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SESystém EW - fu / EW - titan  

Kryt hlavice
s golierom (fu25)

Dištančná objímka (fu40)

Predĺženie (fu02)

T-kus 87° (fu15)

Predĺženie (fu02)

Príklad stavby spalinovodu v podtlaku 1.) Kombinácia
Príslušné základné diely EW-fu / EW-titan
sa nechajú s dielmi:
- Systém EW - alb/i  
- Systém EW - Line fl ex al-bi, 
- Systém EW - Line fl ex ew-fu,
- Systém - las
  alebo kombinovať.

2.) Spôsobilosť
Systém Jeremias- fu je vhodný pre zmenšenie 
prierezu komínov a na prispôsobenie modernému 
ohnisku (olej, plyn, tuhé palivá, pelety).

3.) DIN V 18160 -1
Existujúci dymovod musí vyhovovať požiadavkám 
DIN V 18160 - 1.

Vynášacia medzivzpera 
vrátane upevňovacej tyče 

(fu 33)

Strieška (fu28)

Koleno 30°pevné (fu18)

Koleno 30°pevné (fu18)

Kondenzačná miska (fu01) 
Sifón (fu46)

Čistiaci prvok (fu07)

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Jednoplášťové spalinové systémy
z nerezových ocelí pre sanáciu existujúcich 
domových komínov, spojovacieho potrubia, 
prisávania a odsávania.

Olej, plyn, pevné palivá

ew-fu: ≤ 400 °C / ≤ 600 °C
ew-titan: ≤ 450°C

ew-fu:  1.4571 / 1.4404 / 1.4539 / 1.4878
ew-titan: 099

ew-fu: 0,6 - 1,0 mm
ew-titan: 0,6 - 0,8 mm

WIG / Laser

alternatívne možná

Spojenie

Požiarna 
odolnosť

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Pripustenie
pre pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo

Nie

Áno

do priemeru 300: 2,5m nad posledný úchyt

1,0 mm

ew-fu: 0036 CPD 9174 006
ew-titan: 0036 CPD 9174 014

CE-klasifikácia ew-fu: T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G50
 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O50
 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100
ew-titan: T400 - N1 - D - V2 - L99050 - G50
 T400 - N1 - W - V2 - L99050 -  O50
 T450 - N1 - D - V2 - L99050 - G100

Jednoplášťový pretlakový systém z ušľachtilej 
ocele pre kondenzačné kotle

Olej, plyn

≤ 200°C

Štandard: 1.4571 / 1.4404 
Príplatok: 1.4539

0,6 - 1,0 mm

WIG súvislý

alternatívne možná

Spojenie al-b

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vonkajším špeciálnym tesnením a sponou

200 Pa

Nie

1,0 mm

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vnútorným špeciálnym tesnením
a  vonkajšou sponou (voliteľné)

0036 CPD 9174 016 (al-b)
0036 CPD 9174 012 (al-bi)

Systém al-bi / al-b

Kryt hlavice s golierom 
(fu25)

Tesniaci krúžok/spona 
(al-bi26/fu45)

Dištančná objímka (fu40)

Koleno 15°/30°
(fu17/fu18)

Čistiaci prvok okrúhly 
- pretlak (al-bi30)

Sifón (fu46)

Podpera (v11)

Príklad stavby spalinovodu pre pretlak

Spojenie al-bi

1.) Kombinácia
S nasledujúcimi doplnkovými dielmi sa dajú
v kombinácii so základnými dielmi EW-fu
a príslušnými tesniacimi krúžkami zostavovať 
pretlakovo tesné systémy al-bi alebo al-b.

2.) Systém EW - al-bi
Systém al-bi vznikne zo systému EW-fu použitím 
nasledujúcich stavebných dielov a vložením 
tesniaceho krúžku “albi 26”.

3.) Systém EW - al-b
Systém al-b vznikne zo systému EW-fu použitím 
nasledujúcich stavebných dielov a univerzálnej 
tesniacej sady “al45v” na každej špáre.

CE-klasifikácia T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00

T-kus 87° (fu15)

Predĺženie (fu02)

Účel nasade-
nia/použitia

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka 
steny

Švový zvar

Izolácia

Palivo
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Systém Line flex al-bi

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Jednovrstvový komínový systém z nerezovej 
ocele pre kondenzačné kotle

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 200°C pretlak

Štandard: 1.4436 
Príplatok:  1.4539

0,24 mm
0,12 mm

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

Technické 
osvedčenie

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútor-
ným špeciálnym tesnením, ako aj schvále-
nou tesniacou hmotou pre fl exi spojenie

200 Pa

Nie

 2,0 mm (hrúbka steny 0,24 mm)
 5,0 mm (hrúbka steny 0,12 mm)

Z - 7.4-3005

1.) Kombinácia
Zo základných dielov EW-fu vznikne v kombinácii 
s doplnkovými dielmi albi + doplnkové diely fl ex 
fl exibilný spalinovodný systém pre podtlakovú 
alebo pretlakovú prevádzku.

2.) Tesniaci prostriedok
Použiť tesniaci prostriedok špeciálne pre  pretlak 
“fd 60”.

Strieška (fu28)
len pri podtlaku

Príklad stavby Line fl ex

Kryt hlavice (fu25)

Predĺženie (fu02)

Prechodka
fl ex-pevné (fd07)

Flexibilná rúra (f01)

Dištančná objímka (fu40)

Prechodka
pevné-fl ex (fd08)

T-kus 87° (fu15)

Čistiací prvok (fu07)

Kondenzačná miska (fu01)

Podpera (v11)

Čistiace koleno
(fu23)

Predĺženie
(fu04)

CE-klasifikácia T200 - P1 - W - V2 - L65012 - O

Systém Line flex ew - fu 

1.) Kombinácia
Zo základných dielov EW-fu vznikne v kombinácii 
s doplnkovými dielmi albi + doplnkové diely fl ex 
fl exibilný spalinovodný systém pre podtlakovú 
prevádzku.

Strieška (fu28)
len pri podtlaku

Príklad stavby Line fl ex

Kryt hlavice (fu25)

Predĺženie (fu02)

Prechodka
fl ex-pevné (fd07)

Flexibilná rúra (f02)

Dištančná objímka (fu40)

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Jednovrstvový fl exibilný komínový systém 
z nerezovej ocele pre sanáciu existujúcich 
domových komínov, prisávanie/odsávanie

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 400°C 

Štandard: 1.4436 
Príplatok:  1.4539

0,12 mm
0,24 mm

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

Technické
osvedčenie

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s prechodovými dielmi pre fl exibilné 
spojenie

Nie

Áno

5,0 mm (hrúbka steny 0,12 mm)
2,0 mm (hrúbka steny 0,24 mm)

Z - 7.2-3138 (olej, plyn)
Z - 7.4-3003 (pevné palivo)

CE-klasifikácia T400 - N1 - W - V2 - L65012 - G

Prechodka
pevné-fl ex (fd08)

T-kus 87° (fu15)

Čistiaci prvok (fu07)

Kondenzačná miska (fu01)

Podpera (v11)

Čistiace koleno
(fu23)

Predĺženie
(fu04)
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Systém EW - las 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Valcový komínový systém z nerezovej 
ocele pre ohniská v prevádzke nezávislej na 
vzduchu v kotolni

Olej, plyn

WIG súvislý

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

Technické
osvedčenie

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo

Nie

Nie

1,0 mm

Z- 7.5-3004

≤  200°C

1.4571 / 1.4404

0,6 mm

< 
--

 Sp
aľo

va
ný

 vz
du

ch

Sp
ali

ny
 --

 >
 

Kryt hlavice (las25)

Príklad stavby las

Predĺženie (fu02)

Čistiaci prvok (fu07)
Komínové dvierka

z nerezovej ocele (fu09)

T-kus 87° (las15)

T-kus 87° (las15)

T-kus 87° (las15)

Prepadový otvor

Kondenzačná miska (fu01)
Sifón (fu46)

1.) Kombinácia
Zo základných dielov EW-fu vznikne v kombinácii
s doplnkovými dielmi EW-las systém las.

CE-klasifikácia T200 - N1 - O - W - 1 - L - 90 - C00

Systém EW - kl 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Jednovrstvový komínový systém z nerezovej 
ocele pre všetky regulované ohniská
a spaľovacie motory

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 200 °C / ≤ 400 °C / ≤ 600 °C

Štandard: 1.4571 / 1.4404 / 
Príplatok: 1.4539

0,6 mm 

WIG súvislý

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Kovové - kužeľové plošné tesnenie
a spona (voliteľné)

do 5.000 Pa so sponou

Áno

1,0 mm

0036 CPD 9174 004

Príklad stavby ew-kl

CE-klasifikácia T200 - P1 - W - V2 - L50060 -   O00
T400 - N1 - D - V2 - L50060 -   G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 -   O50
T400 - P1 - W - V2 - L50060 -   O50
T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G100
T600 - P1 - W - V2 - L50060 - O100

Kryt hlavice (las25)

Predĺženie (kl223)

Predĺženie (kl223)

Predĺženie (kl02)

Dištančná objímka (fu40)

Čistiaci prvok (kl07/kl30)

Čistiaci prvok (kl07/kl30)

Predĺženie (kl224)

T-kus 87° (kl15)

Kondenzačná miska (kl01)

Čistiace koleno 
(kl14)

Kryt hlavice (las25)

Predĺženie (kl223)

Predĺženie (kl223)

Predĺženie (kl02)

Dištančná objímka (fu40)

Čistiaci prvok (kl07/kl30)

Čistiaci prvok (kl07/kl30)

Predĺženie (kl224)

T-kus 87° (kl15)

Kondenzačná miska (kl01)

Jednovrstvový komínový systém bez tesnenia pre teploty do 600 °C a tlak do 5000 Pa
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Systém EW - twin 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Hrúbka steny

Švový zvar

Valcový komínový systém z nerezovej ocele 
pre ohniská v prevádzke nezávislej na vzdu-
chu v kotolni

Olej, plyn

≤ 200°C

vo vnútri: 0,6 mm
von: 0,5 mm

WIG súvislý

Tesnosť

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vnútorným špeciálnym tesnením
v spalinovej rúre

200 Pa

3 m od posledného stenového úchytu

 1,0 mm

0036 CPD 9174 012

Materiál vo vnútri: 1.4571
von: 1.4301

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Hrúbka steny

Švový zvar

Valcový komínový systém z nerezovej ocele 
pre ohniská v prevádzke nezávislej na vzdu-
chu v kotolni

Olej, plyn

≤ 400°C

vo vnútri: 0,6 mm
von: 0,5 mm

WIG súvislý

Tesnosť

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s kovovým 
tesnením v rúre pre odvod spalín a privetráva-
nie vo vnút. rúre, privetrávacia rúra s tesnením

200 Pa

3 m od posledného stenového úchytu

 1,0 mm

0036 CPD 9174 004

Materiál vo vnútri: 1.4571
von: 1.4301

EW - twin-kl (vo vnútri nerezová oceľ/von nerezová oceľ)

Twin (vo vnútri nerezová oceľ/von nerezová oceľ)

Systém PPS  

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Hrúbka steny

Švový zvar

Systém jednoplášťového plastového 
spalinovodu 

Olej, plyn

≤ 120°C

≤ 2,0 mm

Vykurovací  prvok zváraný na tupo podľa 
DVS 2207 T11

Tesnosť

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie s vnútorným tesnením 
EPDM

200 Pa

-

 1,0 mm

0036 CPD 91264 005

Materiál plast - Polypropylen

CE-klasifikácia T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E                      

Popis systému
Spalinovod Jeremias PPS môže byť používaný pre ole-
jové a plynové vyk.telesá v podlaku i pretlaku do max. 
teploty spalín 120°C.Univerzálny kryt hlavice

s uzáverom vedenia
nerez (kl 342)

Predĺženie (pp02)

Koleno 87° s podperou
a dlahou (pp 06)

Príklad stavby PPS
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Systém PPS-fl ex 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Hrúbka steny

Jednoplášťový fl exibilný systém na odvod 
spalín s kondenzačných kotlov

Olej, plyn

≤ 120°C

Ø  80   = 1,0 mm
Ø 100  = 1,2 mm

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Nasúvacie spoje s vnútorne umiestneným 
EPDM - tesnením

200 Pa

-

 1,0 mm

0036 CPD 91265 - 001

Materiál PP - Polypropylén

CE-klasifikácia EN 14471 - T120-P1-O-W-2-20-E-E-L  

Číslo povolenia 
pre použitie

Nemecký inštitút pre stavebnú techniku 
Z - 7.2 - 3265

Flexibilné UV-odolné spalinové vedenia z plastu pre 
kondenzačné kotly s výstupovou teplotou do 120°C

Kombinovateľný s:
- PPS
- twin-p (spojovacie vedenie)
- twin-pl (spojovacie vedenie)

Príklad stavby PPS - fl ex

Systém EW - twin-pl  

Valcový komínový systém z plastu a nerezu 
pre ohniská v prevádzke nezávislej na 
množstve vzduchu v kotolni

Olej, plyn

vo vnútri: vykurovací článok zvarený na tupo
von: WIG súvislý

Tesnosť

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vnútorným špeciálnym tesnením

200 Pa

3 m od posledného stenového úchytu

1,0 mm

0036 CPD 91264 005

≤  120°C

vo vnútri: plast - Polypropylen
von: biely - lakovaný práškovou farvou

vo vnútri: 2,0 mm
von: 0,5 - 0,6 mm

CE-klasifikácia T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Príklad stavby EW - twin-pl

Predĺženie 1000m
(twin-pl13)

T -kus 87° kontrolný obal
(twin-pl308)

1.) Kombinácia
s EW - twin-p možná

Twin-pl (vo vnútri plast / von lakované práškovou farbou RAL 9016)
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Systém EW - twin-p 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Valcový komínový systém z plastu a nerezu 
pre ohniská v prevádzke nezávislej na 
množstve vzduchu v kotolni

Olej, plyn

vo vnútri: vykurovací článok zvarený na tupo
von: WIG súvislý

Tesnosť

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vnútorným špeciálnym tesnením

200 Pa

3 m od posledného stenového úchytu

1,0 mm

0036 CPD 91264 005

≤  120°C

vo vnútri: plast - Polypropylen
von: 1.4301

vo vnútri: 2,0 mm
von: 0,5 mm

CE-klasifikácia T120 - P1 - O - W - 2 - O00 - E - E - LO

Príklad stavby EW - twin-p

Uzáver vedenia (twin-p32)

Predĺženie 1000m
(twin-p13)

Predĺženie 1000m
(twin-p13)

Prisávanie vzduchu
(twin-p181)

Plechová konzola (dw01)

Statické lôžko pevné 
(twin21)

1.) Kombinácia
 s EW - twin - pl a PPS je možná

Twin-p (vo vnútri plast / von nerez)

Systém EW - vh 

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Spojovacie vedenie pre všetky normované 
formy ohnísk v podtlakovej prevádzke

Olej, plyn, pevné palivá

WIG súvislý

Tesnosť

Povrchová 
úprava

Spád

Stredná  
drsnosť

Prípustné pre 
pretlak

Vysoko kvalitné spracovanie a špeciálne 
zásuvné spojenie zaručujú vysokú 
stabilitu proti prehnutiu a umožňuje 
použitie bez spôn

Nie

vysoký lesk

Rešpektujte prosím pri inštalácií potrebu 
sklonu od 3° - 5°.

1,0 mm

≤  400°C

1.4571 / 1.4301

0,6 mm

Čistiace koleno 
(vh23)

Príklad stavby EW - vh    

Predĺženie
(vh02)

Prechodka 
(dw37a)
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Účel nasade-
nia/použitia

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Jednoplášťový privetrávací resp. odvetrávací 
systém pre garáže a kuchyne

1.4301 vysoký lesk

0,6 - 1,0 mm

WIG súvislý

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Stredná  
drsnosť

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie

s vnútorným tesnením do 200P
(tesnenie prosím extra doobjednať)

-

1,0 mm

Systém EW - ewa

Príklad stavby EW - ewa Systém EW- ewa je  privetrávací resp. odvetrávací 
systém pre garáže a kuchyne, kde je potrebný 
vodotesný, alebo voči mastnote tesný systém.

Uzáver vedenia (ewa32)

Stredný priechod
16-25° nerez,

vrátane límca (dw82)

Upevňovací úchyt 
nastaviteľný 500-900mm 

(dw55)

Predĺženie  (ewa13)

Lôžko pevné, odstup steny 
50mm (dw21)

Koleno 30° (ewa17)

T -kus 87°C (ewa11)

Koleno 87° s čistiacim
otvorom (ewa67)

Čistiaci prvok 
(ewa10)

Teleskopická vzpera
(ewa03)

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Trojvrstvový komínový systém z nerezovej 
ocele vhodný pre všetky regulované ohniská 
v podtlakovej prevádzke

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 400°C
≤ 600°C

vnútorná: 1.4571/ 1.4404
vonkajšia: 1.4301

0,6 - 1,0 mm

WIG súvislý

Minerálna izolácia s hrúbkou steny 32,5 alebo 
50 mm, objemová hmotnosť 120 kg/m³

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

Technické
osvedčenie

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Vnútorné a vonkajšie zásuvné spojenie 
drážka/hrdlo a spona

Nie

Áno

1,0 mm

Z- 7.1-1455 

0036 CPD 9174 001

do 3 m

CE-klasifikácia T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O50

Systém DW - fu 

Uzáver vedenia (dw32)

Príklad stavby DW - fu

Strešná prechodka (dw82)

Upevňovací nastavitelný 
úchyt (dw55)

Predĺženie (dw13) 

Lôžko pevné (dw21)

Koleno 30° (dw17)

T-kus 87° (dw11)

Čistiace koleno 87° 
(dw19)

Vzpera (dw40

Čistiaci prvok (dw10)

Teleskopická vzpera (dw03)
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Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Trojvrstvový tlakotesný komínový systém
z nerezovej ocele pre kondenzačné kotle
v podtlaku a pretlaku pre vlhkú prevádzku

Olej, plyn

≤ 200°C

Vnútorná rúra 1.4571/ 1.4404
Vonkajšia rúra 1.4301

0,6 - 1,0 mm

WIG súvislý

Minerálna izolácia 32,5 alebo 50 mm, 
objemová hmotnosť 120 kg/m³

Tesnosť

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

Tepelný odpor

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo
s vnútorným špeciálnym tesnením
a vonkajšou sponou

Áno

Nie

1,0 mm

0,501 m² K/W

0036 CPD 9174 003

3 m

CE-klasifikácia T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

Systém DW - al 

Príklad stavby DW - al

1.) Kombinácia
S nasledujúcimi doplnkovými dielmi sa dajú
v kombinácii so základnými dielmi DW-fu
a príslušnými tesniacimi krúžkami zostavovať 
pretlakovo tesné systémy DW-al. 

2.) Tesniace krúžky
Pri objednávke, prosím, zakrúžkovať požadovaný 
systém na zákazkovom liste. Potrebný počet 
tesniacich krúžkov potom bude priložený.

Uzáver vedenia (dw32)

Strešná prechodka
s golierom

Upevňovací úchyt 
nastavitelný (dw55) 

Predĺženie (dw13)

Lôžko pevné (dw21)

Predĺženie (dw14)

Čistiaci prvok 
(dw-al10)

Teleskopická vzpera (dw03)

Vzpera (dw40)

Čistiace koleno
(dw-al19)

Prechodka
(dw37a)

Spona (dw41)

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Trojvrstvový tlakotesný komínový systém
z nerezovej ocele vhodný pre všetky
regulované ohniská, spaľovacie motory
a teplárne, v podtlaku alebo pretlaku, suchá 
alebo vlhká prevádzka

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 400°C / ≤ 600 °C

Vnútorná rúra 1.4571/ 1.4404
Vonkajšia rúra 1.4301

0,6 mm

WIG súvislý

Minerálna izolácia  s hrúbkou steny 32,5 alebo 
50 mm, objemová hmotnosť 120 kg/m³

Tesnosť

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

Tepelný odpor

CE-certifikát

Prípustné pre

Tesný v podtlaku vďaka kužeľovej 
spojovacej technike

podtlak/pretlak 5000 Pa

Áno

1,0 mm

0,501 m² K/W

0036 CPD 9174 002

do 3 m

CE-klasifikácia T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - O50

Systém DW - kl

Príklad stavby DW - kl

Uzáver vedenia
(dw-kl32)

Strešná prechodka

Upevňovací 
nastaviteľný úchyt 

(dw55)

Predĺženie (dw-kl13)

T-kus 87° (dw-kl11)

Základová doska 
(dw-kl05)

Plechové konzoly 
(dw01)

Predĺženie (dw-kl13) Prechodka 
(dw-kl37)

Čistiace koleno (kl14)

Tlmič hluku (asd-b)

Vzpera (dw40)
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Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Trojvrstvový komínový systém z nerezovej 
ocele pre všetky regulované ohniská
v podtlakovej prevádzke, pre suchú a vlhkú 
prevádzku

Olej, plyn, pevné palivá

≤ 400°C

Vnútorná rúra 1.4571/ 1.4404 
Vonkajšia rúra 1.4301 (nelakovateľná)

0,6 mm

WIG súvislý

32,5 mm

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

Tepelný odpor

CE-certifikát

Prípustné pre 
pretlak

Nie

Áno

1,0 mm

0,501 m² K/W

CE-klasifikácia

Zásuvné spojenie vtiahnuté

0036 CPD 9174 009

3 m

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

Systém DW - vision 

Príklad stavby DW - vision

Uzáver vedenia (dw-v32)

Predĺženie (dw-v13)

Lôžko pevné (dw21)

Predĺženie (dw-v13)

Lôžko pevné (dw21)

Lôžko pevné (dw21)

Predĺženie (dw-v13)

T-kus 87° (dw-v11)

Čistiaci prvok (dw-v10)

Teleskopická vzpera
(dw-v03)

Účel nasade-
nia/použitia

Palivo

Tepelné
použitie

Materiál

Hrúbka steny

Švový zvar

Izolácia

Dvojplášťový systém s keramickou
vnútornou rúrou a nerezovým vonkajším 
plášťom pre všetky bežné ohniská
v podtlakovej prevádzke

Pelety, obilie, olej, plyn, pevné palivo

≤ 400°C

Vnútorná rúra: Izolovaná keramická rúra
Vonkajšia rúra: 1.4301

Vnútorná rúra: 8,0 mm
Vonkajšia rúra: 0,6 mm 

WIG súvislý

Minerálna izolácia

Spojenie

Odolnosť proti 
vyhoreniu

Voľný koniec

Stredná  
drsnosť

Tepelný odpor

Technické
osvedčenie

Prípustné pre
pretlak

Vnútri: zasúvacie spojenie s kyselinovzdor-
ným lepidlom
Zvonku: zasúvacie spojenie

Nie

Áno

1,0 mm

0,501 m² K/W

Z - 7.1 - 3351

2m so statickými stenovými konzolami
1m so štandardnými stenovými konzolami

Systém DW - mammut

Príklad stavby DW - mammut

Uzáver vedenia 
(dw-m32)

Prechod cez stenu (dw-22) 

Predĺženie (dw-m13)

T kus 87° (dw-m11)

Čistiaci prvok (dw-m10)

Spony (dw-m41)
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Účel nasade-
nia/použitia

Požiarna trieda

Tepelné
použitie

Materiál

Pórobetónové šachty s požiarnou 
odolnosťou 90 minút k uloženiu 
spalinovodov pre kvapalné a plynné
palivá v podtlaku a pretlaku 

F 90 / F 30

≤ 200°C / ≤ 400°C

Prvok komínového plášťa z pórobetónu, 
vnútorná rúra z nerezovej ocele 1.4571 / 1.4404, 
alebo plastu (PP)

Prípustné pre
pretlak

Technické
osvedčenie

Prevedenie

Voľný koniec

Nie

1,5 m

osvedčenie o skúške šachta

Vnútorná rúra napr. al-bi, fu alebo kl

Šachtový systém Fumo - pre kvapalné a pevné palivá 

Príklad stavby Fumo Popis
Šachtový systém je schválený pre použitie v budove.

Vývod nad strechu je prevedený z nerezovej ocele. 
Spalinovod musí byť priechodný až k ukončeniu komí-
novej šachty.

S prvkami komínového plášťa z pórobetónu dosahujú 
komíny a šachy pre spalinovody kvalitu F 90.

Uzáver vedenia
(mo-ewa32)

Strešná prechodka
s golierom

Kotviaca doska
(mo-ewa70)

Čistiaci prvok (fu07k)

Šachtový systém Fumo - pre pevné palivá

Účel nasade-
nia/použitia

Požiarna trieda

Tepelné
použitie

Materiál

Systémový komín je dodávaný zásadne
ako prvok komínového plášťa
s vnútornou rúrou z nerezovej ocele
a izolačnou vrstvou

F 90

≤ 400°C

Komínový prvok z pórobetónu, vnútorná rúra 
z nerezovej ocele 1.4571 / 1.4404

Prípustné pre
pretlak

Technické
osvedčenie

Odolnosť proti 
tepelnému rázu

Nie

Áno

Z-7.1.3048

Príklad stavby Fumo pre pevné palivá

Uzáver vedenia(dw32)

Strešná prechodka
s golierom

Kotviaca doska
(mo-dw91)

Čistiaci prvok(fu07)

Strešná prechodka
s golierom

Komínové šachtové prvky
z pórobetónu

S IZOLAČNOU VRSTVOU

Predĺženie (fu02)

T-kus (fu15)

Čistiaci prvok (fu07k)

Kondenzačná miska (fu01)

Švovýzvar 

Izolácia

WIG súvislý

25 mm

Hrúbka steny 0,6 - 1,0 mm

Popis systému
Šachty pre spalinovody a komíny pre každú potrebu.
S prvkami komínového plášťa z pórobetónu Hebel do-
sahujú komíny a šachty pre spalinovody kvalitu F 90.

Voľný koniec 1,5 m
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Účel nasade-
nia/použitia

Tepelné
použitie

Hrúbka 
steny

Šachty z vápenosilikátových dosiek
s požiarnou odolnosťou 90/30 minút na 
uloženie schválených spalinovodov.
V štvorcovom alebo trojuholníkovom 
prevedení.

≤ 400°C / ≤ 200°C

60 mm / 40 mm

Všeobecne

Povrchová 
úprava

Základ

Rýchla a jednoduchá montáž na mieste 
vďaka prefabrikovaným stavebným 
dielom. Spojenie šachtových prvkov 
medzi sebou špeciálnym lepidlom

Šachtové prvky sú vhodné pre omietnutie, 
natretie a tapetovanie pre individuálnu 
povrchovú úpravu

Základ nie je nutný, pretože je možné 
montovať v požadovanej výške na 
konzolu

Komínový systém

Priemerná drsnosť: 1,00 mm
Tepelný odpor: 0,66 m² K/W pri 400°C
Stavebné bezpečnostné povolenie: Z-7.1-3114
CE certifikovaný nerez: 0036-CPD 9174 006
Klasifikácia: DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

F90 resp. F30 šachta pre schválené
spalinovody

Skúšobný protokol: F30 = P-MPA-E-03-034
Tepelný odpor: 0,44 m² K/W pri 400°C

Skúšobný protokol: F90 = P-MPA-E-03-035
Tepelný odpor: 0,66 m² K/W pri 400°C

Furado - štvorhranný šachtový systém

Príklad stavby Furado - štvorhranný šachtový systém F90

Povrchová 
úprava

Požiarna 
trieda

F 90 / olej, plyn, pevné palivá
F 30/ olej, plyn

Furado - štvorhranný šachtový systém z ľahkej konštrukcie F90

Furado - trojhranný šachtový systém

Účel nasade-
nia/použitia

Tepelné
použitie

Materiál

Komín s ľahčenou konštrukciou ako 
kompletný systém pre použitie vo vnútri
a zvonku budovy

≤ 400°C / ≤ 200°C

Vápenný silikát, vnútorná rúra z nerezovej 
ocele

Všeobecne

Povrchová 
úprava

Základ

Rýchla a jednoduchá montáž na mieste 
vďaka prefabrikovaným stavebným 
dielom. Spojenie šachtových prvkov 
medzi sebou špeciálnym lepidlom

Šachtové prvky sú vhodné pre 
omietnutie, natretie a tapetovanie pre 
individuálnu povrchovú úpravu

Základ nie je nutný, pretože je možné 
montovať v požadovanej výške na 
konzolu

Príklad stavby Furado - trojhranný šachtový systém
z ľahkej konštrukcie F90

Komínový systém

Priemerná drsnosť: 1,00 mm
Tepelný odpor: 0,66 m² K/W pri 400°C
Stavebné bezpečnostné povolenie: Z-7.1-3114
CE certifikovaný nerez: 0036-CPD 9174 006
Klasifikácia: DIN-V 18160 T400 N1 D3 G50L90

F90 resp. F30 šachta pre schválené
spalinovody

Skúšobný protokol: F30 = P-MPA-E-03-034
Tepelný odpor: 0,44 m² K/W pri 400°C

Skúšobný protokol: F90 = P-MPA-E-03-035
Tepelný odpor: 0,66 m² K/W pri 400°C

Prechod z 3- hranného
na 4-hranné prevedenie
je možný len v stropnej doske

Furado - trojhranný šachtový systém z ľahkej konštrukcie F90
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Účel nasade-
nia/použitia

Vlhkosť

Rozsah 
zadržania

Hrúbka steny

Šachtový systém s cementom spájaných 
silikátových platní pre systémy odvodu 
spalín pre kvapalné a plynné palivá
v podtlaku a pretlaku

Citlivosť na vlhkosť

Žiadne dlhé rozpínanie

40 mm 

Montáž

Realizácia

Použitá teplota

Jednoduchá a rýchla montáž pomocou 
ručných nástrojov a spojovacích 
prostriedkov

Vnútro rúry

≤ 400°C                                             

Šachtový systém Fumolux - olej a plyn

Príklad stavby Fumolux

Možnosť opcie

Norma

Skúška betónu  AbP Nr. P-MPA-E-07-610

 DIN 4102-6 +/- 500Pa

Izolácia

1,5 mVoľný koniec

Systém Ferro - Lux 

Dymovod z oceľového plechu DC01 (St12)
s vtiahnutým zásuvným spojením pre oblasť 
použitia v obytnej zóne a dosahu viditeľnosti 
pre krby voľne stojace v miestnosti.
Podľa DIN 1298.

Pevné palivá

≤ 400°C

Ocelový plech

Farby

Povrchová úprava

čierna 702.284
liatinovo-šedá 702.288

Na požiadanie:
čierna metalíza 702.310
liatinovo-šedá svetlá 800.820

žiaruvzdorný lak Senotherm

Stredná 
drsnosť

2,0 mm

1 mm

WIG bez prísady

Účel nasade-
nia/použitia

Druh spaľovania

Tepelné
použitie

Materiál

Príklad stavby Ferro - lux

Hrúbka steny

Švový zvar

CE-certifikát 0036 CPD 9174 017

CE-klasifikácia T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400




