
NA PR¥D
Wk³ady w kominkach elektrycznych udaj¹-

ce paleniska s¹ wype³nione atrapami kawa³-

ków drewna lub bry³ek wêgla, które imitu-

j¹ ¿ar. Efekt p³omieni daj¹ jedwabne ta-

siemki poruszane wentylatorem i odpo-

wiednio podœwietlone. Kominki wyposa¿o-

ne s¹ w grza³ki o mocy 2 lub 3 kW, zasilane

napiêciem 230 V. Elementy grzewcze s¹ nie-

widoczne, a wentylator zasysaj¹cy zimne

powietrze z pomieszczenia – bardzo cichy.

Powietrze ogrzane przez grza³ki jest  wy-

dmuchiwane otworami pod „paleniskiem”.

Dziêki nawiewowi ciep³ego powietrza po-

mieszczenie szybko siê ogrzewa. Kominki

elektryczne s¹ bezpieczne, nie wymagaj¹

pod³¹czenia do komina, mo¿na wiêc za-

montowaæ je w ka¿dym pomieszczeniu, oby

tylko by³o w nim gniazdko z uziemieniem. 

NA GAZ
Taki kominek mo¿e byæ pod³¹czony do ko-

mina, ale nie musi – jeœli zdecydujemy siê

na urz¹dzenie z zamkniêt¹ komor¹ spala-

nia. Wtedy wystarczy wyprowadziæ rurê

spalinow¹ z podwójnymi œciankami np.

przez œcianê budynku. Oczywiœcie, ko-

nieczne bêdzie doprowadzenie do urz¹dze-

nia gazu. Pomieszczenie, w którym ma byæ

kominek gazowy, musi mieæ kubaturê co

najmniej 8 m3 oraz sprawn¹ wentylacjê wy-

wiewn¹, odpowiedni¹ dla danego typu ga-

zu. W pokoju z kominkiem zasilanym ga-

zem ziemnym kratka wywiewna powinna

byæ umieszczona pod sufitem. W po-

mieszczeniu z kominkiem na gaz p³ynny

– na dole przy pod³odze, powy¿ej pozio-

mu gruntu. Kominki musz¹ mieæ Znak

Bezpieczeñstwa (jak ka¿de urz¹dzenie ga-

zowe) oraz byæ wyposa¿one w odpowied-

nie zabezpieczenia, m.in. czujnik ci¹gu

kominowego, który zabezpiecza przed co-

faniem siê do pomieszczenia spalin z nie-

dro¿nego przewodu kominowego. Nie

jest on wymagany w urz¹dzeniach z za-

mkniêt¹ komor¹ spalania, gdy¿ maj¹ one

zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu w razie za-

niku p³omienia.                                           n

KOMINKI ELEKTRYCZNE I GAZOWE

Rozwi¹zania
dla wygodnych

Kominki tradycyjne potrzebuj¹ obs³ugi – dok³adania

opa³u, kontroli paleniska, regulacji dop³ywu

powietrza, a potem sprz¹tania popio³u. 

Dla osób, które chc¹ tego unikn¹æ, ale jednoczeœnie

cieszyæ siê widokiem p³on¹cego ognia,

s¹ kominki na pr¹d lub gaz.
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