
Dla bezpiecznego
odprowadzenia spalin

www.henitom.com

KORZYŚCI

 » ochrona przed toksycznym 
kondensatem i czadem

 » szczelność przewodu kominowego
 » odpowiedni ciąg kominowy

SYSTEM
KOMINÓW ŻAROODPORNYCH

Certyfikat CE: 1450-CPR-0045
Płaszcz wewnętrzny: atestowana stal żaroodporna 
1.4828 (AISI 309)
Płaszcz zewnętrzny: atestowana stal kwasoodporna 
(nierdzewna) 1.4301 (AISI 304)

ZASTOSOWANIE:
komin izolowany do odprowadzenia spalin z urządzeń 
grzewczych montowany na zewnętrznej elewacji 
budynku

PALIWA:

TYP: DWUŚCIENNY
IZOLOWANY SKIŻ

PIECE W PRACY:
podciśnienie N1 (40Pa)
ciąg grawitacyjny (naturalny)
praca sucha

TECHNOLOGIA:
precyzyjne cięcie laserowe,  spaw plazmowy doczołowy,
łączenia szczelne za pomocą systemu kielich-rowek,  
izolacja termiczna  (50mm z niepalnej wełny mineralnej), 
konstrukcja sztywna i szczelna

ustnik komina

obejma mocująca

łączenie kielich-rowek

trójnik
(podłączenie do pieca) 

kompletna wyczystka 
(drzwiczki z szufladą, 
skraplacz)

stopa komina



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

HENITOM DRYJSKI SP. J.
ul. Helenówka 5C, 42-300 Myszków
NIP: 5771983960  REGON: 368589111 www.henitom.com

info@henitom.com
+48 34 314 86 79 
+48 502 319 948

PRODUCENT:

CHARAKTERYSTYKA

Wolnostojący, zewnętrzny komin żaroodporny z płaszczem izolacji termicznej do bezpiecznego odprowadzenia spalin z urządzeń

grzewczych pracujących na sucho. Montowany w celu zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem kwaśnego kondensatu, 
czynników atmosferycznych oraz pary wodnej. Zapewnia odpowiedni ciąg kominowy i prawidłową pracę kotła grzewczego, tak aby uzyskać 

jego maksymalną sprawność i moc. Współpracuje w systemach gdzie ciąg kominowy ma charakter grawitacyjny (naturalny). Idealny dla 

sytuacji gdzie nie ma możliwości odprowadzania spalin w istniejących przewodach kominowych lub w przypadku braku komina ceramicznego. 

Płaszcz izolacji oraz obejmy mocujące pełnią również funkcję stabilizacji całej konstrukcji.

dane techniczne

GRUBOŚĆ MATERIAŁU
płaszcz spalinowy / powietrzny ZAKRES ŚREDNIC

1,0 mm / 0,6 mm Ø : 120/225, 130/225, 140/240, 150/250, 165/265, 180/280, 200/300, 225/325, 
250/350, 300/400, 350/450, 400/500, 450/550, 500/600

1,5 mm / 0,6 mm Ø : 150/250, 165/265, 180/280, 200/300, 225/325, 250/350, 300/400, 
350/450, 400/500,450/550, 500/600

2,0 mm / 0,6 mm Ø : 180/280, 200/300, 225/325, 250/350, 300/400, 350/450, 400/500, 
450/550, 500/600

GATUNEK MATERIAŁU
Płaszcz wewnętrzny

       Płaszcz zewnętrzny

 
stal żaroodporna 1.4828
stal kwasoodporna 1.4301

IZOLACJA TERMICZNA 50 mm z niepalnej wełny mineralnej

KLASA TEMPERATURY T600 ODPORNOŚĆ NA NAPRZEMIENNE 
ZAMARZANIE I ODMARZANIE odporny

ODPORNOŚĆ NA KONDENSAT tak (W) ODPORNOŚĆ NA POŻAR
 SADZY tak (G)

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ tak (Vm) ODLEGŁOŚĆ OD MATERIAŁÓW 
PALNYCH 80 mm

Dodatkowe możliwoście systemu: 

 » Dodatkowo zakończeniem systemu może być rotowent (strażak) lub daszek. Dostosowuje się indywidualnie do potrzeb.

 » 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).

 » Dostępny również w wersji kwasoodpornej (nierdzewnej) 1.4404.


