PRESTO – systemy kominowe
kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹
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MÓWISZ „KOMIN” – MYŒLISZ „PRESTO”
www.presto-kominy.pl
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Dodatkowa oferta – œrednice 35, 40 cm
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Komin do kot³ów gazowych
z zamkniêt¹ komor¹ spalania
presto sps
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Komin do kot³ów
kondensacyjnych
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presto sps-k
Presto SPS-K jest systemem odprowadzania spalin w budownictwie jednorodzinnym.
System ten zosta³ stworzony w oparciu o komin Presto SPS dla kot³ów z zamkniêt¹ komor¹
spalania z tym, ¿e musi spe³niaæ dodatkowe zadania postawione mu przez nowoczesn¹
technik¹ kondensacyjn¹.
Najnowsze rozwi¹zania w technice grzewczej ukierunkowane na zwiêkszanie sprawnoœci
urz¹dzeñ grzewczych przynios³y zdecydowane zmniejszenie temperatury spalin wylotowych
do +30÷50 °C.
Taka temperatura spalin powoduje powstawanie w kominie
w du¿ej iloœci wyj¹tkowo mokrych i agresywnych spalin (w iloœci
kondensatu do kilkunastu litrów na dobê).
Komin przy takich temperaturach nie posiada wystarczaj¹cego ci¹gu
dla usuniêcia spalin z kot³a. Brak ci¹gu kominowego wymusi³
konstruowanie kot³ów z wentylatorami których zadaniem jest
wyrzucanie spalin przez komin na zewn¹trz budynku.
Wi¹¿e siê to z powstawaniem nadciœnienia w kominie a wiêc
i koniecznoœci¹ zmiany konstrukcji ³¹czenia rur kominowych
w celu stworzenia wyj¹tkowej szczelnoœci.
Sercem komina jest nowa rura ceramiczna klasy A1N1-D3P1
o lepszych parametrach w zakresie prób ciœnieniowych
i maksymalnej przepuszczalnoœci powietrza ni¿ rury stosowane
w kominach dla kot³ów niskotemperaturowych z zamkniêt¹ komor¹
spalania.
Rury ceramiczne ³¹czone s¹ kielichowo na specjalnym silikonie
odpornym do 285°C.
Te wyj¹tkowe cechy przewodu kominowego jak i konstrukcja komina
spowodowa³y, ¿e komin SPS-K umo¿liwia pod³¹czenie kot³a
kondensacyjnego gazowego jak równie¿ mo¿e wspó³pracowaæ
z kot³em niskotemperaturowym z zamkniêt¹ komor¹ spalania
oraz kot³em gazowym atmosferycznym i olejowym o temperaturze
spalin do 200 °C.
Komin SPS-K mo¿e pracowaæ w trybie wspó³pr¹du (spaliny-powietrze)
jak równie¿ w przeciwpr¹dzie. W przeciwpr¹dzie powietrze z ponad
dachu zostaje prowadzone w dó³ do kot³a (powietrze spalania) i
podgrzewane poprzez ciep³¹ rurê spalinow¹.
Takie rozwi¹zanie doprowadzenia powietrza do kot³a zwiêksza jego
sprawnoœæ o oko³o 2% oraz eliminuje problem szczelnych przegród
w nowych budynkach.
System SPS-K sk³ada siê z rur i trójników kielichowych, obudowy pustaków z keramzytobetonu, pierœcieni centruj¹cych do rur,
zakoñczenia ustnikowego komina oraz we wszystkie konieczne
akcesoria potrzebne do wybudowania komina (silikon uszczelniaj¹cy,
drzwiczki, pokrywa wyczystki, membrany powietrza i spalin i inne).

Oferta handlowa Presto SPS - K
Rodzaj komina
SPS-10K
SPS-14K
SPS-10K+W
SPS-14K+W

Œrednica wew.
10 cm
14 cm
10 cm
14 cm

Wymiary zewn.
36 x 36 cm
36 x 36 cm
36 x 50 cm
36 x 50 cm

Masa kg/mb
78
82
109
113

Oferta dotyczy kominów jednoprzewodowych
i jednoprzewodowych z dodatkowym otworem
10,5 x 26 cm. Otwór w pustaku kominowym
oprócz funkcji wentylacji grawitacyjnej mo¿e
umo¿liwiæ przeprowadzenie przewodów ró¿nych
instalacji, np. solarnej, anteny satelitarnej, sieci
komputerowej, telefonicznej, itp.

Powietrze spalania

Czopuch
Spaliny

Przy³¹cze powietrzno-spalinowe.
Wysokoœæ przy³¹cza mierzona od
jego osi do podstawy komina - 224 cm.
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Wymiary
Waga
zewnêtrzne
[kg/mb] Nr artyku³u
[cm]

wentylacyjnych 12 x 16 cm

jednokana³owy

! wysokoœæ monta¿owa
pustaków 25 cm

! szybki i ³atwy monta¿

dwukana³owy pion

– 4 pustaki na 1 mb
! nie wymagaj¹ obmurowania
! ma³a powierzchnia zabudowy
! ma³a iloœæ fug zwiêksza ich
wydajnoœæ
! t³umi dŸwiêki
! zgodnoœæ z PN-EN 771-3

dwukana³owy poziom

trzykana³owy pion

czterokana³owy
pion

Centrala
PRESTO Sp. z o.o.
03-118 Warszawa
ul. Mehoffera 86

! wymiary kana³ów
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Typ pustaka

Tel. 022 889 56 75, 022 889 54 77
Fax 022 744 53 77

Magazyn G³ówny – Dzia³ Sprzeda¿y
Dêbe 82
05-140 Serock
Tel. 022 374 74 67
Fax 022 435 78 33

e-mail: presto-sprzedaz@o2.pl
e-mail: presto-kominy@o2.pl
www.presto-kominy.pl

