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    s protiproudem)

Spalovací vzduch

K
er

am
ic

ká
 tr

ub
ka

,
st

av
eb

ní
 v

ýš
ka

  1
,0

 m

Tepelná 
Vzduchová

 šachta

Tepelný oddělovací blok
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Návod na osazování

      Provedení: ∅14,       ∅16, 18, 20, 25 Alternativní řešení vyústění:
(výstupní potrubí s kónusem)

• Kónus ústí T

• Poslední trubka s hrdlem Q

• Ochrana

• Min. vzdálenost od dřevěných dílů: 5 cm  cc

• Na studeném místě doporučujeme doplňkovou tepelnou izolaci (nehořlavou!) dd
(při stavebně fyzikální nutnosti je bezpodmínečně zapotřebí!)

• Tepelný oddělovací blok jako volba k minimalizaci tepelných mostů nad blokem 
pláště

• Horní čistící dvířka (otočná) Y
Poznámka:
Nutnost čistících dvířek si ověřte u 
kominíka. Jestliže nebude možné dvířka 
v DG umístit z prostorových důvodů, 
můžete je také zasadit pod krytem ve 
sklepě nebo přepokládat možnost výstupu 
pro čištění ze střechy.

Provedení krytů  aa
(vybrání pro kryty ze všech stran 
nejméně o 3 cm větší než je rozměr 
bloku pláště)

• Nehořlavá izolační 
vrstva  bb
(dělicí spára)

Min. odstup od dřevěného 
trámu 5 cm

• Připojovací díl ohniště P
Standardní výška: 188 cm
(jiných výšek lze dosáhnout 
zkrácením trubky nebo 
přizděním soklu nebo 
vsazením prázdného bloku 
pláště ve dně)

• Hrdlo ve výšce bloku 
pláště N   

• Deska z minerálních vláken

• 2. blok pláště   

• Vnitřní část 
čistících dvířek 
∅16-30 I

(pro pevná paliva)

• Čistící dvířka G  

• Litinový odlitek E

• Trubka odvádění kondenzátu F

• Clona J

• Maltové lůžko A

• Clona 

• Trubka 
odvádění 
kondenzátu 
(koleno)

• Čistící dvířka 
vnitřní díl 
(nebo revizní 
uzávěr)

• Hotový patní prvek

• Deska z minerální vlny

• Hotový patní díl z 
keramiky

Pracovní kroky při osazování 
hotového sloupku

1. Hotový patní prvek osaďte do maltového 
lože nad izolací proti vlhkosti (svislá!).

2. Otevřete čistící dvířka.
3. Vytáhněte clonu z hotového patního dílu.

4. Hotový keramický patní díl s nasunutým 
dílem odtoku kondenzátu vyjměte ze základního 
balíčku a shora vsaďte do hotového patního dílu. 
Dávejte pozor na to, aby zaskočil do správné 
středící drážky betonové desky.

5. Ze základního balíčku vyjměte díl pláště 
s minerální vlnou a vložte ho do nejvyššího bloku 
pláště hotového sloupku. (U průměru 14 se navíc 
vkládají 4 distanční držáky).

6. Obloukový díl (se sifonem) odtoku kondenzátu 
vyjměte ze základního balíčku a pevně nasuňte 
na již namontovaný díl odtoku kondenzátu 
v hotovém sloupku. 

7. Clonu opět nasaďte.
8. Nasaďte vnitřní díl 

čistících dvířek (ze 
základního balíčku) 
a čistící dvířka 
uzavřete.

9. Vyjměte jeřábová 
oka.

Kónus ústí T •
Koncový díl z keramiky S •

Hrdlo poslední trubky Q •

Hotový díl hlavy komína •
(je možné i jiné obložení 

nebo obezdění) 

Ochrana •
Zakrytí •

Střešní krokve •

   
   Průřez systémem
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Postup nasazování 
hrdlové trubky M

•
Čelní deska 

z minerálních vláken

• Spárovací hmota

Distanční držák Z •
(jen u průměru 14)

Revizní uzávěr H •
(jen u průměru 14, olej nebo plyn)

Čistící dvířka ∅14 G •

Betonová mezideska C •
1. blok pláště •

Izolace proti vlhkosti •
Nosný rovný podklad •



Vyjasněte si, prosím, nejdříve s projektantem nebo mistrem kominíkem, v jaké výšce bude vsazená přípojka kouřové trubky 
nebo druhá čistící dvířka (Y).

1)Prostor soklu jako sada (při použití hotového sloupku viz pracovní kroky na levé straně!):
a) Na rovném a nosném podkladu připravte maltové lůžko (A) (malta M5 dle ON EN 998-2:2000) s izolací proti vlhku (B) 
(např. dehtový papír) a na ní opět naneste maltové lůžko.
b) Horní polovinu prvního bloku pláště vyřízněte v šířce 17 cm a osaďte do připraveného maltového lůžka.
c) Maltu šablonou naneste na blok pláště a pak osaďte betonovou mezidesku (C).
d) Druhý blok pláště vyřízněte v šířce 21 cm pro vsazení čistících dvířek a nasaďte do malty na betonovou mezidesku 
(C). 
e)Nasaďte třetí blok pláště.
f)Trubku odvodu kondenzátu (F) nasaďte dobře na dolní konec dílu hotového bloku (E) (bez obloukového dílu) a ten nasaďte 
do středu betonové mezidesky nad odtokovým otvorem do tenkého maltového lůžka. Vložte desku z minerálních vláken (D). U 
průměru 14 navíc pro fixaci vnitřní trubky vložte 4 distanční držáky (Z). 
g) Nad vyříznutý blok pláště přibijte systémová čistící dvířka (G). U průměru 14 zašroubujte dodávaný revizní uzávěr (H) 
do hotového dílu sloupku, u průměru 16 až 30 se vnitřní díl čistících dvířek (I) jen vkládá a zatlačí uzavřením vnějších dvířek.
h) Opět nasaďte obloukový díl (sifon) trubky odvodu kondenzátu (F) a přední clonu (J).

2)Normální rytmus nasazování:
a) Z dávkovací lahvičky naplňte kapalinu do sáčku se spárovací hmotou (K) a hmotu tak dlouho rukama zpracovávejte, 
až bude spárovací hmota plastická (nezpracovávejte při teplotě nižší než 5°C!).
b)Spárovací hmotu vložte do již nasazené hrdlové trubky (předtím trubku vyčistěte vlhkou houbou).
c) Tři bloky pláště nasaďte do malty (maltu nanášejte šablonou) a vždy přisaďte desku z minerálního vlákna. 
d) Hrdlovou trubku opatrně (s čistou spodní stranou!) vložte do bloků pláště a otočením o čtvrt otáčky ji v dolním hrdle 
vycentrujte (M).
e) U průměru 14 navíc nasaďte přes desku 4 distanční držáky (Z) k fixaci a vystředění hrdlové trubky.
f) Spárovací hmotu, která se vytlačí dovnitř, rozetřete hladítkem na spáry.

Pozor: Obecně dávejte pozor na to, aby horní okraj bloku pláště a hrdlové trubky zůstávaly ve stejné výši (N).

3)Montáž připojovacího kusu ohniště:
a) Horní blok pláště vyřízněte v šířce přední desky z minerálních vláken (O) (23 cm, ze základního balíčku). 
b)Nasaďte desku z minerálního vlákna a vyřízněte ji ve velikosti otvoru v bloku pláště.
c) Připojovací díl topeniště (P) vložte jako normální vnitřní trubku.
d) Předvyražený rádius v přední desce z minerálních vláken  (O) vyřízněte dle průměru a přizpůsobte otvoru v bloku 
pláště. (Tento bod odpadá u protiproudového provozu – viz popis na straně 4.)

4)Vytvoření hlavy
a) Nejvyšší hrdlovou trubku (Q) před vsazením tak zkraťte, aby horní okraj hrdla končil ve výšce horního okraje bloku 
pláště. 
b) Hotový  kus  hlavy  komína  (R) přiřízněte  dle  sklonu  střechy,  usaďte  do  maltového  lůžka  a  vyrovnejte  pomocí 
postranních seřizovacích šroubů (v případě potřeby předem vložte 3 cm tepelné izolace).
c) Kónus ústí (T) (ze základního balíčku) nasaďte na krycí desku a odměřte chybějící zbytkovou výšku sloupku vnitřní 
trubky. Kónus ústí opět odstraňte, keramický koncový kus (S) (bez hrdla, ze základního balíčku) příslušně zkraťte a nasaďte se 
spárovací hmotou.
d) Kónus ústí (T) nasaďte na vyčnívající sloupec vnitřní trubky a mezeru mezi vnitřní trubkou a kónusem ústí uzavřete 
silikonem (malá tuba ze základního balíčku). 

Upozornění: Při  výrobě krycích desek z místního betonu je nejlepší použít  originální  plechovou kouřovou trubku z kamen; na 
ochranu před proniknutím vody nechte z betonu vyčnívat asi 0,5 cm trubky.

5)Všeobecné pokyny:
a) Při přerušení sesazování komín zakryjte, abyste zabránili proniknutí vody nebo stavební sutě.
b) Vybrání v krytu  (aa) má být ze všech stran o 3 cm větší než je vnější rozměr bloku pláště, protože meziprostor se 
vyplňuje nehořlavou izolační hmotou (bb). 
c) Doporučujeme volné vnější plochy komínového systému začistit (je bezpodmínečně nutné pro pozitivní test Blower-
Door!), stejně tak doporučujeme dodatečnou nehořlavou tepelnou izolaci (dd) ve studeném prostoru – je bezpodmínečně nutná 
při stavebně fyzikální nutnosti.
d) Ke statickému zajištění je možné v případě potřeby dodat pro volně stojící díl pod nebo nad střechou spojku  (ee) 
tuhou v ohybu. Dbejte na včasné vložení; použití je potřebné zčásti již od výšky cca 1 m nad střechou (závisí na použitém typu 
komína; při použití tepelného oddělovacího bloku ve střeše je bezpodmínečně nutný).
e)Bude-li komín nad střechou obložený už při stavbě, tak se toto obložení (např. oplechování) zhotoví s otevřenou vzduchovou 
mezerou. 
f)Při odvádění kondenzátu (z komína a kotle) je nutné dbát vodoprávních nařízení. Odtok zajistěte proti ucpání.
g)Je zakázáno upevňovat na komín jiné než systémové díly!

Záruku na dlouhodobou bezporuchovou funkci vašeho trubkového komínového systému je možné zaručit jen tehdy, když 
budete vedle příslušného návodu na osazování dodržovat také všeobecně uznávaná pravidla techniky a komínový systém 
osazovat podle výkonové charakteristiky (viz typový štítek). 

Návod na osazování



Situace připojení plynového/výkonového kotle (provoz 
s protiproudem) (možné jen u ∅ 14, výhradně pro podtlakový 
provoz!!!)

Situace standardního připojení pro olejové kotle a kotle na tuhá 
paliva

Vzduchová mezera přívodu 
vzduchu
Deska z minerálních vláken

Přiváděný vzduch
Přípojka kouřové trubky

Spaliny

Spalinový adaptér (nalepený)

Deska přívodu vzduchu 
s adaptérem
Trubka přívodu vzduchu
Trubka spalin

Deska z minerálních vláken

Přípojka kouřové trubky

Spaliny

Čelní deska z minerálních vláken
Keramická těsnící šňůra

Trubka spalin

1. Potřebné montážní díly naleznete v „Balíčku komínové protiproudové 
trubky“. Čelní deska z minerálních vláken se nemontuje (nebo se 
odstraní), protože jinak by bylo sání vzduchu blokované.

2. Ještě jednou zkontrolujte, zda je deska z minerálních 
vláken v bloku pláště tak velká jako je vyříznutý otvor v bloku pláště (je 
na to nutné dbát také pro bezproblémové přisávání vzduchu). 

3. Vyřízněte adaptér spalin (membránový adaptér∗, 
průměr 14 cm) o 1 cm menší než je průměr trubky spalin a se spárovací 
těsnící hmotou „HART“ ho vlepte do otvoru přípojky kouřové trubky 
(místa lepení musí být suchá a bez prachu!).

4. Desku přívodu vzduchu přibijte nad otvor v bloku pláště (okrajový 
kroužek vně, aby byl přístupný bez problémů i po omítnutí) tak, aby se 
středy otvorů přívodní desky a kouřové trubky nacházely ve stejné 
výšce.

5. Adaptér přívodu vzduchu (membránový adaptér∗ 

průměr 16 cm) vyřízněte o 1 cm menší než je průměr trubky přívodu 
vzduchu a zasuňte do desky přívodu vzduchu. Použijete-li thermu bez 
koncentrické trubky přívodu vzduchu, přizpůsobte tento membránový 
adaptér také velikosti spalinové trubky (provoz závislý na vzduchu 
v prostoru).

6. Spalinovou trubku thermy připojte do komína až tehdy, až bude spárová 
těsnící hmota vlepeného membránového adaptéru úplně vytvrzená!

∗ černý membránový adaptér do teploty spalin 140°C, červený 
membránový adaptér do teploty spalin 200°C 

  

         

Ocelový šroub
Těsnící podložka

Krycí deska

Plastová hmoždinka

Armovací kanál

Nejvyšší blok pláště

1. Plastovou hmoždinku opatrně zaražte do armovacích kanálů (tento 
pracovní krok odpadá, pokud byla namontovaná armovací sada 
komínové trubky).

2. Přiložte krycí desku.
3. Krycí desku přišroubujte ocelovými šrouby (použijte těsnící podložky!).

Šrouby nedotahujte příliš silně, aby byla zachována pohyblivost krycí 
desky (protažení teplem!).

VÝROBCE: 
Pokyny k vyplnění:
(příklady jsou ve vzoru vlevo vyznačené 
modře)
4. Vložte číslo firmy vývozce.
5. Zakřížkujte odpovídající variantu 

provedení:
AV.A: standardní provedení
AV.B: zvláštní provedení (T 600)
(AV.C a AV.D platí jen pro systém 
„Rohr Universal LAF“)

6. Uveďte světlý vnitřní průměr 
zachycovacího systému v m.

7. Nalepte vyplněný typový štítek na 
čistící dvířka odpovídajícího 
komínového tahu.

Typ 
zachycování  [novostavba]

ORGÁN DOHLEDU: Stavebně technický institut, Karl-Leitl-Str. 2, 4048 Linec/Puchenau A

VÝVOZCE:                                                           (Uveďte číslo firmy vývozce)

POKYNY K POUŽITÍ:    G při AV.A až AV.D: zkoušky dle EN 13216-1:2004
AV.C a AV.D: provedení Rohr Universal LAF

Dodržujte národní nařízení a doporučená pravidla techniky (např. návody na usazování). 
Varianta 
provedení: (1)

Výkonová charakteristika: Dovolené druhy 
paliva:

Vnitřní ∅ [mm] (2)

X AV.A: T400-N1-G(50)-W-F90-I,II 1, 2, 3 140

� AV.B: T600-N1-G(50)-W-F90-I 1, 2, 3

� AV.C: T400-N1-G(50)-W-F90-II 1, 2, 3

� AV.D: T400-N1-G(50)-W-F30-II 1, 2, 3

Legenda dovolených druhů paliva:    1=plynné    2=kapalné (HEL)    3=pevné
(1) Příslušné políčko zaškrtne vývozce.      (2) Uvede vývozce

Návod na osazování




