
CONCEPT Zestaw powietrzno-

spalinowy pionowy Ø 60/100 

kotły turbo i kondensacyjne

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m.

Średnica przewodu spalinowego 60 mm

Średnica przewodu powietrznego 100 mm

Maksymalna temperatura spalin 200 °C

Dopuszczony do nadciśnienia ≤ 200 Pa

Średnia szorstkość. 1 mm

Minimalna grubość materiału 0,4 mm

Odporny na zawilgocenie TAK

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

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

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

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

Klasyfikacja wyrobu wg CE:                                   

Numer certyfikatu CE 0036 CPD 9174 031

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

Przyłącza

 - Umożliwia pracę niezależną od wentylacji pomieszczenia w 

którym znajduje się urządzenie grzewcze.  

- Charakteryzuje się łatwym i prostym montażem.  

- Estetyczny. 

- Kompatybilny z innymi systemami kominowymi Concept.  

- Uniwersalne przegubowe przejście umożliwia montaż zestawu na 

dachach skośnych o nachyleniu od 20° do 45°.

Przeznaczenie / zastosowania

Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy o średnicy 60/100 zbudowany jest z dwóch 

współosiowych rur, zewnętrznej obudowy i wewnętrznej rury spalinowej. Jest on 

wykonany w formie kompletnego terminala spalinowo-powietrznego, 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 sposób gwarantujący 

szczelność przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, silny wiatr). 

Zestaw malowany jest standardowo w kolorze czarnym matowym. W celu podłączenia 

(terminala) do kotła należy dodatkowo zamówić elementy systemu spalinowo-

powietrznego Concept, zgodnie z zapotrzebowaniem np. rury, kolana, rewizje, itp.

System powietrzno-spalinowy Concept 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.

Dane techniczne (szczegółowe)

Cechy

Wtykowe/Kielichowe z wewnętrzną uszczelką w rurze spalinowej

                       by
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Opis towaru
Kod katalogowy: 
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