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DO PRACY MOKREJ
DO PIECÓW NA RÓŻNE RODZJE PALIW
ODPORNY NA POŻAR SADZY
Komin Universal z izolowaną rurą
wewnętr z ną i m is k ą do odpr owa dzania skroplin. Znajduje
on z a s tos owa nie gł ównie
w kotł ownia c h c . o. J es t to
komin uniwersalny, przeznaczony do pracy mokrej
a l bo s uc hej, do pieców na
różne rodzaje paliw: na
gaz, olej opałowy, węgiel,
drewno, brykiety, itp.

we
Przykłądowe
z a końc z enie
ni e
ina
wylotu komina

Izolacja
i obudowa
zakończenia
komina

Komin Universal może być
również zastosowany do
podłączenia kominka. Jest
odporny na pożar sadzy.
Maksymalna temperatura pracy ciągłej
tego s ys temu to 400oC.

KAMINO
Kominek

DO KOMINKÓW
PRZEZNACZONY DO PRACY SUCHEJ
ODPORNY NA POŻAR SADZY

Dylatacja
wylotu komina
oraz sposób
wykończe
zakończenia
komina

Komin do kominka – Kamino z całkowicie izolowaną rurą szamotową, odporny
na poż a r s a dz y. K om in ten
przeznaczony jest do pracy
„suchej”, przy temperaturach
spalin powyżej 80oC.

TURBO

Izolacja z wełny mineralnej

Dylatacja
pomiędzy płytą
przykrywającą
a korpusem
komina

Piece gazowe

DO PIECÓW GAZOWYCH Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO 10 PIECÓW
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY 200 °C
S ys tem powietr z no- s pa l inowy z niez a l eż nym
dopr owa dz eniem powietr z a do
spalania, pracuje w podciśnieniu, a jego maksymalna temperatura robocza wynosi wynosi
200°C.
Rura ceramiczna zapewnia
najlepszą ochronę przed działaniem agresywnych skroplin,
przez co syst em jest optymalnie
dostosowany do nowoczesnych
pieców gazowych i olejowych.
W syst emie TURBO możliwe
jest podłączenie do 10 pieców
z zamkniętą komorą spalania do
jednego komina.

Wkład ceramiczny

Podłączenie

Pustak keramzytowy

Przestrzeń pomiędzy rurą ceramiczną a pustakiem obudowy wykor z ys tywa na jes t do dopr owa dz enia powietrza do spalania. Szczelne podłączenie
um oż l iwia pr os te i ł a twe w m onta ż u r oz wią z a nie,
które zapewnia również możliwość podłączenia
r ur koncentr yc z nyc h o r óż nyc h ś r ednic a c h.
Posadowienie rury komina na betonowej podstawie

Odpływ kondensatu
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Obręcze dystansowe

SYSTEMY KOMINOWE

