
DLA KOMFORTU 
CIEPŁA DOMOWEGO

TOWAR LUZEM

www.brikett-rekord.com

Analiza wartości
woda  w %     19,0
popiół  w %       5,0
siarka  w %       0,8
wartość opałowa  w MJ/kg ≥ 19,0*

* odpowiada ≥ 5,3 kWh/kg lub ≥ 4.539 kcal/kg

Anwendungshinweise für Braunkohlenbriketts 
Wskazówki w zakresie stosowania brykietów z węgla brunatnego

Analysenanhaltswerte / Dane analityczne

 Der Einsatz von Braunkohlenbriketts ist nur in entsprechend geprüften und vom Heizgerätehersteller in der Bedienungsanleitung für Braunkohlen-
briketts freigegebenen Feuerstätten erlaubt. (Bitte Heizgeräte-Bedienungsanleitung aufmerksam lesen und im Zweifel an den Gerätehersteller wenden.) 

 Brykiety z węgla brunatnego można używać wyłącznie w tych urządzeniach grzewczych, w których producent dopuszcza stosowanie tego typu opału. 
Prosimy przeczytać instrukcję danego urządzenia, a w razie wątpliwości skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

 Feuer anzünden: Legen Sie geeignete Feueranzünder, eine ausreichende Menge dünnes 
Anzündholz und ein paar Braunkohlenbriketts auf den sauberen Rost. Bringen Sie den Luftregler/-
schieber in Anzündstellung bzw. öffnen Sie die Luftzufuhr vollständig. Wenn der Brennstoff 
vollständig entzündet ist, stellen Sie die Luftregler/-schieber auf die gewünschte Leistungsstufe, 
gemäß Gerätebedienungsanleitung bzw. reduzieren Sie die Luftzufuhr. (Unzureichende Luftzufuhr 
führt zum Schwelen.) Verwenden Sie niemals ungeeignete Anzündhilfen (z.B. Benzin)!

 Rozpalanie: Na czystym ruszcie ułożyć podpałkę, drewno rozpałkowe oraz kilka brykietów z węgla 
brunatnego. Rozpalić podpałkę i zapewnić dopływ powietrza. Kiedy paliwo całkowicie się rozpali 
zredukować dopływ powietrza (niedostateczny dopływ powietrza spowoduje, że paliwo będzie się tlić). 
Nigdy nie stosować do rozpalania niedozwolonych substancji, np. Benzyny! 

 Heizbetrieb: Nach der Anzündphase entsteht ein Glutbett. Für den Heizbetrieb rütteln Sie die 
Asche ab bzw. schüren Sie das Glutbett. Legen Sie ein paar Braunkohlenbriketts auf die Glut und 
stellen Sie die Luftregler/-schieber auf Anzündstellung bzw. öffnen Sie die  Luftzufuhr vollständig. 
Wenn der Brennstoff entzündet ist, stellen Sie die Luftregler/-schieber auf die gewünschte 
Wärmeabgabe ein.

 Tryb grzewczy: Po zakończeniu fazy palenia powstaje warstwa żaru. Aby dołożyć nową porcję 
brykietów, należy strząsnąć popiół i przegarnąć żar, a następnie otworzyć dopływ powietrza. Po 
rozpaleniu się paliwa, trzeba odpowiednio wyregulować dopływ powietrza, aby otrzymywać żądaną 
ilość ciepła.

 Glut halten: Legen Sie vor der Nachtruhe noch zwei bis vier Braunkohlenbriketts auf und warten 
Sie bis diese brennen. Dann stellen Sie die Luftregler/- schieber gemäß Bedienungsanleitung ein. Am 
nächsten Morgen können Sie, nachdem Sie die Asche abgerüttelt bzw. das Glutbett geschürt haben, 
Holz und ein paar Braunkohlenbriketts auf die Glut auflegen. Verfahren Sie weiter wie unter 
Heizbetrieb beschrieben.

 Utrzymywanie żaru: Przed udaniem się na nocny spoczynek, należy dołożyć do paleniska ok. 2 do 4 
brykietów z węgla brunatnego i poczekać aż się rozpalą. Następnie zredukować dopływ powietrza. 
Rano należy usunąć popiół lub przegarnąć żar. Położyć nową porcję drewna i brykietów na pozostały 
żar oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Tryb grzewczy”.

Asche / Popiół < 5,5 %
Heizwert / Wartość opałowa > 19,0 MJ/kg (5,3 kWh/kg)
(Alle Angaben in % sind gewichtsbezogen. / Wszystkie dane w % odnoszą się do wagi.)
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Praktyczne wskazówki o przechowywaniu brykietu 
z węgla brunatnego luzem w gospodarstwie domowym

Brykiet z węgla brunatnego - jest to sprasowany pod wysokim ciśnieniem 
wysuszony węgiel brunatny bez substancji dodatkowych i bez środków 
wiążących. Z tego powodu, nawet po paru dniach od złożenia brykietu może 
dojść do reakcji samonagrzania. Żeby zapobiec wywołaniu pożaru, należy 
przestrzegać następujących wskazówek o przechowywaniu:

n Brykiety do przechowywania muszą być schłodzone i suche. 
(Zimą maks. 30 °C, latem przy maksymalnym nasłonecznieniu 50 °C)
Przy dostawie należy sprawdzić i ew. schłodzić lub wysuszyć.

n Brykiety do przechowywania powinny być bez otarć. Nie należy używać 
łopaty, lecz wideł do węgla, należy unikać zrzucania z dużej wysokości.

n Brykiety z węgla brunatnego są łatwopalne. W pobliżu składowanych 
brykietów należy bezwzględnie unikać otwartego ognia, a także palenia papie - 
rosów. Brykietu z węgla brunatnego nie należy przechowywać w bezpośred-
niej bliskości źródeł ciepła oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.

n Należy zatroszczyć się o dobre wietrzenie (w szczególności w początkowym 
okresie składowania). Należy przestrzegać minimalnej odległości od stropu  
co najmniej 30 cm, a po złożeniu w pierwszym tygodniu - pomieszczenie 
należy dobrze wietrzyć. W pierwszych dniach należy kontrolować wilgotność 
miejsca składowania i wietrzyć je. 

n Brykiety należy chronić przed zewnętrznymi wpływami pogody.  
W przypadku składowania przez dłuższy czas na zewnątrz - osłonić plandeką 
przepuszczającą powietrze oraz chroniącą przed ekstremalnym promieniowa-
niem słonecznym oraz deszczem.

Uwagi o sposobie stosowania

Stosowanie jest dopuszczalne wyłącznie w odpowiednio zatwierdzonych 
paleniskach, w których producenci dopuszczają w swoich instrukcjach brykiet 
z węgla brunatnego. (Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi 
urządzenia grzewczego, a w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do 
producenta.)

Zapalanie ognia: na czystym ruszcie należy położyć odpowiednią rozpałkę,  
odpowiednią ilość cienkiego drewna rozpałkowego i kilka brykietów węgla  
brunatnego. Regulację dopływu powietrza należy ustawić w pozycji rozpa- 
lania lub całkiem otworzyć dopływ powietrza. Gdy już jest dobrze rozpalone, 
regulację dopływu powietrza należy odpowiednio przestawić, zgodnie  
z instrukcją obsługi urządzenia lub zmniejszyć dopływ powietrza. (Niedosta-
teczny dopływ powietrza prowadzi do tlenia.) Nigdy nie należy używać nieod-
powiedniej rozpałki (np. benzyny)!

Ogrzewanie: Po fazie zapalania dochodzi do żarzenia się. W celu zwiększenia 
grzania, należy strząsnąć popiół lub poruszać rozżarzone węgle. Następnie 
należy położyć kilka brykietów z węgla brunatnego na żar i ustawić dopływ 
powietrza na rozpalanie lub dopływ powietrza zupełnie otworzyć. Gdy brykiet 
rozpali się, dopływ powietrza należy ustawić w żądanej pozycji oddawania 
ciepła. 

Utrzymanie żaru: Przed pójściem spać należy dodać jeszcze dwa do czterech 
brykietów węgla brunatnego i zaczekać, aż się zapalą. Następnie należy 
dopływ powietrza ustawić w odpowiedniej pozycji zgodnie z instrukcją 
obsługi. Następnego dnia można strząsnąć popiół lub poruszyć żarem, dołożyć 
na żar drewno i kilka brykietów z węgla brunatnego. Następnie należy 
postępować jak opisano w punkcie: Ogrzewanie.


