norm

System kominowy z nowoczesną rura high tec z połączeniem kielichowym
doskonale nadający się do zastosowania z tradycyjnymi kominkami na
drewno i piecami na paliwa stałe z otwartą komorą spalania

Komin z nowoczesnymi rurami high tec do kotłów z otwartą komorą spalania dla paliw stałych
Przystosowany do pracy w wysokich temperaturach spalin
Komin dwuwarstwowy przystosowany do pracy w środowisku suchym

TONAtecnorm – Rodzaje paliw
Komin z nowoczesną rurą high tec przeznaczony do kotłów na paliwa stałe. Dzięki
zastosowaniu specjalnej glinki i unikalnemu procesowi produkcji rur ceramicznych,
komin jest wyjątkowo odporny na wysokie temperatury spalin. Ceramika high tec ma
połączenia kielichowe co ułatwia montaż komina i zapewnia jego pełną szczelność. Dzięki
zastosowaniu ceramiki cienkościennej komin bardzo szybko nagrzewa się i osiąga pełną
sprawność odprowadzania spalin.
Drewna
Inne paliwa stałe

Charakterystyka pracy
System Kominowy TONAtecnorm jest:
Kominem dwuwarstwowym bez zbiornika na kondensat przystosowanym do pracy w
środowisku suchym i w wysokim zakresie temperatur spalin.
Przystosowany jest do kotłów z otwartą komorą spalania. Dzięki zastosowaniu cienkościennych
rur high tec szybko się nagrzewa i w krótkim czasie uzyskuje pełną sprawność pracy.
Modułowy system elementów i ceramika higt tec z łączeniem kielichowym zapewniają , że ten
system kominowy jest szybki i prosty w montażu i przez to bezpieczny w użytkowaniu.
środowisko pracy- suche
odporność na pożar sadzy i wypalanie 1000 stC
odporność ogniowa 90 min
temperatura spalin 200 – 400 stC
możliwość pracy wewnątrz budynków
prosty i szybki montaż
możliwość zastosowania dodatkowego wzmocnienia,
pozwalającego na budowanie bardzo wysokich kominów do 40 m
odporność na korozję klasyﬁ kacja T400 N1 D3 G30 (L90)
Jednociągowy

Wewnetrznaś średnica Wymiary zewnętrzne Ciężar komina
rury ø (cm)
pustaków (cm)
(kg/mb)
16
34 x 34
85
18
36 x 36
99
20
38 x 38
104

Rury i pustaki
(numer artykułu)
N16
N18
N20

tel.: +48 71 - 3 49 99 52
fax: +48 71 - 3 49 91 55

Jednociągowy z kanałem
wentylacyjnym lub instalacyjnym
Wewnetrznaś średnica Wymiary zewnętrzne Ciężar komina
rury ø (cm)
pustaków (cm)
(kg/mb)
16 + W
34 x 48
127
18 + W
36 x 50
138
20 + W
38 x 54
148

www.TONA-kominy.pl

TONA
Polska Sp. z o.o.
Zernicka 296
54-510 Wroclaw

Rury i pustaki
(numer artykułu)
NL16
NL18
NL20

service@tona-kominy.pl
www.tona-kominy.pl

