie prowadzić w kanałach wentylacyjnych i dymowych 
komina oraz w bezpośredniej bliskości przewodów elektrycznych, w których przepływa 
prąd zmienny o dużej mocy!

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) 
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające do-
świadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie 
z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpie-
czeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

Kolejne etapy montażu TURBOWENTU HYBRYDOWEGO dla  różnych  wersji wykonania:

Zasada działania:

1. Ustawić nasadę na płycie komina.  
2. Wycentrować otwór dolotowy nasady TURBOWENT z otworem przewodu kominowego.
3. Wywiercić otwory w płycie komina pod kołki szybkiego montażu.
4. Ustawić ponownie nasadę na płycie komina, włożyć koszulki i zabić kołki.
5. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
6. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.
Uwaga: W przypadku dużych nierówności płyty kominowej, należy wyrównać wcześniej 
jej powierzchnię co umożliwi pewne dokręcenie podstawy TURBOWENTU.

(z podstawą kwadratową)

Zastosowanie wersji materiałowych:

Materiał
Przeznaczenie

Podstawa Turbina

bl. chromoniklowa 1.4301 bl. aluminiowa Przewody wentylacyjne

bl. chromoniklowa malowana bl. aluminiowa malow. Przewody wentylacyjne

bl. chromoniklowa 1.4301 bl. chromoniklowa 1.4301 Przewody wentylacyjne

Podstawa rozbieralna

-R

1. Nałożyć nasadę na wcześniej zamontowaną podstawę kominową rozbieralną (np.  
seria: PK...-R)

2. Przykręcić nasadę  śrubami  znajdującymi się na podstawie.
3. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
4. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.

(z podstawą rozbieralną)

-R

STaNDaRD STaNDaRD

kierunek obrotu turbiny

wiatr

ciąg kominowy

1. Jeżeli prędkość wiejącego wiatru umożliwia uzyskanie żądanej wydajności nasady, 
działa ona dokładnie tak, jak zwykły Turbowent. 

2. Gdy prędkość wiejącego wiatru do osiągnięcia zadanej prędkości obrotowej jest 
niewystarczająca - silnik dopędza nasadę do zadanej prędkości, zapewniając tym 
samym pożądaną wydajność wentylacji. 

3. W przypadku, gdy wiatr wieje ze zbyt dużą prędkością, co powodowałoby nadmierne 
zwiększenie podciśnienia w przewodzie kominowym i zbyt duży strumień usuwane-
go powietrza, silnik nasady ogranicza prędkość obrotową turbiny. 
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Podstawa z kołnierzem
zamykającym ocieplenie

-B-K

Podstawa z kołnierzem

-BIII

1. Nałożyć nasadę bezpośrednio na zakończenie ocieplonego przewodu wentylacyjnego.
2. Przykręcić kołnierz zamykający ocieplenie do rury zewnętrznej co najmniej 3 blacho- 

wkrętami.  
3. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
4. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.

(z kołnierzem zamykającym ocieplenie)

-B-K

1. Ustawić nasadę na kołnierzu podstawy dolotowej.
2. Przykręcić ją dołączonymi śrubami.
3. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
4. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.

(z podstawą z kołnierzem)

-BIII

Podstawa rurowa 
redukcyjna

-x/Y-...-B-S

-B

Podstawa rurowa otwierana

-x/Y-...-B-S -x/Y-...-B

1. Nałożyć nasadę bezpośrednio na zakończenie przewodu wentylacyjnego.
2. Przykręcić ją co najmniej 3 blachowkrętami.
3. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
4.  Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.

(z podstawą rurową redukcyjną)

Podstawa rurowa 
nieotwierana

-B-S

1. Wcisnąć nasadę w zakończenie przewodu kominowego.
2. Wiercić otwory  w płycie komina pod kołki szybkiego montażu.
3. Ustawić ponownie nasadę na płycie komina, włożyć koszulki i zabić kołki.
4. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
5. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.
    Uwaga: W przypadku dużych nierówności płyty kominowej, należy wyrównać 

wcześniej jej powierzchnię co umożliwi pewne dokręcenie podstawy TULIPANA.  

(z podstawą wciskaną)Podstawa wsiskana (Pustaki Typ P)

1. Nałożyć nasadę bezpośrednio na zakończenie przewodu wentylacyjnego.
2. Przykręcić ją co najmniej 3 blachowkrętami.
3. Podłączyć zasilanie wg schematu elektrycznego.
4. Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalacją odgromową.
    Uwaga: Niedozwolone jest wkładanie nasady na rurę poprzez nasiskanie na turbinę - 

może ona ulec deformacji!

(z podstawą rurową)

-B -B-S

-T -T
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Określanie potrzebnej wydajności turbiny (ustawianie prędkości obrotowej):

Aby określić prędkość obrotową nasady jaką należy ustawić na regulatorze należy obli-
czyć objętość wentylowanego pomieszczenia (lub całego mieszkania jeśli jest to jedyny 
kanał wentylacyjny). Najprościej zrobić to mnożąc powierzchnię pomieszczenia przez 
jego wysokość. Dla uzyskania prawidłowej wentylacji konieczna jest, w ciągu godziny, co 
najmniej jednokrotna wymiana całej objętości powietrza z pomieszczenia na świeże. W 
przypadku, gdy w mieszkaniu znajdują się urządzenia gazowe lub występuje zwiększona 
wilgotność ta liczba powinna być większa i wynosić co najmniej 1,5. Dodatkowo wymianę 
powietrza w mieszkaniu w znacznej mierze może ograniczać brak właściwej wentylacji 
nawiewnej wynikający ze zbytniego uszczelnienia mieszkań, należy to uwzględnić przy 
określaniu pożądanej wydajności nasady. Można przyjąć, że przyjęcie nastaw równych 
podwójnej objętości mieszkania (pomieszczenia) i ustawienie prędkości nasady odpo-
wiadającej takiej wydajności zapewnia skuteczną wentylację, np. dla mieszkania o po-
wierzchni 50m² i jednym kanale wentylacyjnym, jego objętość wynosi 50 [m²] x 2,5 [m] = 
125 [m³], a pożądana wydajność nasady 250 [m³/h].

UWaGa: Dokładne określenie strumienia usuwanego powietrza m3/h można dokonać 
mierząc prędkość wypływu powietrza przez kratkę wentylacyjną i mnożąc tą wartość 
w [m/s] przez jej powierzchnię wyrażoną w [m2] i 3600

1. Pokrętło w skrajnym lewym położeniu - nasada wyłączona, dioda nie świeci się. 
2. Przekręcenie pokrętłem w prawo spowoduje włącznie nasady - zaświeci się dioda. 

Turbina obraca się z minimalną prędkością obrotową.
3. Dalsze pokręcanie pokrętłem w prawo zwiększa prędkość obrotową turbiny, aż do war-

tości maksymalnej.

Regulator podtynkowy Regulator natynkowy

Dane techniczne nasady
Napięcie zasilanie regulatora obrotów 24VDC
Maksymalny pobór prądu 0,3A
Średni pobór prądu ~0,13A
Średnia moc pobierania 3 W
Zakres prędkości obrotowej 
TU 150 90-300obr/min
TU 200 90-270obr/min
Zalecany zasilacz 24VDC, 700mA
Temperatura otoczenia od -30oC  do +70oC
Stopień ochrony silnika IP34

UWaGa: Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych bez 
wcześniejszego powiadomienia.

UWaGa: 
Szczegółowe instrukcje dotyczące regulatora znajdują się w jego instrukcji obsługi 

UWaGa: 
1.  Regulator obrotów jest dostrojony do konkretnej nasady i stanowi z nią komplet. Nie 

należy stosować regulatorów zamiennie. Regulator i nasada mają nadany ten sam 
numer.

2. Regulator i zasilacz nie są przystosowane do montażu na zewnątrz budynku.

Podłączenie zasilania pomiędzy regulatorem obrotów a nasadą:
1. Przeciąć kabel łączący regulator z nasadą.
2. Połączyć zasilanie i przewody jak na schemacie elektrycznym.

Zawartość pudełka: 
1.  Turbowent Hybrydowy 
2.  Regulator obrotów
3.  Zasilacz
4.  Kołki szybkiego montażu - 4 sztuki (dot. wersji STANDARD)
5.  Puszka do montażu podtynkowego
6.  Kołki rozporowe - 2 sztuki
7. Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Połączenie STaNDaRDOWE

Montaż regulatora obrotów:
1.  Zamontować puszkę natynkową lub podtynkową i doprowadzić do niej przewody elek-

tryczne wg schematu elektrycznego.
2.  Podłączyć przewody elektryczne do regulatora obrotów wg schematu elektrycznego.
3.  Zamontować regulator obrotów w puszce dwoma wkrętami.
4.  Do regulatora obrotów przykręcić dwoma wkrętami ramkę i wkładkę
5.  Włożyć czoło zaczepami do otworów znajdujących się w blasze regulatora.
6.  Nasadę podłączyć w przestrzeni chronionej instalację odgromową
7.  Włączyć zasilanie instalacji.

Lekko  naciskaæ
zaczepy  przy

zdejmowaniu  wk³adki

Charakterystyki przep³ywu:

Dane techniczne nasady

Napiêcie zasilanie regulatora obrotów  24VDC
Maksymalny pobór pr¹du (rozruch)      0,3A
Œredni pobór pr¹du                               ~0,13A
Œrednia moc pobierania                        3W
Zakres prêdkoœci obrotowej                  90-500 obr/min
Zalecany zasilacz                                 24VDC, 1A

o oTemperatura otoczenia                         od -30 C do +70 C
Stopieñ ochrony  silnika                       IP34
Stopieñ ochrony  regulatora                 IP20

Okreœlanie potrzebnej wydajnoœci turbiny 
(ustawianie prêdkoœci obrotowej):

Aby okreœliæ prêdkoœæ obrotow¹ nasady, jak¹ nale¿y ustawiæ na regulatorze, 
nale¿y obliczyæ objêtoœæ wentylowanego pomieszczenia (lub ca³ego mieszkania 
jeœli jest to jedyny kana³ wentylacyjny). Najproœciej zrobiæ to mno¿¹c 
powierzchniê pomieszczenia przez jego wysokoœæ. Dla uzyskania prawid³owej 
wentylacji konieczna jest, w ci¹gu godziny, co najmniej jednokrotna wymiana 
ca³ej objêtoœci powietrza z pomieszczenia na œwie¿e.  W przypadku, gdy w 
mieszkaniu znajduj¹ siê urz¹dzenia gazowe lub wystêpuje zwiêkszona 
wilgotnoœæ, ta liczba powinna byæ wiêksza i wynosiæ co najmniej 1,5. Dodatkowo 
wymianê powietrza w mieszkaniu w znacznej mierze mo¿e ograniczaæ brak 
w³aœciwej wentylacji nawiewnej wynikaj¹cy ze zbytniego uszczelnienia 
mieszkañ, nale¿y to uwzglêdniæ przy okreœlaniu po¿¹danej wydajnoœci nasady. 
Mo¿na przyj¹æ, ¿e przyjêcie nastaw równych podwójnej objêtoœci mieszkania 
(pomieszczenia) i ustawienie prêdkoœci nasady odpowiadaj¹cej takiej wydajnoœci 

2zapewnia skuteczn¹ wentylacjê, np. dla mieszkania o powierzchni 50m  i jednym 
2 3kanale wentylacyjnym, jego objêtoœæ wynosi 50 [m ] x 2,5 [m] = 125 [m ],                          

3a po¿¹dana wydajnoœæ nasady 187,5 [m /h], 

3UWAGA: Dok³adne okreœlenie strumienia usuwanego powietrza m /h 
mo¿na  dokonaæ mierz¹c prêdkoœæ wyp³ywu powietrza przez kratkê 
wentylacyjn¹ i mno¿¹c t¹ wartoœæ w [m/s] przez jej powierzchniê wyra¿on¹ 

2w [m ] i 3600.

DARCO Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48 
tel. 14 680 90 00, fax 14 680 90 01

www.darco.com.pl, e-mail: darco@darco.com.pl

Sposób regulacji prêdkoœci obrotowej nasady:

Regulator podtynkowy Regulator natynkowy

1.Pokrêt³o w skrajnym lewym po³o¿eniu - nasada wy³¹czona, dioda nie œwieci, 
lub œwieci tylko jeœli turbina nasady jest napêdzana wiatrem.

2.Pokrêcenie pokrêt³em w prawo spowoduje w³¹cznie nasady - zaœwieci siê 
dioda. Turbina obraca siê z minimaln¹ prêdkoœci¹ obrotow¹.

3.Dalsze pokrêcanie pokrêt³em w prawo zwiêksza prêdkoœæ obrotow¹ turbiny, a¿ 
do wartoœci maksymalnej.
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Schemat elektyryczny:

UWAGA:
1. Regulator obrotów jest dostrojony do konkretnej nasady i stanowi z ni¹ 

komplet. Nie nale¿y stosowaæ regulatorów zamiennie. Regulator i nasada 
maj¹ nadany ten sam numer.

2. Regulator i zasilacz nie s¹ przystosowane do monta¿u na zewn¹trz budynku.

Monta¿ regulatora obrotów:
1. Zamontowaæ puszkê natynkow¹ lub podtynkow¹ i doprowadziæ do niej prze-

wody elektryczne wg schematu elektrycznego.
2. Pod³¹czyæ przewody elektryczne do regulatora obrotów wg schematu ele-

ktrycznego.
3. Zamontowaæ regulator obrotów w puszce dwoma wkrêtami.
4. Do regulatora obrotów przykrêciæ dwoma wkrêtami ramkê i wk³adkê
5. W³o¿yæ czo³o zaczepami do otworów znajduj¹cych siê w blasze regulatora.
6. Pod³¹czyæ do nasady instalacjê odgromow¹.
7. W³¹czyæ zasilanie instalacji.

Pod³¹czenie zasilania pomiêdzy regulatorem obrotów a nasad¹:
1.Przeci¹æ kabel ³¹cz¹cy regulator z nasad¹.
2.Po³¹czyæ zasilanie i przewody jak na schemacie elektrycznym.

UWAGA
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany parametrów 
technicznych bez wczeœniejszego powiadomienia.

Pod³¹czenie STANDARDOWE

1. Turbowent Tulipan Hybrydowy
2. Regulator obrotów
3. Zasilacz
4. Puszka do monta¿u - 1 sztuka
5. Ko³ki rozporowe - 2 sztuki
6. Instrukcja obs³ugi z kart¹ gwarancyjn¹

Zawartoœæ pude³ka:

-3-

Puszka przy³¹czeniowa

TU.....-.... ....-H- ........
czerwony N+

czarny N-
¿ó³ty R
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M

Silnik

URH-A-2

Nasada

UWAGA!
Szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce regulatora znajduj¹ siê w jego instrukcji obs³ugi 
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Lekko  naciskaæ
zaczepy  przy

zdejmowaniu  wk³adki

Charakterystyki przep³ywu:

Dane techniczne nasady

Napiêcie zasilanie regulatora obrotów  24VDC
Maksymalny pobór pr¹du (rozruch)      0,3A
Œredni pobór pr¹du                               ~0,13A
Œrednia moc pobierania                        3W
Zakres prêdkoœci obrotowej                  90-500 obr/min
Zalecany zasilacz                                 24VDC, 1A

o oTemperatura otoczenia                         od -30 C do +70 C
Stopieñ ochrony  silnika                       IP34
Stopieñ ochrony  regulatora                 IP20

Okreœlanie potrzebnej wydajnoœci turbiny 
(ustawianie prêdkoœci obrotowej):

Aby okreœliæ prêdkoœæ obrotow¹ nasady, jak¹ nale¿y ustawiæ na regulatorze, 
nale¿y obliczyæ objêtoœæ wentylowanego pomieszczenia (lub ca³ego mieszkania 
jeœli jest to jedyny kana³ wentylacyjny). Najproœciej zrobiæ to mno¿¹c 
powierzchniê pomieszczenia przez jego wysokoœæ. Dla uzyskania prawid³owej 
wentylacji konieczna jest, w ci¹gu godziny, co najmniej jednokrotna wymiana 
ca³ej objêtoœci powietrza z pomieszczenia na œwie¿e.  W przypadku, gdy w 
mieszkaniu znajduj¹ siê urz¹dzenia gazowe lub wystêpuje zwiêkszona 
wilgotnoœæ, ta liczba powinna byæ wiêksza i wynosiæ co najmniej 1,5. Dodatkowo 
wymianê powietrza w mieszkaniu w znacznej mierze mo¿e ograniczaæ brak 
w³aœciwej wentylacji nawiewnej wynikaj¹cy ze zbytniego uszczelnienia 
mieszkañ, nale¿y to uwzglêdniæ przy okreœlaniu po¿¹danej wydajnoœci nasady. 
Mo¿na przyj¹æ, ¿e przyjêcie nastaw równych podwójnej objêtoœci mieszkania 
(pomieszczenia) i ustawienie prêdkoœci nasady odpowiadaj¹cej takiej wydajnoœci 

2zapewnia skuteczn¹ wentylacjê, np. dla mieszkania o powierzchni 50m  i jednym 
2 3kanale wentylacyjnym, jego objêtoœæ wynosi 50 [m ] x 2,5 [m] = 125 [m ],                          

3a po¿¹dana wydajnoœæ nasady 187,5 [m /h], 

3UWAGA: Dok³adne okreœlenie strumienia usuwanego powietrza m /h 
mo¿na  dokonaæ mierz¹c prêdkoœæ wyp³ywu powietrza przez kratkê 
wentylacyjn¹ i mno¿¹c t¹ wartoœæ w [m/s] przez jej powierzchniê wyra¿on¹ 

2w [m ] i 3600.

DARCO Sp. z o.o. 39-206 Pustków Osiedle 48 
tel. 14 680 90 00, fax 14 680 90 01

www.darco.com.pl, e-mail: darco@darco.com.pl

Sposób regulacji prêdkoœci obrotowej nasady:

Regulator podtynkowy Regulator natynkowy

1.Pokrêt³o w skrajnym lewym po³o¿eniu - nasada wy³¹czona, dioda nie œwieci, 
lub œwieci tylko jeœli turbina nasady jest napêdzana wiatrem.

2.Pokrêcenie pokrêt³em w prawo spowoduje w³¹cznie nasady - zaœwieci siê 
dioda. Turbina obraca siê z minimaln¹ prêdkoœci¹ obrotow¹.

3.Dalsze pokrêcanie pokrêt³em w prawo zwiêksza prêdkoœæ obrotow¹ turbiny, a¿ 
do wartoœci maksymalnej.
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Schemat elektyryczny:

UWAGA:
1. Regulator obrotów jest dostrojony do konkretnej nasady i stanowi z ni¹ 

komplet. Nie nale¿y stosowaæ regulatorów zamiennie. Regulator i nasada 
maj¹ nadany ten sam numer.

2. Regulator i zasilacz nie s¹ przystosowane do monta¿u na zewn¹trz budynku.

Monta¿ regulatora obrotów:
1. Zamontowaæ puszkê natynkow¹ lub podtynkow¹ i doprowadziæ do niej prze-

wody elektryczne wg schematu elektrycznego.
2. Pod³¹czyæ przewody elektryczne do regulatora obrotów wg schematu ele-

ktrycznego.
3. Zamontowaæ regulator obrotów w puszce dwoma wkrêtami.
4. Do regulatora obrotów przykrêciæ dwoma wkrêtami ramkê i wk³adkê
5. W³o¿yæ czo³o zaczepami do otworów znajduj¹cych siê w blasze regulatora.
6. Pod³¹czyæ do nasady instalacjê odgromow¹.
7. W³¹czyæ zasilanie instalacji.

Pod³¹czenie zasilania pomiêdzy regulatorem obrotów a nasad¹:
1.Przeci¹æ kabel ³¹cz¹cy regulator z nasad¹.
2.Po³¹czyæ zasilanie i przewody jak na schemacie elektrycznym.

UWAGA
Producent zastrzega sobie mo¿liwoœæ zmiany parametrów 
technicznych bez wczeœniejszego powiadomienia.

Pod³¹czenie STANDARDOWE

1. Turbowent Tulipan Hybrydowy
2. Regulator obrotów
3. Zasilacz
4. Puszka do monta¿u - 1 sztuka
5. Ko³ki rozporowe - 2 sztuki
6. Instrukcja obs³ugi z kart¹ gwarancyjn¹

Zawartoœæ pude³ka:

-3-

Puszka przy³¹czeniowa

TU.....-.... ....-H- ........
czerwony N+

czarny N-
¿ó³ty R
bia³y

M

Silnik

URH-A-2

Nasada

UWAGA!
Szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce regulatora znajduj¹ siê w jego instrukcji obs³ugi 
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TURBOWENT TULIPAN 
 HYBRYDOWY Ø150 

Wydajnoœæ Q [m /h]

Podciœnienie     p [Pa]

Prêdkoœæ wiatru v [m/s]
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Charakterystyki przepływu:

Sposób regulacji prędkości obrotowej nasady:



Instrukcja obsługi 
i montażu

Darco Sp. z o.o. 39-200 Dębica, ul.Metalowców 43
tel.14 680 90 00, fax 14 680 90 01

www.darco.com.pl, darco@darco.com.pl

Obrotowa nasada kominowa
TurBowenT HYBrYDowY

Obowiązuje od 16.10.2015

Obrotowa 
Nasada Kominowa
TURBOWENT 
HYBRYDOWY

TYP ................................................................................................

Kontrola jakości ..............................................................................

........................................
pieczęć sprzedawcy 

........................................
data sprzedaży

zapoznałem/am się i akceptuję warunki gwarancji 

.......................................
data i podpis Klienta

Krótki opis uszkodzenia lub ujawnionej wady:

Nazwa i adres zgłaszającego reklamację:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

(Wypełnia producent)

..........................................................................................................................
Pieczęć 

Przedłużono 
gwarancję do dnia  ..............................................................
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Karta Gwarancyjna
DARCO Sp. z o.o. udziela gwarancji na bezawaryjną pracę obrotowej nasady kominowej TURBOWENT HYBRYDOWY zgodnie z warunkami 

techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Warunki gwarancji:
1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu towaru przez użytkownika (data 

musi być zgodna z datą wystawienia dowodu zakupu).
2. Gwarancja zapewnia bezpłatne usunięcie usterek spowodowanych wadliwymi częś-

ciami i/lub defektami produkcyjnymi, co może być stwierdzone na podstawie oględzin 
dokonywanych przez sprzedawcę.

3. Gwarancja wygasa i producent nie ponosi odpowiedzialności za usterki powstałe z na-
stępujących przyczyn:

a) uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego transportu i przeładunku,
b) uszkodzeń wynikłych wskutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna czy też innych klęsk 

żywiołowych i nieprzewidzianych wypadków,
c) niezgodnego z instrukcją montażu,
d) dokonania demontażu podzespołów, przeróbek, napraw lub wymiany części bez zgody 

producenta,
e) zużycia części i materiałów w normalnym trybie eksploatacyjnym,
f) braku właściwej konserwacji nasady zgodnie z niniejszą instrukcją,
g) uszkodzeń nasady zamontowanej na przewodzie dymowym, w którym nastąpił pożar 

sadzy wskutek braku czyszczenia komina.
4. Konsumentowi przysługuje prawo wymiany zakupionego wyrobu na nowy jeżeli wyrób 

był dwukrotnie naprawiany i uległ uszkodzeniu po raz trzeci.
5. Warunkiem realizacji przez Konsumenta uprawnień wynikających z niniejszej gwaran-

cji jest dostarczenie wadliwego “Produktu” bezpośrednio do punktu sprzedaży oraz 
przedstawienie:

Deklaracja zgodności:
DZ 16/07 z dnia 20.07.2007
Rok oznaczenia znakiem CE: 04

a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
b) dowodu zakupu towaru.
Sprzedawca i konsument muszą dopilnować, aby karta gwarancyjna była poprawnie 
wypełniona w szczególności aby były zawarte co najmniej: imię i nazwisko lub nazwa 
Konsumenta, jego adres, data zakupu, stempel sprzedawcy i jego podpis oraz podpis 
Konsumenta akceptujący warunki niniejszej gwarancji. Karta gwarancyjna wypełniona 
w sposób niepełny lub niewłaściwy nie nabierze mocy prawnej.
6.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynika-
jących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. W sprawach nie omówionych w niniejszej gwarancji zastosowanie mają przepisy usta-
wy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Konserwacja
Zgodnie z Dz.U. Nr 121 pozycja 1138 z dnia 11 lipca 2003 roku, który reguluje zasady 
użytkowania oraz konserwacji instalacji i urządzeń technicznych,w których odbywa się 
proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego zaleca się przegląd nasady przez 
uprawnione osoby, oczyszczanie nalotów stałych, a także przesmarowanie części obro-
towych smarem wysokotemperaturowym. Obowiązują następujące częstotliwości czysz-
czenia przewodów kominowych.
1. W zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w mie-

siącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2. Od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt.1.- co najmniej 4 razy 

w roku.
3. Od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt.1. - co 

najmniej 2 razy w roku.

4. Przewody wentylacyjne co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowania.

Czyszczenie przewodów kominowych powinno być dokonywane przez osobę posiadającą 
odpowiednie kwalifikacje. 
W przypadku konieczności czyszczenia przewodu kominowego, nasadę należy odchylić 
(np. wersja otwierana) lub zdemontować (np. wersja rozbieralna).
Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz.U. Nr 207 pozycja 2016 z roku 2003 z późniejszymi 
zmianami, przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być w cza-
sie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego. Kontrolę tę powinny 
przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje  w rzemiośle kominiarskim lub posiadają-
ca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.
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