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Na dzieciÚcych
rysunkach z kominów
leci dym. NaprawdÚ
przez komin
odprowadza siÚ
teĝ spaliny z kotïa
gazowego lub
olejowego, a takĝe
zanieczyszczone
powietrze.

Z komina moĝna zrezygnowaÊ w domu,
w którym ma byÊ ogrzewanie elektryczne lub pompÈ ciepïa. Tam, gdzie jest niezbÚdny, moĝna go wbudowaÊ w Ăciany
wewnÚtrzne, dostawiÊ do budynku lub postawiÊ wolno stojÈcy.

Funkcje komina
Kominem moĝna prowadziÊ zarówno kanaïy dymowe i spalinowe, jak i przewody
wentylacyjne, moĝe on teĝ osïaniaÊ rurÚ odpowietrzajÈcÈ instalacjÚ kanalizacyjnÈ albo doprowadzaÊ powietrze do palenisk typu
zamkniÚtego.
Kotïy na paliwa staïe i kominki wymagajÈ podïÈczenia do kanaïów dymowych
o przekroju nie mniejszym niĝ 14×14 cm
lub o Ărednicy co najmniej 15 cm. Kaĝde
z urzÈdzeñ grzewczych musi byÊ podïÈczone do oddzielnego kanaïu.
Gazowe i olejowe urzÈdzenia grzewcze podïÈcza siÚ do kanaïów spalinowych.
Spalinowymi nazywa siÚ równieĝ kana-

ïy odprowadzajÈce powietrze z okapów kuchennych. Kanaïy powinny byÊ odpowiedniej wielkoĂci:
– murowane – o przekroju co najmniej
14×14 cm,
– stalowe wkïady kominowe – o Ărednicy co
najmniej 12 cm.
Niska temperatura spalin (poniĝej 100°C)
odprowadzanych z kotïów na gaz i olej
sprzyja skraplaniu siÚ pary wodnej na
Ăciankach komina. WewnÚtrzna powierzchnia kanaïu spalinowego powinna byÊ zatem
odporna na agresywne oddziaïywanie kondensatu – pïynu o wïaĂciwoĂciach ĝrÈcych,
który powstaje w wyniku rozpuszczania siÚ
w tej skroplonej wodzie substancji zawartych w spalinach.
Zanieczyszczone powietrze odprowadza siÚ
z domu kanaïami wentylacyjnymi. Ich przekrój nie powinien byÊ mniejszy niĝ 160 cm2,
a najmniejszy wymiar kanaïu to 10 cm. Kanaï
wentylacyjny moĝe odprowadzaÊ powietrze
tylko z jednego pomieszczenia. NajczÚĂciej
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czapka kominowa

przewody wentylacyjne

przewód spalinowy

wlot przewodu
wentylacyjnego

dylatacja

kocioï
przewód dymowy
wyczystka

kominek

fot. Archiwum BD

trzon

fundament
Rozmieszczenie kanaïów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w przekroju komina

kanaïy wentylacyjne sÈ prowadzone w jednym kominie. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe spaliny
dostanÈ siÚ do domu przez kanaïy wentylacyjne. Moĝe byÊ to spowodowane:
– brakiem dopïywu powietrza np. przez nawiewniki okienne,
– niekorzystnym wzajemnym usytuowaniem wylotów spalin i wentylacji, wylot
spalin powinien byÊ umieszczony powyĝej wylotów kanaïów wentylacyjnych,
Aby ochroniÊ kanaïy dymowe, spalinowe
i wentylacyjne przed ptakami i ich gniazdami, montuje siÚ na ich wylotach specjalne
kratki lub siatki, które ni epowinny powodowac istotnego zmniejszenia przepïywu.
Typ komina oraz przekroje jego kanaïów
podawane sÈ w projekcie budowlanym. JeĂli
komin ma sïuĝyÊ do odprowadzania produktów spalania, przystosowuje siÚ go do
rodzaju urzÈdzenia grzewczego, które bÚdzie do niego podïÈczone. JeĂli bÚdzie to kocioï gazowy lub olejowy, przepisy wymagajÈ, aby komin byï wyposaĝony w odporny
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na korozyjne oddziaïywanie kondensatu
wkïad ze stali nierdzewnej lub kamionki
kwasoodpornej.

”

JeĂli komin ma sïuĝyÊ do
odprowadzania produktów
spalania, przystosowuje
siÚ go do rodzaju
urzÈdzenia grzewczego,
które bÚdzie do niego
podïÈczone

”

Kocioï na paliwa staïe wymaga podïÈczenia do kanaïu dymowego. Nie musi byÊ
chroniony przed skutkami kondensacji pary
wodnej, ale mimo to warto wyposaĝyÊ go
we wkïad z rur ceramicznych lub rur stalowych, co uïatwi czyszczenie wnÚtrza kanaïu dymowego oraz zapobiegnie pojawianiu
siÚ brunatnych wykwitów na zewnÚtrz-

Komin murowany poprowadzony na zewnÈtrz
domu. PowierzchniÚ zewnÚtrznÈ takiego komina
trzeba bÚdzie ociepliÊ lub zastosowaÊ w nim
wkïady kominowe, aby zapobiec zbyt szybkiemu
wychïadzaniu siÚ spalin

nej stronie komina, gdy substancje smoliste
przeniknÈ przez jego Ăcianki.
Kominek najczÚĂciej podïÈcza siÚ do osobnego komina z kanaïem dymowym i wentylacyjnym. Przekrój tych kanaïów powinien
byÊ dostosowany w kominkach:
– z otwartÈ komorÈ spalania – do powierzchni paleniska,
– z wkïadem – do mocy grzewczej wkïadu.

Rodzaje kominów
Komin moĝna zbudowaÊ z cegieï lub z elementów prefabrykowanych – zaleĝnie od
jego lokalizacji. JeĂli zostaï zaprojektowany
w Ăcianie noĂnej, lepiej bÚdzie wymurowaÊ
go z cegieï – unikniemy wtedy problemów
zwiÈzanych z oparciem stropu. Kominy
wolno stojÈce, a takĝe kominy w domach
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wkïad
ceramiczny

ocieplenie

fot. Leier

o lekkiej konstrukcji szkieletowej wygodniej
stawia siÚ z gotowych elementów. Warto jednak pamiÚtaÊ, ĝe cienkoĂcienne kominy prefabrykowane wstawione w Ăciany dziaïowe,
nie tylko nie zapewniajÈ dobrej izolacji akustycznej, ale mogÈ nawet przenosiÊ uciÈĝliwe haïasy, np. z sÈsiedniego pomieszczenia,
gdzie zamontowano na przykïad pompÚ hydroforowÈ.
Komin murowany z cegieï
JeĂli w kominie bez wkïadu majÈ byÊ kanaïy dymowe, naleĝy go wybudowaÊ z peïnych
cegieï ceramicznych. Komin, który bÚdzie
zawieraï same kanaïy wentylacyjne, a takĝe taki, w który bÚdzie wstawiony wkïad na
spaliny, moĝna postawiÊ równieĝ z innych
materiaïów, np. cegieï silikatowych lub pustaków wentylacyjnych.
Ze wzglÚdu na znaczny ciÚĝar kominy murowane wymagajÈ oparcia na solidnym fundamencie. MogÈ byÊ budowane jako wolno stojÈce, tzn. niezwiÈzane z konstrukcjÈ domu
lub wbudowane w ĂcianÚ noĂnÈ, która bÚdzie
oparciem dla stropu; muszÈ mieÊ wtedy wymaganÈ noĂnoĂÊ, a konstrukcja stropu nie
moĝe zmniejszyÊ przekroju przebiegajÈcych
w kominie kanaïów. MurujÈc komin, naleĝy
zapewniÊ jego konstrukcyjne przewiÈzanie
ze ĂcianÈ noĂnÈ przez zazÚbienie siÚ tych elementów co kilka warstw.
Ze wzglÚdu na wymiary cegieï oraz ich
ukïad w poszczególnych warstwach, kanaïy w kominach ceglanych majÈ wymia-
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Komin
z prefabrykatów.
Rura ceramiczna
poprowadzona
wewnÈtrz pustaka
z betonu lekkiego
– elementy
betonowe ïÈczone
na zaprawÚ
cementowowapiennÈ

fot. IBF

kanaïy
przewietrzajÈce

obudowa

Przekrój komina ceramicznego. Kanaïy przewietrzajÈce,
które zapewniajÈ odpowiedniÈ wentylacjÚ komina

ry 14×14 cm, 14×27 cm lub 27×27 cm. Ich
ukïad moĝe byÊ jednorzÚdowy (wtedy szerokoĂÊ komina wyniesie co najmniej 38 cm)
lub dwurzÚdowy (szerokoĂÊ 64 cm). Komin
naleĝy murowaÊ na peïne spoiny z uĝyciem
zaprawy cementowo-wapiennej. Trzeba
staraÊ siÚ zapewniÊ moĝliwie gïadkÈ powierzchniÚ Ăcianek od wewnÈtrz. Wszystkie
kanaïy prowadzi siÚ od samego doïu komina, niezaleĝnie od wysokoĂci, na jakiej bÚdÈ
umieszczone wloty.

”

Ze wzglÚdu na
znaczny ciÚĝar kominy
murowane wymagajÈ
oparcia na solidnym
fundamencie

”

W kanaïach dymowych, poniĝej miejsca
podïÈczenia paleniska, niezbÚdne jest pozostawienie otworu na tzw. wyczystkÚ, która umoĝliwia kontrolÚ i usuwanie sadzy po
czyszczeniu komina.
Jako zabezpieczenie przed agresywnym
oddziaïywaniem spalin z gazowych bÈdě
olejowych urzÈdzeñ grzewczych najczÚĂciej stosuje siÚ ïatwe w montaĝu wkïady ze
stali kwasoodpornej, umieszczane w kanale kominowym podczas budowania komina.
¥rednica wkïadu kominowego wynosi
12 –13 cm i jest wystarczajÈca do podïÈcze-

Komin z prefabrykowanych
pustaków kominowych

nia typowych kotïów gazowych bÈdě olejowych, stosowanych w domach jednorodzinnych. Wkïadu nie wolno betonowaÊ
w otworze, lecz pozostawiÊ luz umoĝliwiajÈcy rozszerzanie siÚ wkïadu i spïywanie
wody kondensujÈcej na jego powierzchni.
W dolnej czÚĂci takiego kanaïu spalinowego umieszcza siÚ wyczystkÚ zakoñczonÈ pokrywÈ z rurkÈ odprowadzajÈcÈ kondensat.
Stalowe wkïady kominowe stosuje siÚ
równieĝ przy modernizacji istniejÈcych kominów murowanych w zwiÈzku ze zmianÈ
kotïów wÚglowych na gazowe lub olejowe.
Dokonanie takiej zmiany bez zabezpieczenia dotychczasowego przewodu przed oddziaïywaniem spalin, spowodowaïoby szybkÈ korozjÚ materiaïu komina: najpierw
wykwity na Ăcianie kominowej, a potem
jego postÚpujÈcy rozpad.
Komin z prefabrykatów
Kominy prefabrykowane montuje siÚ jako
przyĂcienne, oddylatowane od Ăcian konstrukcyjnych, lub jako wolno stojÈce.
Z elementów prefabrykowanych moĝna budowaÊ zarówno pojedyncze kanaïy spalinowe lub dymowe, jak i zespolone kominy
z kanaïami wentylacyjnymi.
Kanaïy spalinowe budowane z elementów prefabrykowanych skïadajÈ siÚ z dwóch
lub trzech warstw:
1) wewnÚtrznego wkïadu z kamionki kwasoodpornej lub ceramiki szamotowej,

Kominy i kominki
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komin stalowy
na zewnÈtrz
domu

straĝak

fot. Braas

Jak jest rola straĝaka?
Straĝak to popularna nazwa
typu nasady kominowej sïuĝÈcej
poprawieniu ciÈgu kominowego.
Nasada wykorzystuje siïÚ
wiatru do wspomagania
ciÈgu kominowego. Wylot
nasady ustawia siÚ zawsze po
zawietrznej stronie wiejÈcego
wiatru niezaleĝnie od jego siïy
i kierunku. Moĝna go montowaÊ
na kominach dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych.
Sposoby prowadzenia komina stalowego

2) zewnÚtrznej obudowy z betonu lekkiego
i ewentualnie
3) warstwy ocieplenia z weïny mineralnej
otulajÈcej wkïad wewnÚtrzny.
Do domu jednorodzinnego moĝna bez problemu dobraÊ zestaw elementów komina zespolonego (taki, który zawiera kilka kanaïów
– dymowe, spalinowe, wentylacyjne), przystosowanego do wspóïpracy z kotïem gazowym lub kominkiem. Segmenty takiego komina majÈ kanaïy:
– spalinowy lub dymowy o Ărednicy
14 -18 cm oraz
– wentylacyjny – niezbÚdny w pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioï
lub kominek.
MontujÈc komin prefabrykowany,
najpierw ïÈczy siÚ na zaprawÚ lub kit
kwasoodporny segmenty wkïadu
wewnÚtrznego, a nastÚpnie otula siÚ je
ociepleniem i ïÈczy elementy obudowy
zewnÚtrznej.
Do kominów prefabrykowanych
produkuje siÚ równieĝ prefabrykowane
trójniki do ïÈczenia kanaïu z kotïem,
segmenty wyczystki ze szczelnie zamykanymi drzwiczkami oraz zbieracze
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kominy stalowy
wewnÈtrz domu

Wprowadzenie wkïadu stalowego do komina

kondensatu z odprowadzeniem na zewnÈtrz kanaïu.
Prefabrykowane kanaïy wentylacyjne to
jednootworowe ksztaïtki z ceramiki lub silikatu albo wielokanaïowe elementy z betonu lekkiego. Èczy siÚ je na zaprawÚ cementowo-wapiennÈ lub klejowÈ. Ze wzglÚdu
na niewielki ciÚĝar, mogÈ opieraÊ siÚ bezpoĂrednio na stropie, co eliminuje koniecznoĂÊ „ciÈgniÚcia” kanaïów od poziomu fundamentów.

”

Umieszczony na
zewnÈtrz komin
stalowy moĝe teĝ byÊ
ciekawym detalem
architektonicznym, który
podkreĂla nowoczesny
charakter domu

”

Komin stalowy
Kominy stalowe moĝna montowaÊ wewnÈtrz
lub na zewnÈtrz domu. DuĝÈ zaletÈ jest niewielki ciÚĝar, nie wymagajÈ wiÚc specjalnego fundamentowania i moĝna je mocowaÊ

uchwytami do Ăciany. RozwiÈzanie to jest
szczególnie przydatne w modernizacjach,
w których konieczne jest dobudowanie nowego komina. Umieszczony na zewnÈtrz komin stalowy moĝe teĝ byÊ ciekawym detalem architektonicznym, który podkreĂla
nowoczesny charakter domu.
Na kominy jednokanaïowe moĝna uĝywaÊ dwuĂciennych elementów stalowych,
z umieszczonym miÚdzy Ăciankami ociepleniem. WewnÚtrzna rura ze stali kwasoodpornej moĝe odprowadzaÊ spaliny z kotïów
na gaz, olej, jak równieĝ z kominków i kotïów na paliwa staïe. Rura zewnÚtrzna moĝe
byÊ wykonana zarówno ze stali kwasoodpornej, jak i z blachy aluminiowej lub stalowej
lakierowanej.
W systemach kominów stalowych oprócz
prostych elementów kominowych dostÚpne sÈ równieĝ kolanka, trójniki, wyczystki oraz segmenty wylotowe z daszkiem osïonowym.
Montaĝ elementów komina stalowego jest
prosty i polega na umocowaniu do Ăciany
konsoli wsporczej, a nastÚpnie poïÈczeniu
segmentów na wcisk lub obejmÈ zaciskowÈ (po jednej obejmie na kaĝde poïÈczenie).

REKLAMA
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W odstÚpach 2-3 m osadza siÚ w Ăcianie dodatkowe uchwyty zapobiegajÈce odchyleniom komina od pionu.
Stalowe elementy kominowe stosuje siÚ równieĝ do podïÈczania kotïów z zamkniÚtÈ komorÈ spalania. PeïniÈ one wtedy podwójnÈ funkcjÚ – odprowadzajÈ spaliny i doprowadzajÈ powietrze
do spalania. W dwuĂciennych rurach ze stali kwasoodpornej wewnÚtrznym przewodem odprowadzane sÈ spaliny, a przestrzeniÈ
miÚdzy Ăciankami zasysane jest powietrze zewnÚtrzne. W ten sposób zamiast wyprowadzaÊ przewód spalinowy ponad dach, moĝna rurÚ powietrzno-spalinowÈ wyprowadziÊ na zewnÈtrz wprost
przez ĂcianÚ zewnÚtrznÈ domu – pod warunkiem tylko, ĝe moc kotïa z zamkniÚtÈ komorÈ spalania nie przekracza 21 kW, a rura wyprowadzona zostanie w odlegïoĂci nie mniejszej niĝ 0,5 m od okien
i na wysokoĂci co najmniej 2,5 m nad poziomem terenu. Trzeba
jednak pamiÚtaÊ, ĝe dïugoĂÊ takich przewodów powietrzno-spalinowych jest ograniczona, zarówno tych przechodzÈcych przez
ĂcianÚ, jak i tych, które wyprowadza siÚ ponad dach: nie moĝe bowiem przekraczaÊ wartoĂci podanej przez producenta kotïa wspóïpracujÈcego z konkretnym systemem odprowadzania spalin.

Kominki
Zaleĝnie od upodobañ oraz wydajnoĂci cieplnej, jakiej potrzebujemy, moĝemy wybraÊ kominek z otwartym paleniskiem lub z wkïadem kominkowym bÈdě kasetÈ. Kominki otwarte potrzebujÈ do spalania 200–2000 m2 na godzinÚ, a kominki zamkniÚte tylko 6–8 m2
Kominki otwarte
SprawnoĂÊ cieplna tych domowych ognisk nie przekracza 20%,
nie nadajÈ siÚ wiÚc do ogrzewania domu do ogrzewania domu, ale
wspaniale „grzejÈ” serca. ZapewniajÈ niepowtarzalny urok ĝywego ognia, a gdy pogoda nie sprzyja, moĝna teĝ w nich ustawiÊ grilla.
Zbudowanie kominka otwartego wymaga doĂwiadczenia, gdyĝ
miÚdzy paleniskiem, okapem i kanaïem dymowym muszÈ byÊ zachowane okreĂlone proporcje, które zapewniajÈ wïaĂciwe warunki spalania. KomorÚ paleniskowÈ buduje siÚ z cegïy szamotowej ïÈczonej zaprawÈ. Jej szerokoĂÊ, wysokoĂÊ i gïÚbokoĂÊ powinny mieÊ
proporcje jak 6:5:4. Kanaï dymowy kominka otwartego powinien
mieÊ przekrój nie mniejszy niĝ 14×27 cm, ale jeĂli powierzchnia
paleniska jest duĝa (powyĝej 0,25 m2 otworu paleniskowego), a komin ma poniĝej 5 m wysokoĂci, powierzchnia przekroju kanaïu dymowego nie moĝe byÊ mniejsza niĝ 10% powierzchni otworu
paleniskowego (szerokoĂÊ × wysokoĂÊ). ¥cianki komory paleniskowej – boczne i tylna – powinny byÊ pochylone pod kÈtem ok.
15°, co zapewnia lepsze wypromieniowanie ciepïa. Pochylenie tylnej Ăcianki umoĝliwia teĝ utworzenie gardzieli na górze paleniska – to znacznie poprawia ciÈg kominowy i zapobiega cofaniu siÚ
dymu. WewnÈtrz okapu ksztaïtuje siÚ zbieĝny i skoĂnie ustawiony kanaï dymowy ïÈczÈcy palenisko z przewodem odprowadzajÈcym spaliny.
Ze wzglÚdu na koniecznoĂÊ okresowego czyszczenia komina,
poniĝej paleniska musi byÊ umieszczona wyczystka zamykana
szczelnymi drzwiczkami. W domach podpiwniczonych warto zamontowaÊ jÈ w piwnicy, aby podczas prac konserwacyjnych nie zanieczyszczaÊ sadzÈ pomieszczeñ mieszkalnych.

Elementy
komina stalowego
daszek przeciwdeszczowy
lub
ustnik

wspornik Ăcienny

elementy proste

trójnik 90°

kocioï

odskraplacz

rys. Braas

wyczystka

Kominki z wkïadem
Wkïad kominkowy to osïoniÚte szybÈ palenisko, które wstawia siÚ
w obudowÚ. ZewnÚtrzne Ăcianki wkïadu omywane sÈ przez cyr-
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Obudowa kominka. Powinna byÊ
szczelna i wykonana z materiaïów
niepalnych i odpornych na
wysokÈ temperaturÚ

anemostat

wentylator
kominkowy
kratka
wentylacyjna

przewód

filtr

zasuwa kominkowa

Sposób
rozprowadzania
powietrza
ogrzanego przez
kominek (system
DGP)

kulujÈce powietrze, dziÚki czemu oddaje on
ciepïo nie tylko przez promieniowanie, ale
równieĝ przez konwekcjÚ. W porównaniu
z kominkiem otwartym ma on znacznie
wyĝszÈ sprawnoĂÊ – nawet 60 –70%, a moĝliwoĂÊ regulacji dopïywu powietrza umoĝliwia sterowanie procesem spalania.
Obudowa kominka powinna byÊ szczelna
i wykonana z materiaïów niepalnych i odpornych na wysokÈ temperaturÚ, takÈ ma
bowiem powietrze grzewcze, które przepïywa miÚdzy Ăciankami wkïadu a obudowÈ.
Wyloty tego powietrza umieszcza siÚ
w górnej czÚĂci okapu, a jeĂli ma byÊ ono
rozprowadzane do innych pomieszczeñ
(DGP – Dystrybucja GorÈcego Powietrza),
to sïuĝÈ do tego rury doïÈczone do rozdzielacza ciepïego powietrza. JeĂli instalacja
ogrzewania kominkowego jest rozbudowana, wyposaĝa siÚ jÈ w wentylator, który zwiÚksza przepïyw ciepïego powietrza
i umoĝliwia przenoszenie energii cieplnej
na wiÚksze odlegïoĂci.
Podczas montaĝu wkïadu kominkowego
bardzo waĝne jest zapewnienie absolutnej
szczelnoĂci poïÈczeñ przewodu dymowego
komina z czopuchem i kanaïu w kominie,
aby dym nie mógï przedostawaÊ siÚ do powietrza grzewczego, co powodowaïoby zadymienie pomieszczeñ. Czopuch to czÚĂÊ
stanowiÈca poïÈczenie otworów wylotowych spalin z kanaïami kominowymi.
Oprócz wkïadów kominkowych z cyrkulacjÈ powietrza wokóï komory spalania,
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60-70%
wynosi sprawnoĂÊ cieplna
kominków zamkniÚtych

produkowane sÈ równieĝ wkïady z pïaszczem wodnym. Praktycznie moĝna je traktowaÊ jak ozdobne kotïy na drewno, wspóïpracujÈce z wodnÈ instalacjÈ grzewczÈ
i grzejnikami. Instalowanie takiego wkïadu jest uzasadnione, gdy w domu nie ma
miejsca na oddzielnÈ kotïowniÚ i zdecydowaliĂmy siÚ na ogrzewanie domu paliwem staïym. Wkïad kominkowy z pïaszczem wodnym musi pracowaÊ w otwartym
ukïadzie centralnego ogrzewania, gdyĝ inaczej – w razie przegrzania – mógïby nastÈpiÊ
niebezpieczny wzrost ciĂnienia pary wodnej. Nie jest zalecane zasilanie takim ukïadem mniej odpornych na korozjÚ grzejników pïytowych (a korozji tej sprzyja kontakt

SprawnoĂÊ cieplna
kominków otwartych nie przekracza

20%

wody grzewczej z powietrzem), dlatego
obieg grzewczy lepiej zasilaÊ przez dodatkowy wymiennik ciepïa. DziÚki temu czÚĂÊ instalacji z grzejnikami bÚdzie mogïa pracowaÊ w ukïadzie zamkniÚtym, moĝna bÚdzie
teĝ podïÈczyÊ inne ěródïa ciepïa, np. kocioï elektryczny podtrzymujÈcy temperaturÚ
podczas nieobecnoĂci mieszkañców.
Wkïad kominkowy z pïaszczem wodnym
moĝe sïuĝyÊ takĝe do przygotowania ciepïej
wody uĝytkowej, jeĂli zasilaÊ bÚdzie zasobnik z odpowiednio dobranÈ wÚĝownicÈ, ale
poza sezonem grzewczym trzeba bÚdzie zapewniÊ inny sposób podgrzewania wody,
np. przez umieszczenie w zasobniku grzaïki elektrycznej.
Kominki z kasetÈ
Kominek domowy moĝna równieĝ wyposaĝyÊ w kasetÚ, która funkcjonuje nieco inaczej niĝ typowy wkïad kominkowy, bo
oprócz ĝeliwnego korpusu paleniska ma ona
blaszanÈ osïonÚ zewnÚtrznÈ, peïniÈcÈ podobnÈ funkcjÚ jak obudowa wkïadu kominkowego. MiÚdzy korpusem a osïonÈ cyrkuluje ogrzewane powietrze, którego wlot i wylot
znajduje siÚ na frontowej Ăcianie kasety.
Takie rozwiÈzanie umoĝliwia wstawienie
kasety do juĝ wybudowanego kominka z paleniskiem otwartym.
W porównaniu z wkïadem kominkowym
kaseta ma nieco mniejszÈ sprawnoĂÊ i moĝe sïuĝyÊ do ogrzewania tylko jednego pomieszczenia.

Kominy i kominki

made in germany.
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