System kominowy niskotemperaturowy z nowoczesną ceramiką
high tec z połączeniem kielichowym do kotłów z zamknięta
komorą spalania opalanych paliwami gazowymi i ciekłymi
Komin z rurami high tec do kotłów opalanych gazem lub paliwami ciekłymi z zamkniętą komorą spalania. Przeznaczony do pracy z niskimi temperaturami spalin z
nowoczesnymi piecami kondensacyjnymi. Przystosowany do pracy w nadciśnieniu

TONAtec – Rodzaje paliw
Komin TONAtec dzięki zastosowaniu nowoczesnej rury high tec zapewniającej
wyjątkową szczelność przeznaczony jest do pracy w nadciśnieniu.
Zintegrowany system podłączeń z uszczelkami służy do podłączenia kotłów kondensacyjnych z wymuszonym odprowadzaniem spalin.
Ceramika zastosowana w tym kominie wyróżnia się bardzo niską nasiąkliwością i
wysokimi parametrami użytkowymi.
Zastosowana ceramika high tec posiada połączenie kielichowe i łączona jest
specjalistycznym silikonem. Dzięki tym nowatorskim rozwiązaniom komin zapewnia
pełną szczelność i bezpieczeństwo w eksploatacji. Zintegrowany szyb powietrzny
umożliwia niezależny pobór powietrza atmosferycznego do paleniska z wstępnym
jego podgrzaniem.
Ceramiczny system
y
odprowadzenia
p
spalin przeznaczony do spalania:
Olej
Gaz

Charakterystyka pracy
System kominowy TONAtec odprowadzenie spalin zapewnia:
w nadciśnieniu do 200 Pa
środowisko pracy- mokre
możliwość pracy bez pobierania powietrza z pomieszczenia (pobór powietrza z
zewnątrz budynku).
Powietrze z atmosfery doprowadzane jest w systemie TONAtec bezpośrednio do
paleniska dzięki zastosowaniu podłączenia koncentrycznego.
możliwość podłączenia więcej niż jednego kotła gazowego lub olejowego
prosty i szybki montaż
rury ceramiczne oznakowane CE z połączeniem kielichowym
do kotłów z zamkniętą komorą spalania
maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 160 stC
łączenie rur ceramicznych za pomocą silikonu TONAcerasecur klasyﬁ kacja
T160 P1 W2 O00 (L90)

Jednociągowy
Wewnetrznaś średnica Wymiary zewnętrzne Ciężar komina Rury i pustaki
rury ø (cm)
pustaków (cm)
(numer artykułu)
(kg/mb)
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