
technIcKÉ údaje KomÍnovÝch ventIlÁtorov, 
reGulÁtorov a prÍsluŠenstva 

v systÉmoch pre

tuhÉ palIvÁ/drevo spaľujúce Kachle 
a Kozuby

Kotly na bIopalIvÁ

decentralIzovanÉ vyKurovacIe zarIadenIa, 
vIacnÁsobnÉ zaústenIe do spoloČnÉho KomÍna



beneFIty vyŠe 50 roČnÝch sKúsenostÍ 

Kvalita produktov eXhausto je založená na 50 ročných skúsenostiach 
v oblasti technológie odťahu spalín a výskumu komínováho ťahu. 
taktiež prezentuje rozsiahle odborné znalosti v oblasti komínov 
a technológie odťahu spalín. zrodilo sa mnoho rôznych pokusov o riešenie, 
keď nastali problémy s komínovým ťahom. je ale výborne zdokumentované, 
že komínový ventilátor je najefektívnejším riešením pre nedostatočný ťah komína. 
náš dôraz na kvalitu, poctivosť a integritu nám pomohli stať sa lídrom 
na svetovom trhu v priemysle pre mechanický odťah spalín. 
naše komínové ventilátory sú v najvyššej kvalite a maximálnej 
spoľahlivosti. na všetky naše výrobky sa taktiež vzťahuje dvojročná 
továrenská záruka . 
máme rozsiahlu sieť predajcov po celom svete, ktorá vám pomôže zvoliť 
správny komínový ventilátor pre váš kozub. stačí len stiahnuť formulár 
hodnotenia z našej webovej stránky www.exhausto-cdt.com a odoslať ho, 
alebo kontaktovať technické oddelenie tech tradInG slovaKIa s.r.o.
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Komponenty pre Kozuby  
alebo drevo spaľujúce Kachle

Komínové ventilačné systémy eXhausto vám dávajú možnosť kompletnej kontroly nad 
komínovým ťahom,bez ohľadu na klimatické podmienky, resp. iné okolnosti,ovplyvňujúce 
prirodzený odťah.
Ide o funkciu komína, ako odstrániť dym a zaistiť dodávku 
kyslíka pre efektívne spaľovanie. v ideálnom stave to rieši 
komín sám ako prirodzený, podtlakový odťah spalín 
pomocou ťahu (termický vztlak). v skutočnosti komín sám 
o sebe s ďalšími vonkajšími faktormi, ovplyvňujúcimi prí-
rodzený ťah, nie je schopný vždy v plnom rozsahu plniť 
tieto podmienky. týmto zariadením zvyšujeme zároveň aj 
účinnosť komína.
 
Komínový ventilátor je namontovaný na hornej čas-
ti komína. Keď je komínový ventilátor zapnutý, vytvá-
ra záporný tlak (vztlak) v komíne, čo spôsobuje, 
že spalina(dym), bude extrahovaná do komína a čerstvý 
vzduch, potrebný k horeniu, bude prisatý do ohniska spo-
trebiča, kde zabezpečuje účinné spaľovanie.

ovládanie ventilátora vám umožní nastaviť komínový 
ťah tak, aby vyhovoval vašim potrebám, a tak si môžete 
vychutnávať „ na plno“ komfort horiaceho kozubu alebo 
drevospaľujúcich kachiel. eXhausto je komínový ven-
tilačný systém pre kozub alebo drevo spaľujúci sporák, 
pozostáva z rs alebo rsv komínového axiálneho ventilá-
tora s vrtuľou, ovládania ventilátora a príslušenstva.

pomocou regulátorov eFc16, eFc18, eFc35 a eW40 
môžeme ručne nastaviť žiadaný ťah komína . regulátor 
eFc18 prichádza s teplotným snímačom, umožňujúcim 
automatické zastavenie komínového ventilátora 45 minút 
po ukončení horenia v spotrebiči. eFc18 má tiež podpo-
ru pre ďalšie funkcie, t.j. pre štart komínového ťahu pri 
zapaľovaní resp.pri opätovnom zakúrení, čím sa samozrej-
me zabráni spätnému prúdeniu spalín do interiéru.

Inštalácia bezkáblového regulátora eW40 Wireless cont-
roller je jednoduchá, pretože pre napájanie nie je potreb-
ný žiadny kábel od ovládacieho panela. okrem toho sa 
vyznačuje podobnou funkčnosťou, ako eFc18. eW40 
tiež registruje signály, kedy je čas opätovného zakúrenia 
a počuteľne naznačuje, ak je teplota vo vnútri komína 
príliš vysoká. je ľahké vidieť a meniť nastavenia pomocou 
displeja na ovládacom paneli.
s eXhausto komínovým ventilátorom máte vždy kontro-
lu nad komínovým ťahom, bez ohľadu na poveternostné 
podmienky alebo iné faktory, ktoré ovplyvňujú prirodzený 
odťah spalín.



Komponenty pre InŠtalÁcIu vIacnÁsobnÉho 
zapojenIa drevospaľujúcIch spotrebIČov 
do spoloČnÉho KomÍna

pomocou komínových ventilátorov eXhausto je možné dosiahnuť a udržať ten správny ťah 
v komíne nezávisle na veľkosti komína a počte zaústených spotrebičov na tuhé palivá.

majte na pamäti, prosím že zaústenie viacerých spo-
trebičov na tuhé palivá do spoločného komína nie je 
povolené v každej členskej krajine eú - pozrite sa pro-
sím na miestne stavebné právne predpisy! 

existuje mnoho bytové domov alebo stavby, v kterých 
je zapojených viacero drevospaľujúcich kachiel alebo 
kozubov do jedného prieduchu, avšak nie je možné ich 
používať, pretože prírodzený ťah komína je nedostačuj-
úci, resp. nevhodný.
užívatelia ich nepoužívajú, pretože ich kozubové kach-
le, kozuby majú stály problém s dymom, prúdiacim späť 
do interiéru a pre zápach, pochádzajúci z komína tiež.

pri zapaľovaní, zakurovaní, resp. opätovnom uvedení 
spotrebiča do prevádzky majú spaliny možnosť vstu-
povať do bytov alebo vyššie položených priestranstiev 
budovy. tieto problémy sú dôsledkom nedostatočného 
ťahu komína.
systémy eXhausto pre viac pecí a kozubov, zaúste-
ných do spoločného komína sa skladajú z ventilátora 
a konštantný tlak zabezpečujúceho regulátora, ako je 
napríklad ebc20 a taktiež potrebné príslušenstvo.
Kontrolný systém reguluje rýchlosť ventilátora na 
udržanie optimálneho ťahu vždy, keď v komíne nastanú 
zmeny v tlaku, napríklad:

• teplota v komíne sa zmení, alebo
• jedny dvierka alebo klapka sú otvorené / zatvorené,
 alebo
• sa zmenia poveternostné podmienky vonkajšie.

podtlak v komíne, vytvorený komínovým ventiláto-
rom spôsobuje to, že plyny, dym,sadze nemajú mož-
nosť prúdenia späť do bytov alebo vyššie položených 
priestorov, miestností, zatiaľ čo plameň má možnosť 
sa rozhorieť bez starostí v jednom alebo viacerých spo-
trebičoch súčasne. a preto je už koniec problémom 
so zápachom alebo dymom - a drevospaľujúce kachle 
alebo kozuby môžu byť použité nerušene a bezstarostne
po celý rok.



ResetOK

pri spaľovaní biomasy, napríklad v prípade peletových 
pecí,kotlov, komín môže mať a spravidla má ťažné pro-
blémy. môže to znamenať, že zapaľovanie,zakurovanie 
sa stane obtiažnym a problematickým, následne sa 
samozrejme stáva zdrojom tvorby sadzí a dymu, ktoré 
majú tendenciu prúdiť späť do miestnosti. nedosta-
točný ťah komína môže tiež viesť k nedokonalému 
spaľovaniu a neefektívnemu využívaniu paliva.

tieto problémy môžu byť vyriešené inštaláciou 
eXhausto komínového ventilačného systému, pre-
tože zabezpečuje správny ťah komína stále.

eXhausto systém pre tuhé palivá alebo biomasy 
pozostáva z rs alebo rsv komínového ventilátora 
s osovou čepeľou, regulátora a doplnkov. reguláto-
ry eFc16, eFc18 alebo eFc35 umožňujú užívateľovi 
manuálne nastaviť žiadaný ťah, presne podľa potrieb. 
regulátor eFc18 je dodávaný s teplotným senzorom, 
schopným zastaviť chod ventilátora 45 minút po vyhas-
nutí ohňa. taktiež začína pracovať automaticky, ako-
náhle komín dosiahol nastavenú teplotu, vzniknutú 
zakúrením v spotrebiči a táto činnosť nebola zahájená 
manuálne.
neodporúča sa však zapalovať, ak už ventilátor je 
v činnosti.

regulátor ebc20 usmerňuje otáčky ventilátora 
automaticky,tým udržiava konštantný tlak v komí-
ne a vytvára optimálne podmienky podmienok pre 
zabezpečenie správneho spaľovania.

Komponenty pre tuhÉ palIvÁ alebo Kotly 
na bIomasu 

Komíny s prirodzeným odťahom spalín sú spravidla navrhované tak, aby vyhovovali 
priemerným podmienkam v danom regióne. avšak pri celoročnej permanentnej pre-
vádzke spotrebičov na tuhé palivá práve premenlivé klimatické podmienky bývajú 
príčinou a iniciujú nedostatočné ťahové dispozície. použitie komínových ventilačních 
systémov však zabezpečujú konštantné a vyhovujúce podmienky odťahu napriek 
variabilným klimatickým podmienkam kdekoľvek a kedykoľvek.



spalInovÝ ventIlÁtor rs 

Popis

spalinový ventilátor eXhausto rs je špeciálne navrh-
nutý extrakčný ventilátor s horizontálnym odťahom 
(výfukom).

ventilátor možno použiť u všetkých typov spotrebičov 
pre všetky druhy palív , a je obzvlášť vhodný pre spo-
trebiče na tuhé palivá, ako sú kotly na biomasu a iné, 
drevospaľujúce kozuby a kachle .

ventilátor je inštalovaný na vrchole komína a vytvára 
podtlak (sanie) v celej výške komína.

ventilátor tvorí súčasť systému eXhausto a musí byť 
napojený na eXhausto regulátor.

Dizajn a konštrukcia

spalinové ventilátory eXhausto cdt, sú špeciálne 
vyrobené trvalo odolávať teplotám spalín až do 250 ° 
c a pracovať v silne znečistenom prostredí.
sú zhotovené zo zliatin hliníka,čo zaručuje maximálnu 
odolnosť voči korózii.

matice a skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
spalinový ventilátor rs je k dispozícii v celej škále 
veľkostí a kapacít. modely rs9, rs12, rs14 a rs16 
sú vybavené axiálnou turbínou s lopatkami z nehrdza-
vejú-cej ocele pre ľahké čistenie.

spalinový ventilátor rs má teplotne odolný, úplne 
uzavretý asynchrónny motor s guličkovými ložiskami, 
nastálo uloženými vo venci. tento motor je umiest-
nený ďaleko od prúdu škodlivých komínových plynov, 
a je priebežne chladený špeciálnymi chladiacimi lame-
lami vo vetracích otvoroch. pripojený je teploodolným
,opancierovaným káblom. to všetko zabezpečuje dlhú 
životnosť a funkčnost komínového ventilátora. 

ventilátor sa ľahko otvára, (odklopením), takže jeho 
čistenie je ľahké a bezproblémové.



rs - aKustIcKÉ parametre

hladiny akustického tlaku na vonkajšie okolie
lW (db) meraná v súlade s normou Iso 3744

tolerancia + / - 3 db.
lw = zvukový efekt v db (referenčný : 1 pW)
lp = hladina hluku db (a) vo vzdialenosti 10 m od ventilátora na polkruhový dosah

lp (5 m) = lp (10 m) + 6 db
lp (20 m) = lp (10 m) - 6 db

rs - KapacItnÝ dIaGram
diagram kapacít ,uvedený nižšie je len pre ilustráciu.pre výpočet správnej dimenzie ventilátora kontaktujte,prosím , eXhausto 
alebo vášho najbližšieho autorizovaného predajcu.

hodnoty kapacít sú merané na spalinách o teplote 20 ° c. výkonová kapacita ventilátora sa zmenou teploty spalín mení. 
Korekciu kapacity možno vypočítať pomocou vzorca:

príklad
požiadavky na systém: 500 m3 / h, 90 pa pri 180 ° c
výber ventilátora: 500 m3 / h, 139 pa pri 20 ° c

, kde p s = statický tlak
t = teplota meraná v ° c



rsv - technIcKÉ údaje

spalInovÝ ventIlÁtor rsv

Popis

spalinový ventilátor eXhausto rsv je špeciálne 
navrhnutý extrakčný ventilátor s vertikálnym odťahom 
( výfukom).

ventilátor možno použiť u všetkých typov spotrebičov 
pre všetky druhy palív, a je obzvlášť vhodný pre spo-
třebiče na tuhé palivá, ako sú kotly na biomasu a iné, 
drevospaľujúce kozuby a kachle .

ventilátor je inštalovaný na vrchole komína a vytvára 
podtlak (sanie) v celej výške komína.

ventilátor tvorí súčasť systému eXhausto a musí byť 
napojený na eXhausto regulátor.

Dizajn a konštrukcia

spalinové ventilátory eXhausto cdt, sú špeciálne 
vyrobené trvalo odolávať teplotám spalín až do 250 °c 
a pracovať v silne znečistenom prostredí.
sú zhotovené zo zliatin hliníka,čo zaručuje maximálnu 
odolnosť voči korózii.
matice a skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

spalinové ventilátory rsv9,rsv12,rsv14 a rsv16 sú 
vybavené axiálnou turbínou z nehrdzavejúcej ocele. 
modely rsv250, rsv315 a rsv400 majú odstredivý 
rotor zo zliatin hliníka, a sú najčastejšie používané pri 
zaústení viacerých spotrebičov do spoločného priedu-
chu.

spalinový ventilátor rs má teplotne odolný, úplne 
uzavretý asynchrónny motor s guličkovými ložiskami, 
nastálo uloženými vo venci. tento motor je umiestne-
ný ďaleko od prúdu škodlivých spalín.
je priebežne chladený špeciálnymi chladiacimi lamela-
mi vo vetracích otvoroch. pripojený je teploodolným,
opancierovaným káblom. to všetko zabezpečuje dlhú 
životnosť a funkčnost komínového ventilátora. 

ventilátor sa ľahko otvára, (odklopením), takže jeho 
čistenie je ľahké a bezproblémové. výfukový prieduch 
má ochrannú mriežku z nehrdzavejúcej ocele.



rsv - aKustIcKÉ parametre
hladiny akustického tlaku na vonkajšie okolie
lW (db) meraná v súlade s normou Iso 3744

tolerancia + / - 3 db.
lw = zvukový efekt v db (referenčný : 1 pW)
lp = hladina hluku db (a) vo vzdialenosti 10 m od ventilátora na polkruhový dosah

lp (5 m) = lp (10 m) + 6 db
lp (20 m) = lp (10 m) - 6 db

rsv - KapacItnÝ dIaGram

diagram kapacít ,uvedený nižšie je len pre ilustráciu.pre výpočet správnej dimenzie ventilátora kontaktujte,prosím , eXhausto 
alebo vášho najbližšieho autorizovaného predajcu.

hodnoty kapacít sú merané na spalinách o teplote 20 ° c. výkonová kapacita ventilátora sa zmenou teploty spalín mení. 
Korekciu kapacity možno vypočítať pomocou vzorca:

príklad
požiadavky na systém: 500 m3 / h, 90 pa pri 180 ° c
výber ventilátora: 500 m3 / h, 139 pa pri 20 ° c

, kde p s = statický tlak
t = teplota meraná v ° c



technIcKÉ údaje eFc16 a eFc35   

manuÁlne reGulÁtory eFc16 a eFc35

Popis

eFc16 a eFc35 sú elektronické regulátory pre ručné 
ovládanie eXhausto spalinových ventilátorov.

pomocou regulačných jednotiek eFc16 alebo eFc35 
je možné upravovať rýchlost ventilátorov, vďaka čomu 
je možné priebežne kontrolovať kapacitu (odsávania) 
ventilátora v rozmedzí 25-100%.

regulátory rýchlosti majú zabudovaný on / oFF prepí-
nač v tvare ovládacieho otočného tlačidla, zabudova-
ný obmedzovač pre minimálnu rýchlosť a led diódový 
indikátor operácie. sú ce certifi kované

Funkcia

regulátory eFc16 a eFc35 sú určené pre ručné ovlá-
danie. Keď sa tlačidlo na týchto regulátoroch otočí do 
prava,kliknutím sa zapne, a spustí ventilátor na plné 
otáčky. Keď otočným ovládačom točíme v smere hodi-
nových ručičiek, rychlosť ventilátora bude znížená. ak 
chcete ventilátor vypnúť, otočným ovládačom točte 
oproti smeru hodinových ručičiek,až kým kliknutím 
neprejdete opäť polohu on-oFF.

regulačné jednotky eFc16 alebo eFc35 musia byť 
istené bezpečnostným vypínačom rep-aFb, pripevne-
ným na teleso komína.
bezpečnostný vypínač musí byť namontovaný autori-
zovaným elektrikárom .



technIcKÉ údaje eFc18

poloautomatIcKÝ reGulÁtor eFc18

Popis

eFc18 je manuálna, deväť rýchlostná regulačná jed-
notka s integrovanou automatickou start / stop 
funkciou pre riadenie eXhausto spalinových venti-
látorov. je tiež vybavený funkciou pre podporu zaku-
rovania, zjednodušenia nábehu spotrebiča. súčasťou 
regulátora eFc18 je teplotné čidlo, ktoré sa montuje 
pod ventilátor.

Funkcia

eFc18 uvádza do činnosti spalinový ventilátor jed-
noduchým stlačením tlačidla na ovládacom paneli.
pre zabezpečenie dostatočného ťahu pri nábehu 
spotrebiča,(zakurovanie) ventilátor bude bežať na 
plné otáčky prvých sedem minút, ak by nebol „stiah-
nutý“ manuálne skôr. po uplynutí tejto doby sa ven-
tilátor bude sám modulovať na rýchlosť, ktorá bola 
spustená v prevádzke naposledy.

pri znovuuvedení do činnosti spotrebiča, stlačte ovlá-
dacie tlačidlo raz. eFc18 potom bude spúšťať vetrák 
po dobu troch minút, tým zamedzí vniknutiu dymu 
alebo prachu späť do priestoru, zatiaľ čo sa plameň 
opäť zapáli.

teplotný senzor v eFc18, ktorý je inštalovaný pod  
ventilátorom, registruje kolísanie, resp.pokles teploty. 
ak horenie prestane a teplota komína klesne, regulá-
tor bude (na nastavenej teplote 20, 40 alebo 80 °c) 
udržiavať ventilátor v chode po dobu 45 minút pred 
úplnym zastavením. to zabezpečuje, že všetok materiál
v ohni bez zbytku zhorí. teplotný snímač tiež zabez-
pečuje, že ventilátor sa spustí automaticky, ak 
teplota v komíne dosiahne vyššiu, ako stanovenú 
maximálnu úroveň .

otáčky ventilátora môžu byť vždy upravené ručne 
počas prevádzky, ale snímač teploty zabráni vypnutiu 
ventilátora,kým v ohnisku spotrebiča stále horí, aby 
tým nedošlo k poškodeniu motora ventilátora,resp.
eliminovať riziko úniku spalín.

bezpečnostný vypínač repsW2x16 musí byť namon-
tovaný na komín súčasne s regulátorom eFc18 a musí 
byť namontovaný autorizovaným elektrikárom.



technIcKÉ údaje eW40

bezdrÔtovÝ reGulÁtor eW40

Voliteľné príslušenstvo

• Inštalačná súprava pre oceľové komíny.
• sieťový adaptér (230 v) pre ovládací panel.
• zosilňovacia jednotka pre udržanie sily signálu 
 pre tie prípady inštalácie, keď sú ovládací panel 
 a pohonná jednotka umiestnené ďaleko od seba.

Popis

bezdrôtové ovládanie eXhausto slúži na reguláciu
spalinových ventilátorov pre pevné palivá, spotrebiče , 
ako sú kozuby alebo drevospaľujúce kachle a sú vhod-
né pre ventilátory  eXhausto typu rs a rsv.
 
eW40 bezdrôtové riešenie sa skladá z ovládacieho 
panela ktorý môže byť umiestnený kdekoľvek v blízkos-
ti spotrebiča, elektrické jednotky sa montujú na komín 
v blízkosti spalinového ventilátora a teplotný snímač 
montujeme v rámci ventilátora ( pod ním). táto jednot-
ka má 5 m kábla a vidlicu priamo do zásuvky. Funguje 
aj ako systémový vypínač.

ventilátor je možné spustiť alebo zastaviť, zvýšiť ale-
bo znížiť jeho rýchlosť cez ovládací panel reguláto-
ra eW40. najnovšie operačné nastavenia sú uložené 
v pamäti. ovládací panel tiež sleduje,či systémový vypí-
nač/ pohonná jednotka boli odpojené.
teplotný snímač automaticky monitoruje priebeh teplôt 
v systéme, tým je možné predísť preťaženiu, spôsobe-
nému užívateľovou činnosťou / nečinnosťou. napríklad, 
ak sa oheň rozhorí, jednotka automaticky uvedie ven-
tilátor do chodu keď teplota dosiahne prednastavenú 
úroveň. odporúčame manuálne zapnutie ventilátora pri 
spúšťaní  spotrebiča, ( pred zakúrením,zapálením ohňa) 
aby sa zabránilo úniku spalín.ak oheň vyhasne,kontrola 
automaticky odstaví ventilátor,aby teplý vzduch v miest-
nosti nezačal unikať komínom. 

táto kontrola bude automaticky signalizovať, kedy je 
čas opätovného zapálenia ohňa.
taktiež dá znamenie, ak je teplota v komíne príliš vyso-
ká, čím sa zníži riziko potenciálneho požiaru v komíne.

Kontrolná jednotka má aj funkciu núteného štartu, 
uvádza ventilátor do činnosti v plnej rýchlosti na prvých 
sedem minút prevádzky,takže zakúrenie sa stáva rych-
lejším a jednoduchším. pomocou jednoduchého stlače-
nia tlačidla na ovládacom paneli skráti chod ventilátora 
v plnej rýchlosi na dobu troch minút, keď sa prikladá, 
tak, že nevznikne žiadne spätné prúdenie dymu a pro-
ces prikladania sa urýchli .

regulátor eW40 používa  2-pásmové rádiové vlny na 
komunikáciu medzi napájacou jednotkou a kontrol-
ným panelom . toto je veľmi bezpečný systém, pretože 
všetky príkazy musia byť potvrdené, a tým sa odstráni 
akékoľvek riziko rušenia z iných zariadení.



technIcKÉ údaje ebc20

automatIcKÝ reGulÁtor ebc20
Popis

regulátor ebc20 je automatický kontrolný systém 
pre inštaláciu kotlov resp.inštaláciu , kde je viacero 
tepelných zdrojov napojených do spoločného komí-
na. ovládanie monitoruje a udržiava špecifi cký ťah 
a konštantný tlak v komíne.

tento regulátor môže byť použitý iba s eXhausto 
ventilátormi. ebc20 systém sa skladá z ebc20 kon-
trolnej jednotky,ktorá môže byť umiestnená kde-
koľvek, a tlakového snímača (Xtp senzor), ktorý je 
umiestnený v komíne.

Funkcia

v zariadeniach, kde je viacero kozubov alebo kachiel, 
zaústených do spoločného komína, spalinový ven-
tilátor funguje nepretržite. regulácia ebc20 sníma 
a udržiava určitý ťah, zachováva konštantný tlak. 
tlak v komíne meria pomocou snímača. ak tlak kles-
ne pod  nastavenú hodnotu, rýchlosť ventilátora na 
komíne je zregulovaná do prievanu až kým dosiahne 
požadovanú úroveň znova.

ebc20 je použiteľný so všetkými eXhausto spalino-
vými ventilátormi.



systÉmovÝ vypÍnaČ

použitie vyžaduje legislatíva, aby systémový vypínač bol inštalovaný v bezprostrednej 
blízkosti spalinového ventilátora, takže napríklad, kominár môže pri čistení komína 
vypnúť elektrický prúd na spalinovom ventilátore. typ požadovaného vypínača určuje 
kontrolný systém spalinového ventilátora.

* eW40 je dodávaný s opravným vypínačom
** 3-pólový s pomocným vypínačom

Fr prÍruby
Fr príruby z eXhausto slúžia na inštaláciu eXhausto spalinových ventilátorov na 
oceľové komíny.

príruby sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ich úlohou je zabezpečiť, aby spalinový ven-
tilátor mal pevný základ a výškovú úroveň pri montáži. príruby sú dodávané so štyrmi 
tlmičmi vibrácií, ktoré znižujú vibrácie a pomáhajú vytvoriť stabilný základ pre osadený 
ventilátor.

priemer hrdla príruby je o 3 mm menší ako je priemer komína. napríklad, priemer hrdla 
Fr1-200 je Ø 197 mm, určený na uloženie do otvoru komína s Ø 200 mm.

rozsah prírub je zabezpečený pre všetky typy spalinových ventilátorov a komíny. 

príruby s priemerom iným,ako tie, ktoré sú uvedené v tabuľke, môžu byť vyrobené na 
objednávku.

ostatnÉ montÁŽne prÍsluŠenstvo
Štyri rektifikačné skrutky typu rsd môžu byť inštalované medzi ventilátor a komín,  
za účelom vytvoriť „redšie ( chladnejšie) ovzdušie“ u tehlových komínov v prípade, že je 
teplota v komíne príliš vysoká. ak chladiaci vzduch je potrebný, je dôležité, aby sa potre-
ba zvýšenia kapacity brala do úvahy pri dimenzovaní ventilačného systému.

hrdlo dĺžky 120 mm



montÁŽ spalInovÉho ventIlÁtora

spalinový ventilátor sa inštaluje na vrch ( ústie) komína. dodá-
va sa štandardne s držiakmi s nastavitelným umiestnením, 
opancierovaným pripojovacím káblom, bezpečnostnými vodič-
mi a minerálnou rohožou, ktorá zabezpečuje prevádzku bez 
vibrácií.

pri inštalácii ventilátora na tehlový komín nastavitelné držiaky 
umiestnime pod spalinový ventilátor.

ak je komín ventilátor namontovaný na oceľovom komíne, 
potom sa miesto držiakov používajú príruby a tlmiče vibrácií. 
príruby, ktoré zahŕňajú aj tlmiče vibrácií, musia byť objednané 
oddelene.

pozor! ak bol komín už používaný pred nainštalovaním 
ventilátora,potom by mal byť bezpodmienečne vyčistený pred 
zapnutím spalinového ventilátora, čím sa zníži riziko požiaru 
komína.

aKo „sKryŤ“ spalInovÝ ventIlÁtor 
Inštalácia ventilátora eXhausto na vrchole komína môže byť 
niekedy obtiažna, vzhľadom na niektoré specifické podmienky 
stavieb, resp. špeciálne architektonické nároky.

u týchto zariadení je možné, aby sa ventilátor prakticky stal 
„neviditeľným“.

ak sa vyskytne potreba takého riešenia, kontaktujte, prosím 
eXhausto.

servIs a údrŽba
Komínový ventilátor by sa mal čistiť tak často, ako je 
potrebné (aspoň raz za rok), v závislosti od typu použí-
vaného paliva.

ak je ventilátor otvorený, ľahko sa čistí zároveň s komí-
nom.

Komínový ventilátor musí byť vždy spustený, keď sa v tepelných spotrebičoch (kozub,kachle,kotol) kúri,resp.spaľuje.eXhausto 
poskytuje dvojročnú továrenskú záruky na výrobky.záruka eXhausto nezahŕňa škody spôsobené požiarom.



BYSTRÝ, BEZPEČNÝ A VÝKONNÝ
eXhausto cdt má rozsiahlu škálu výrobkov pre všetky formy a potreby komínového ťahu .
súkromnými rezidenciami začínajúc a  priemyselnými zariadeniami končiac. systémy pre zariadenia 
spaľujúce zemný plyn majú zabudovanú automatickú poistku.charakteristika spalinových venti-
látorov a ich riadiacich jednotiek sú rozsiahle zdokumentované , samozrejme v súlade s platný-
mi normami. spoľahlivosť produktov eXhausto cdt je postavená na 50-tich rokoch skúseností  
vo výskume komínového ťahu a technológie odťahu spalín a zároveň na rozsiahlych odborných 
znalostiach v oblasti komínovej techniky .

Kachle na tuhé palivá a kozuby

plynové kozuby

reštaurácie, pekárne a stravovacie zariadenia

olejové plynové kotly

Kotly na pevné palivá a biomasy 

decentralizované vykurovacie zariadenia, zapojené do spoločného komína

tech tradInG slovaKIa, s. r. o.
jesenského 298/5, 924 01 Galanta
tel.: +421 903 446 984
fax: +420 545 246 115
e-mail: info@techtrading.sk
www.techtrading.sk


