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Коминни системи

Система за изграждане
на комини на Винербергер

Система за изграждане на комини

30-годишна гаранция
При условие, че пускането в експлоатация на котела с коминната система е извършено от
оторизиран техник, имате 30 години гаранция за пожароустойчивост, възпламеняване и корозия на нашите продукти: тръбопроводи Универсал и компоненти, предоставени от завода.

Топлина за Вашия дом
Камината подобрява комфорта на Вашия дом. Топлината, излъчвана от огъня, е приятна и
създава уют, особено през зимните месеци.

Безопасност
Пълната окомплектовка на коминната система на Винербергер гарантира високо ниво
на сигурност, като се вземат предвид и качествата на керамичните тръбопроводи: те не
отделят токсичен газ, устойчиви са на температурни шокове и при това имат дълъг живот и
висока устойчивост на корозия и триене.

Енергийна ефективност
Всяка енергийно ефективна къща изисква както ефикасна отоплителна система така и
преди всичко способността да отговори на настоящите и бъдещите изисквания на обитателите. Коминната система на Винербергер, заедно с цялостната керамична зидария
Porotherm може да Ви осигури енергийно ефективен дом.

Екология
За разлика от изкопаемите горива, възобновяемите енергийни източници, като например
дървесина или пелети, осигуряват топлина без допълнителни емисии на парникови газове.

Настояще и бъдеще
Пълната коминна система на Винербергер отговаря на настоящите и бъдещите нужди на
обитателите посредством дизайн, който предлага гъвкавост при избора на отоплителната
система, напр. дърво, природен газ, пелети или течно гориво.

Независимост
Решението за изграждане на коминната система на Винербергер Ви дава възможност, да
гарантирате независимостта на Вашия дом сега и в бъдеще. Изберете режим на отопление,
което Ви допада най-много.
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Сърцето на къщата Ви
Всеки дом има специално място за членове на семейството, където те се радват
да споделят приятни моменти заедно. В дома Ви могат да се настанят всички Ваши
близки и да се насладят на приятна атмосфера и удобни решения, разработени от
Винербергер чрез непрекъснати иновации.

Независимо от стила, избран за Вашия дом- модерен, класически или
традиционен, цялостната коминна система от Винербергер ви дава свободата да избирате режима на отопление с най-голяма полза:
дървесина
пелети
течно гориво
природен газ

Признат в световен мащаб, благодарение на качествата си, цялостната
коминна система е произведена в Германия и е част от решенията за
зидария на Винербергер, специално проектирани за дома.
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1. Керамичните тръби издържат на температури до 400°C на изгорелите газове,
преминаващи през комина.
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2. Изолационният слой от минерална вата, разположен между бетонните
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блокове и вътрешните керамични тръби,
увеличава ефективността на горене и
намалява загубите на топлина.

3. Вратата е непропусклива, водоустойчива и лесна за използване.

4. Наличието на дренажна система за
образуваната кондензна вода осигурява
гъвкавост при употреба на твърди, течни
или газообразни горива.
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5. Предварително окомплектованата
цялостна коминна система на Винербергер съкращава до минимум времето за
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изграждане.

Предимства на коминната
система на Винербергер,
изградена от керамични
тръби
Модерна и гъвкава, системата е подходяща за различни видове горива и
отговаря на настоящите и бъдещите
изисквания на обитателите.
Безопасна, защото керамичните
тръби са устойчиви на температурни
натоварвания, не горят и не отделят
токсични газове.
Огнеупорни, защото са керамични
продукти и се изпичат при 1100°C
Дълъг живот на елементите, притежаващи висока механична якост, ниско
съпротивление и висока устойчивост
срещу корозия.
Устойчиви на киселини, съдържащи
газове като хлор, разтворители и др.
Добрата звукоизолация, благодарение
на високата плътност, намалява шума,
който може да се предаде вътре в
помещенията на къщата.
Керамичните изделия могат да бъдат
рециклирани.
Доказано качество в милиони домове
от няколко европейски държави.
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Компоненти и аксесоари, включени в
доставката за изграждане на коминната
система на Винербергер
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Пълната коминна система съдържа всички необходими компоненти и
аксесоари за инсталиране.
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Елементи
1

Блок от лек бетон

2

Вътрешна керамична тръба

3

Керамичен елемент за улавяне на кондензната вода
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Керамична тръба с отвор за почистване

5

Керамичен капак за отвора за почистване

6

Керамична тръба с отвор за присъединяване

7

Метална вратичка за отвора за почистване

8

Топлоизолационни плочи от минерална вата

9

Преден панел за изхода за присъединяване от минерална вата

10

Метални подпори за панела от минерална вата

11

Лепило за керамични тръби, устойчиво на киселини

12

Разтвор за капака и горната част на комина

13

Покриваща плоча

14

Завършваща метална тръба

15

PU лепило за закрепване на завършващата метална тръба

16

Ръководство за монтаж

Базова система - комплект от 7 м
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Винербергер доставя цялостен комплект за изграждане на коминна система с
височина 7 м, включващ необходимите елементи за това.
Ако коминът има височина повече от 7 м, може да се доставят допълнителни
елементи, необходими за завършването му до желаната височина.
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