Přehled
komínových
systémů

ČSN EN 1443: T400 N1 D 3 G50 
Třísložkový komínový systém s keramickým
komínovým průduchem, tepelnou izolací a
plášťovou komínovou tvárnicí z lehkého
betonu. Systém využívá specifického systému
zadního větrání. Univerzální komínový systém
pro všechny druhy paliv.

Zadní větrání
komínu
slouží k odvodu vhkosti
z izolace komínového
průduchu a případnému
nežádoucímu úniku
spalin.

ČSN EN 1443: T400 N1 W 3 G50 
ČSN EN 1443: T400 P1 W 3 G50
Třísložkový komínový systém se zadním větráním.
Komínový průduch je tvořen tenkostěnným
šamotovým izostaticky lisovaným potrubím
s tepelnou izolací umístěným v plášťových
tvárnicích z lehkého betonu. Jedná se o univerzální
komínový systém pro všechny druhy paliv.
ČSN EN 1443: T400 N1 W 3 G50 
ČSN EN 1443: T400 P1 W 3 G50
Univerzální komínový systém bez zadního
větrání. Komínový průduch je vytvořen potrubím
z nerezového plechu (tzv. bariérový komínový
průduch zabraňující průniku vlhkosti do izolace).
Komínový průduch je opatřen tepelnou izolací
a je osazen v plášťových tvárnicích z lehkého
betonu. Komínový systém je určen pro všechny
druhy paliv.

Komínové systémy

Třísložkové systémové komíny bez zadního
větrání, kde komínový průduch tvoří potrubí
z nerezové oceli opatřené kvalitní tepelnou
izolací. Plášť komína tvoří také nerezové
potrubí s povrchovou úpravou lesk, mat nebo
barevný nástřik.
ČSN EN 1443: T250 N1 W1 G50 
EKO300.4 Komínový systém, který je určenpro
odvod spalin od plynných paliv a lehkých topných
olejů, kde teplota spalin nepřesahuje 250°C
ČSN EN 1443: T450 P1 W1 G50 
EKO300.3, EKO300.38 Komínový systém, který
je určen pro tuhá paliva s maximální teplotou
spalin 450°C. Rozdělení je dle tloušťky komínového
průduchu 0,8 a 1 mm.
ČSN EN 1443: T450 N1 W3 G50 
EKO300.5, EKO300.58 Komínové systémy, stejné
jako systém 300.3(8) je určen pro tuhá paliva s
maximální teplotou spalin do 450°C. Liší se od něj
pouze materiálem a sílou tepelné izolace. (do ø
200 mm tloušťka izolace 55 mm, pro větší ø 60 mm)
ČSN EN 1443: T120 P1 W2 G50 
Třísložkový komínový systém vyrobený s pláštěm
z nerezové oceli. Pro všechny vyráběné varianty
je komínový průduch standardně vyráběn
z plastového potrubí PPH.

ČSN EN 1443: T400 N1 W3 G50 
Třísložkový systémový komín EKO STAR je určen pro všechny
druhy paliv. Jedná se o lehký třísložkový komínový systém
s komínovým průduchem tvořeným tenkostěnným šamotovým
potrubím opatřeným kvalitní tepelnou izolací a pláštěm
z nerezové oceli v matném nebo lesklém provedení.
Komínové systémy

ČSN EN 1443: ??? 
Komínový systém, který se díky nové technologii
výroby pláště vyznačuje extrémně nízkou hmotností a vysokou požární bezpečností. Komínový
průduch je tvořen tenkostěnným šamotovým
izostaticky lisovaným potrubím. Je určený do
všech typů objektů, pro všechny druhy paliv.
Může být jak ve dvousložkovém provedení, tak
ve třísložkovém provedení s tepelnou izolací
komínové vložky.

ceramic

Spojka pláště
Patentovaný díl,
vyrobený z nerezové
oceli, umožňující snadné
zafixování jednotlivých dílů
pláště nad sebou.

ČSN EN 1443: :???? 
Alternativa lehkého komínového systému
s průduchem vytvořeným potrubím z nerezového plechu. Je určený do všech typů
objektů, pro všechny druhy paliv. Může být
jak ve dvou- složkovém provedení, tak ve
třísložkovém provedení s tepelnou izolací
komínové vložky.

STEEL

ČSN EN 1443: ??? 
Komínový průduch z plastového potrubí
z Polypropylenu vytváří společně s pláštěm
komínový systém s nejmenší možnou hmotností. Je určen do všech typů objektů k odvodu
spalin od kondenzačních kotlů na plyn
a kapalná paliva do teploty 120°C.

PPH
Komínové systémy

Komínový systém pro společné
připojení až 10-ti spotřebičů
ČSN EN 1443: T200 P1 W 1 O50 
ČSN EN 1443: T200 N1 W 1 O50 
Systémový komín pro společné komíny od
plynových spotřebičů s uzavřenou spalovací
komorou v provedení C. Komínový průduch
z nerezové oceli je bez tepelné izolace
instalován v plášťových tvárnicích z lehkého
betonu. Meziprostorem mezi komínovým
průduchem a pláštěm se přivádí spalovací
vzduch do uzavřených spotřebičů.
ČSN EN 1443: T200 P1 W 1 O50
ČSN EN 1443: T200 N1 W 1 O50	
Systémový komín pro společné komíny. Alternativa
k EKOturbo s tím, že komínový průduch je tvořen
tenkostěnným šamotovým potrubím.
ČSN EN 1443: T160 P1 W 2 O50

ČSN EN 14471:T160 H1 W 2 O20 EI100 
Systémový komín pro společné komíny.
Alternativa k EKOturbo s tím, že komínový
průduch je tvořen plastovým potrubím
z Polypropylenu s teplotní odolností do
120°C – určeno výhradně pro nízkoteplotní
a kondenzační kotle.

Přetlakový komínový systém
ČSN EN 1443: T200 P1 W 3 O50 
Moderní systémový komín určený pro odvod
mokrých spalin od přetlakových spotřebičů
paliv. Komín je určen pro odvod spalin od nízkoteplotních, kondenzačních a technologických
spotřebičů s přetlakem spalin na spalinovém
hrdle. Komínový průduch z nerezové oceli
je osazen bez tepelné izolace v plášťových
komínových tvárnicích z lehkého betonu.
Meziprostor mezi komínovým průduchem
a tvárnicí se využívá zpravidla k přívodu
spalovacího vzduchu.
ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 
Moderní systémový komín k odvodu spalin
od kondenzačních kotlů na plyn a kapalná
paliva. Potrubí komínového průduchu je
tvořeno plastovým potrubím z Polypropylenu
s teplotní odolností do 120°C.
Komínové systémy

www.eko-kominy.cz

e-mail:info@eko-kominy.cz KONTAKTUJTE NAŠE POBOČKY
Pobočka Brno Vodní 547, 664 62 Hrušovany u Brna, tel.:547214690,
fax:547214691,e-mail:brno@eko-kominy.cz Pobočka Plzeň Pivovarská ul.
1097, 337 01 Rokycany, tel/fax: 377 331 663, e-mail: plzen@eko-kominy.cz Pobočka Mělník Nádražní 81, 277 01 Dolní Beřkovice, tel/fax:
315 621 810, e-mail: melnik@eko-kominy.cz

ČSN EN 1443 Klasifikace je závislá na zabudování výrobku do stavby.
Nerezové jednovrstvé potrubí určené pro sanaci a kouřovody.

EKO FLEX
ČSN EN 1856-2 T400 N2 D Vm L50040
EKO FLEX GAS ČSN EN 1856-2 T400 N2 D Vm L20030
Flexibilní komínové vložky EKO FLEX jsou určeny pro sanaci stávajících
komínových průduchů, do uhýbaných komínů, a tam, kde není možné
instalovat potrubí pevné. Jsou určeny pro odvod spalin s přirozeným
tahem bez trvalé kondenzace (např. kondenzační kotle)

ČSN EN 1443: T120 P1 W 2 O50 CE
ČSN EN 14471: T120 H1 W 2 O20 EI100 CE
Klasifikace je závislá na způsobu použití. Potrubí pro komínové
průduchy a kouřovody od nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů
na plynná a kapalná paliva. Jedná se o ucelený výrobní sortiment
tvarových výrobků a potrubních dílů. Potrubí je odolné do teploty
120°C. Provedení potrubí pevné a flexibilní.
Komínové vložky

