
Dla bezpiecznego
odprowadzenia spalin

www.henitom.com

KORZYŚCI

 » ochrona przed toksycznym 
kondensatem i czadem

 » szczelność przewodu kominowego
 » odpowiedni ciąg kominowy

Certyfikat CE: 1450-CPR-0046
Przewód spalinowy: Atestowana stal kwasoodporna 
(nierdzewna) 1.4404 (AISI 316L)
Przewód powietrzny: Atestowana stal kwasoodporna 
(nierdzewna)  1.4301 (AISI 304)

ZASTOSOWANIE:
wkład kominowy do odprowadzenia spalin z pieców 
kondensacyjnych, junkersów z zamkniętą komorą spalania 
typu turbo pracujących w nadciśnieniu w układzie 
powietrzno-spalinowym i niskiej temperaturze pracy max. 
200˚C, montowany wewnątrz przewodu kominowego

KSZTAŁT PRZEWODU KOMINOWEGO:

PALIWA:

SYSTEM
KOMINÓW KWASOODPORNYCH

TYP: JEDNOŚCIENNY
SPALINOWY SKS

PIECE W PRACY:
nadciśnienie (przewód spalinowy) P1 (200Pa)  
podciśnienie (przewód powietrzny) N1 (40Pa)

TECHNOLOGIA:
precyzyjne cięcie laserowe,  spaw plazmowy doczołowy,
łączenia szczelne za pomocą systemu kielich-rowek,
doszczelniane wewnątrz uszczelką silikonową,
konstrukcja sztywna i szczelna

daszek
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przeciwdeszczowa

blacha kominowa
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łączenie kielich-rowek

kolano z podporą

kolano



WAŻNE!
Produkujemy z wysokiej klasy stali austenitycznej z renomowanych hut Europejskich.
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PRODUCENT:

CHARAKTERYSTYKA

Jednościenny, kwasoodporny system kominowy SKS do odprowadzenia spalin z pieców kondensacyjnych i junkersów 
z zamkniętą komorą spalania oraz do piecyków pelletowych pracujących w nadciśnieniu i niskiej temperaturze pracy (max. 
200°C). Stosowany przy piecach turbo, gdzie ciąg kominowy jest wymuszany poprzez specjalny wentylator (turbina wyrzuca 
spaliny do komina), co wytwarza w przewodzie nadciśnienie. Przy takim typie pieców tworzony jest zintegrowany system 
powietrzno-spalinowy, gdzie spaliny odprowadzane są rurami do atmosfery  a powietrze do pieca zasysane jest z przewodu 
kominowego (tzw. szachtu) lub czerpane oddzielną rurą  z zewnątrz pomieszczenia. Doszczelniany wewnętrznie uszczelkami 
silikonowymi zapobiegającymi przedostawaniem się spalin i kondensatu do przewodu zasysającego powietrze do komory 
spalania. System ten umożliwia przystosowanie starych istniejących kominów do nowych rodzajów urządzeń grzewczych 
wymagających nowoczesnych rozwiązań.

dane techniczne

GRUBOŚĆ MATERIAŁU ZAKRES ŚREDNIC

0,5 mm Ø : 60, 80

0,6 mm Ø : 60, 80, 100, 125, 150                                                                                 

KLASA TEMPERATURY T200 ODPORNOŚĆ NA NAPRZEMIENNE 
ZAMARZANIE I ODMARZANIE odporny

ODPORNOŚĆ NA KONDENSAT tak (W) ODPORNOŚĆ NA POŻAR
 SADZY nie (O)

Dodatkowe możliwości systemu:

 » Dowolna konfiguracja systemu do różnych typów kotłów. 

 » Możliwość dowolnej adaptacji systemu do różnych podłączeń kotła do wyjścia (różnorodny dobór przejść z jednej średnicy na inną, 

przejścia z kwadrata i prostokąta na kształt okrągły oraz możliwość wykonania pod wymagany indywidualnie kąt nachylenia).

 » Kompatybilny z systemem SKSP.

 » Inne grubości materiałów i średnic pod indywidualne zapytania.


