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Bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku
Systemowe rozwiązania powietrzno-spalinowe concept przeznaczone są do odprowadzania spalin z urządzeń grzew-
czych z zamkniętą komorą spalania np. kotły turbo lub kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka spraw-
ność, stosunkowo niska temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie króćca spalin. Układy odprowa-
dzenia spalin współpracujące z tego typu urządzeniami, narażone są na ciągłe działanie kondensatu oraz nadciśnienia 
dochodzącego do 200 Pa. Konstrukcja systemu gwarantuje bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku  
i jednoczesne doprowadzanie świeżego powietrza koniecznego do spalania. Rozwiązanie takie umożliwia pracę urzą-
dzenia grzewczego z zamkniętą komorą, niezależną od powietrza pomieszczenia, w którym jest zlokalizowane, dzięki 
temu można instalować je w niewielkich gabarytowo pomieszczeniach.
W przypadku wyrzutu spalin bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną budynku, idealne zastosowanie ma zestaw po-
wietrzno-spalinowy poziomy. Zbudowany jest on z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej 
rury spalinowej. Kanałem powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa, dostarczane jest świe-
że powietrze do komory spalania urządzenia grzewczego. Szczelność części spalinowej w zakresie nadciśnienia do  
200 Pa i temperatury do 200 °C gwarantuje połączenie kielichowe z wewnętrzną uszczelką. W celu przyłączenia zestawu 
do urządzenia grzewczego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej złączki króćca spalin.
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Systemy kominowe

Optymalne wykorzystanie kanału
kominowego  
Zastosowanie zestawu powietrzno-spalinowego w szacht komina, 
umożliwia w sposób optymalny wykorzystanie kanału kominowego. 
Zestaw zbudowany jest z poziomego koncentrycznego odcinka, który 
tworzy czopuch, umożliwiający podłączenie urządzenia grzewczego 
do kanału kominowego. W kanale kominowym (szachcie), montuje się 
kolano z podporą, które jest elementem bazowym części pionowej 
zestawu.

Komin zwieńczony jest płytą dylatacyjną z kołnierzem umożliwiającą 
wyrzut spalin z części pionowej i jednoczesne czerpanie świeżego 
powietrza do spalania. Wewnątrz szachtu umiejscowione są osiowo 
względem jego ścian stalowe rury spalinowe, którymi spaliny są odpro-
wadzane na zewnątrz budynku. Należy pamiętać, że odcinki rur jedno-
ściennych nie wchodzą w skład pakietu i należy je dodatkowo zama-
wiać. Świeże powietrze do spalania transportowane jest przestrzenią, 
którą tworzy rura spalinowa i ściany kanału, do koncentrycznego po-
ziomego przyłącza powietrzno-spalinowego, a następnie przez trójnik, 
rewizyjny umożliwiający odwodnienie oraz pomiar do kotła.

W celu przyłączenia zestawu do urządzenia grzewczego konieczne 
jest zastosowanie odpowiedniej złączki króćca spalin.

Odprowadzanie spalin przez dach budynku realizowane może być za 
pośrednictwem zestawu powietrzno-spalinowego pionowego. Zbu-
dowany jest on z dwóch współosiowych rur, zewnętrznej obudowy  
i wewnętrznej rury spalinowej. Wykonany jest w formie kompletnego 
terminala powietrzno-spalinowego montowanego ponad połacią dachu. 
Specjalne wykonanie zakończenia umożliwia wyrzut spalin z części 
pionowej i jednoczesne czerpanie świeżego powietrza do spalania. 
Uniwersalne przegubowe przejście zestawu przez dach przeznaczone 
jest do montażu terminala na dachach o pochyleniu 20°-45,° w spo-
sób gwarantujący szczelność przy niekorzystnych warunkach atmos-
ferycznych (deszcz, silny wiatr). Zestaw malowany jest standardowo 
w kolorze czarnym matowym. W celu podłączenia (terminala) do kotła 
należy dodatkowo zamówić wymagane elementy systemu powietrzno
-spalinowego concept, zgodnie z zapotrzebowaniem np. rury, kolana, 
rewizje itp.

Zestawy powietrzno-spalinowe concept  
w zależności od wariantu umożliwiają  
budowę wielu konfiguracji odprowadzenia 
spalin z urządzeń grzewczych.

W celu przyłączenia zestawu do urządzenia 
grzewczego konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej złączki króćca spalin.
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Zestaw powietrzno-spalinowy
poziomy, wyrzut przez ścianę
(75F910), (75F920) (kondensacyjne) 

Cechy:
•  Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia, w którym 

znajduje się urządzenie grzewcze
• Charakteryzuje się łatwym i prostym montażem
•  Dzięki zastosowaniu odpowiedniej złączki króćca kotła możliwa jest 

współpraca zestawu z szeroką gamą urządzeń grzewczych z zamkniętą 
komorą spalania

• Niewielki ciężar systemu
• Kompatybilny z innymi systemami kominowymi concept

Skład zestawu:
• Trójnik 87° – rewizyjny z króćcami pomiarowymi – 1 szt.
• Kołnierz – 1 szt.
• Rozeta płaska – 1 szt.
• Rura 750 mm z zakończeniem poziomym – 1 szt.
• Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) – 1 szt.

Konstrukcja systemu gwarantuje bezpieczne 
odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku  
i jednoczesne doprowadzanie świeżego po-
wietrza koniecznego do spalania. 

Wymiary
montażowe:
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Informacje techniczne

Numer 
katalogowy

75F910 75F920

Nazwa zestawu Zestaw powietrzno-spalinowy  
poziomy, wyrzut przez ścianę 

60/100 (kondensacyjne)

Zestaw powietrzno-spalinowy  
poziomy, wyrzut przez ścianę 

80/125 (kondensacyjne)
Ø 60/100 80/125
A 60 mm 80 mm
B 100 mm 125 mm
C 60 mm 80 mm
D 100 mm 125 mm
E 155 mm 165 mm
F 829 mm 844 mm
G 199 mm 209 mm

waga (kg) 4 5,1
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Zestaw powietrzno-spalinowy
w szacht 
(75F930) Ø 80/125

Cechy:
•  Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia, w którym 

znajduje się urządzenie grzewcze
• Charakteryzuje się łatwym i prostym montażem
•  Dzięki zastosowaniu odpowiedniej złączki króćca kotła możliwa jest 

współpraca zestawu z szeroką gamą urządzeń grzewczych z za-
mkniętą komorą spalania

• Estetyczny wygląd
• Kompatybilny z innymi systemami kominowymi concept
• Wyposażony w króćce spalinowe
• Umożliwia odwodnienie części spalinowej
• Umożliwia rewizję systemu

Skład zestawu powietrzno–spalinowego 
75F930 w szacht:
•  Trójnik 87° – rewizyjny z rozszerzeniem,  

króćcami pomiarowymi i odwodnieniem,  
Ø 60/100–80/125 – 1 szt.

• Rura długości 250 mm Ø 80/125 – 1 szt.
• Rozeta płaska Ø 80/125 – 1 szt.
• Kolano z podporą 87° Ø 80 – 1 szt.
• Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 – 1 szt.
•  Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80 – 3 szt.
• Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 60 – 1 szt.
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Numer katalogowy 75F930  75F940
Nazwa zestawu Zestaw powietrzno-spalinowy

w szacht Ø 80/125
Zestaw powietrzno-spalinowy

w szacht Ø 80/125

Ø 80/125 80/125
A 80 mm 80 mm
B 125 mm 125 mm
C 60 mm 80 mm
D 100 mm 125 mm

waga (kg) 3,4 3,2

Zestaw spalinowo-powietrzny 
w szacht 
(75F940) Ø 80/125 (kotły kondensacyjne)

Cechy:
•  Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia, w którym 

znajduje się urządzenie grzewcze
• Charakteryzuje się łatwym i prostym montażem
•  Dzięki zastosowaniu odpowiedniej złączki króćca kotła możliwa jest 

współpraca zestawu z szeroką gamą urządzeń grzewczych z zamkniętą 
komorą spalania

• Estetyczny wygląd
• Kompatybilny z innymi systemami kominowymi concept
• Umożliwia rewizję systemu
Skład zestawu:
• Trójnik 87° – rewizyjny, Ø 80/125 – 1 szt.
• Rura długości 250 mm Ø 80/125 – 1 szt.
• Rozeta płaska Ø 80/125 – 1 szt.
• Kolano z podporą 87° Ø 80 – 1 szt.
• Króciec dylatacyjny z kołnierzem Ø 80 – 1 szt.
• Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) Ø 80 – 4 szt.

Wymiary
montażowe
75F940  

Wymiary
montażowe
75F930 



Zestaw powietrzno-spalinowy 
pionowy
(75F950), (75F960) (kondensacyjne)

Cechy:
•  Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia, w którym 

znajduje się urządzenie grzewcze
• Charakteryzuje się łatwym i prostym montażem
• Estetyczny wygląd
• Kompatybilny z innymi systemami kominowymi concept
•  Uniwersalne przegubowe przejście umożliwia montaż zestawu na  

dachach skośnych o nachyleniu od 20° do 45°

Informacje techniczne

Skład zestawu:
•  Rura 930 mm z zakończeniem pionowym 

do montażu z przejściem uniwersalnym 
przez dach – 1 szt.

•  Przejście przez dach uniwersalne z kołnie-
rzem ołowianym do montażu z rurą 930 mm 
z zakończeniem pionowym – 1 szt.

• Uszczelka silikonowa (wewnętrzna) – 1 szt.
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Numer 
katalogowy

75F950 75F960

Nazwa zestawu Zestaw powietrzno-spalinowy
pionowy Ø 60/100
(kondensacyjne)

Zestaw powietrzno-spalinowy
pionowy Ø 80/125
(kondensacyjne)

Ø 60/100 80/125
A 60 mm 80 mm
B 100 mm 125 mm
C 170 mm 170 mm

waga (kg) 5,9 6,32

Wymiary
montażowe:

Wymiary
montażowe:
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Odwiedź nas w internecie: www.concept.ik.pl

Marka wysokiej jakości
concept oznacza markę stworzoną przez renomowane firmy, współpracujące 
ze sobą w obszarze wyposażenia sanitarnego oraz elementów grzewczych.
Produkty tej marki odpowiadają najwyższym standardom jakości i idealnie  
nadają się do Twojej łazienki.
Zapraszamy do zapoznania się z innymi prospektami reklamowymi marki concept 
dostępnymi w hurtowniach Instal-Konsorcjum oraz u Twojego Instalatora.


