
CONCEPT Zestaw powietrzno-

spalinowy poziomy Ø 80/125 

kotły turbo i kondensacyjne

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

Średnica przewodu spalinowego 80 mm

Średnica przewodu powietrznego 125 mm

Maksymalna temperatura spalin 200 °C

Dopuszczony do nadciśnienia ≤ 200 Pa

Średnia szorstkość 1 mm

Minimalna grubość materiału 0,4 mm

Odporny na zawilgocenie

Przeznaczenie / zastosowania

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania

Numer certyfikatu CE 0036 CPD 9174 031

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.

Kompatybilny z innymi sytemami Concept

Koncentryczny system powietrzno-spalinowy przeznaczony jest do odprowadzania 

spalin z urządzeń grzewczych z zamkniętą komorą spalania, np. kotły turbo lub 

kondensacyjne. Urządzenia te charakteryzuje wysoka sprawność, stosunkowo niska 

temperatura spalin oraz nadciśnienie panujące na wylocie z króćca spalin. Układy 

odprowadzenia spalin współpracujące z tego typu urządzeniami, narażone są na ciągłe 

działanie kondensatu oraz nadciśnienia dochodzące do 200 Pa. Konstrukcja systemu 

gwarantuje bezpieczne odprowadzenie spalin na zewnątrz budynku i doprowadzanie 

świeżego powietrza do spalania. Rozwiązanie to umożliwia pracę urządzeń grzewczych 

z zamkniętą komorą spalania, niezależną od powietrza pomieszczenia, w którym są 

zlokalizowane, dzięki czemu można instalować je w niewielkich gabarytowo 

pomieszczeniach.Niewielki ciężar systemu.

Wtykowe/Kielichowe z wewnętrzną uszczelką w rurze spalinowej

CONCEPT ZESTAW 

POWIETRZNO-SPALINOWY 

POZIOMY Ø 80/125 KOTŁY 

TURBO I KONDENSACYJNE

Opis towaru

Przyłącza

Kod katalogowy: 

75F920

TAK

                       by
SYSTEMY POWIETRZNO-

SPALINOWE

Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy o średnicy 80/125 zbudowany jest z dwóch 

współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Kanałem 

powietrznym, jaki tworzą między sobą rura spalinowa i osłonowa, jest dostarczane 

świeże 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. Zestaw umożliwia odprowadzenie spalin 

z urządzeń z zamkniętą komorą spalania, kondensacyjnych lub turbo, bezpośrednio 

przez zewnętrzną ścianę budynku. W celu przyłączenia zestawu do urządzenia 

grzewczego konieczne jest zastosowanie odpowiedniej złączki króćca spalin.

Dane techniczne (szczegółowe)

Klasyfikacja wyrobu wg CE:                                   

T200-P1-W-Vm-L20040-O00,     

T200-N1-W-Vm-L20040-O00, 

T200-P1-W-V2-L50040-O00,   

T200-N1-W-V2-L50040-O00,


