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Cihelné komínové systémy HELUZ

Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO

HELUZ IZOSTAT DUO – pevná paliva (tab. č. 4)

Tento dvouvrstvý komínový systém obsahuje tenkostěnnou izostatickou vložku
(obr. č. 37) je vhodný pro všechny typy
paliv (pevná, kapalná, plynná). Určený pro
podtlakový, atmosférický provoz a staveb
včetně pasivních domů. Díky nové unikátní komínové tvarovce HELUZ DUO se třemi
řadami otvorů již není nutné používat tepelnou izolaci ani při vysokých teplotách,
vnější rozměr komínu přitom zůstává stejný
(400 x 400 mm). V případě pasivních domů
se používají tvarovky vyplněné perlitem
(obr. č. 38).
Izostatické vložky vyráběné nejmodernější
technologií jsou odolné vůči agresivnímu
kyselému kondenzátu, který vzniká při zatápění, korozi i vlhkosti, která ohrožuje komín při používání méně kvalitního topiva.
Díky tenkým stěnám se tyto vložky lépe
prohřívají, čímž se zkracuje doba nutná pro
zátop. Jsou odolné vůči vysokým teplotám
a teplotním šokům, ke kterým může dojít
při nešetrném zatápění, ale i vůči přímému plameni na rozdíl od klasických šamotových vložek. Jejich hladké vnitřní stěny
brání usazování pevných částí sazí a jejich
následnému vznícení a vyhoření. K celkové
bezpečnosti systému přispívá i hrdlové zakončení vložek, které je pevnější a bezpečnější než u zámkových spojů.
Komínový systém HELUZ IZOSTAT (tabulky
č. 4, obr. č. 36) je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ (vyjma systému
MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační
prázdné šachty pomocí nerezových kotev.


určen pro všechny typy spotřebičů pracujících v atmosférickém

Obr. č. 37: Dvouvrstvý
komínový systém
HELUZ IZOSTAT DUO

provozu

Tab 4. - HELUZ IZOSTAT DUO – pevná paliva – základní
charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky (obr. č. 40)
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny keramické vložky
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 41)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na izostatické vložky

160 mm 180 mm 200 mm
tenkostěnná izostatická keramika
660 mm
6 mm
7 mm
7 mm
600 °C
EI 90°
90°
45°
suchý provoz
G
50 mm
ohebná hadice
30 let

Obr. č. 36: HELUZ
IZOSTAT DUO

Obr. č. 38: Tvarovky
vyplněné perlitem
vhodné pro pasivní
domy
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Komínový systém HELUZ IZOSTAT
Moderní komínový systém vhodný pro všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva) a určený pro podtlakový, atmosférický
i přetlakový provoz. Obsahuje tenkostěnné keramické izostatické vložky (obr. č. 40)
a broušené cihelné komínové tvarovky. Dle
druhu použitých paliv je dodáván buď jako
systém dvouvrstvý (bez tepelné izolace),
nebo třívrstvý (s tepelnou izolací). Svou konstrukcí umožňuje nejen odvod spalin, ale
i přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem (objem vzduchu v komínu
– viz www.heluz.cz).
Izostatické vložky vyráběné nejmodernější
technologií jsou odolné vůči agresivnímu kyselému kondenzátu, který vzniká při zatápění,
korozi i vlhkosti, která ohrožuje komín při používání méně kvalitního topiva. Díky tenkým
stěnám se tyto vložky lépe prohřívají, čímž se
zkracuje doba nutná pro zátop. Jsou odolné
vůči vysokým teplotám a teplotním šokům,
ke kterým může dojít při nešetrném zatápění,
ale i vůči přímému plameni na rozdíl od klasických šamotových vložek. Jejich hladké vnitřní
stěny brání usazování pevných částí sazí a jejich následnému vznícení a vyhoření. K celko- Obr. č. 39: HELUZ
vé bezpečnosti systému přispívá i hrdlové za- IZOSTAT
končení vložek, které je pevnější a bezpečnější
než u zámkových spojů.
Komínový systém HELUZ IZOSTAT (tabulky č. 6 a č. 7, obr. č. 39) je
dovoleno kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ (vyjma systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty.

Tab 5. - HELUZ IZOSTAT - pevná paliva - základní
charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky (obr. č. 40)
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny izostatické vložky
typ tepelné izolace
tloušťka tepelné izolace
délka tepelné izolace
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 41)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na izostatické vložky

160 mm 180 mm 200 mm
tenkostěnná izostatická keramika
660 mm
6 mm
7 mm
7 mm
skládané segmenty
25 mm
500 mm
600 °C
EI 90
90°
45°
suchý provoz
G
50 mm
ohebná hadice
30 let

HELUZ IZOSTAT plynná a kapalná paliva (tab. č. 7)

dvouvrstvý komínový systém (obr. č. 44)
skládající se z tenkostěnné izostatické vložky a broušené cihelné komínové tvarovky

použitelný pro všechny typy spotřebičů
pracujících v podtlakovém, atmosférickém
a přetlakovém provozu
Obr. č. 44: Dvouvrstvý
komínový systém
HELUZ IZOSTAT

Tab 6. - HELUZ IZOSTAT - plynná a kapalná paliva
- základní charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
80 100 120 140 160 180 200
[mm]
materiál vnitřní vložky (obr. č. 40)
tenkostěnná izostatická keramika
délka vnitřních vložek
660 mm
1000 mm
tloušťka stěny izostatické vložky [mm]
6
6 6 7 7 8
8
max. teplota spalin
200 °C
požární odolnost z vnějšku ven
EI 60
připojení sopouchu (obr. č. 42)
90° *
odolnost proti působení kondenzátu
mokrý provoz
třída odolnosti při vyhoření sazí
O
vzdálenost od hořlavých materiálů
50 mm
odvod kondenzátu
ohebná hadice
záruka na izostatické vložky
30 let
* Do „připojení sopouchu 90° (přetlak)“ lze připojit pouze spotřebiče s průměrem
kouřovodu 80 a 100 mm.

Obr. č. 40: Tenkostěnná
izostatická keramická
vložka

Obr. č. 41: Připojení
sopuchu 90° - izostatická keramika

Obr. č. 42: Připojení
sopouchu 90° - přetlak
- izostatická keramika

HELUZ IZOSTAT – pevná paliva (tab. č. 6)

třívrstvý komínový systém (obr. č. 43) tvořený tenkostěnnou izostatickou vložkou,
tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou

určen pro všechny typy spotřebičů pracujících v atmosférickém provozu
Obr. č. 43: Třívrstvý
komínový systém
HELUZ IZOSTAT
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Komínový systém HELUZ MULTI DUO

HELUZ MULTI DUO – pevná paliva (tab. č. 7)

Dvouvrstvý komínový systém obsahuje
tenkostěnnou keramickou vložku (obr. č. 1).
Je vhodný pro všechny typy paliv (pevná,
kapalná, plynná) a všechny typy spotřebičů,
pracujících v atmosferickém provozu. Jde o
komínový systém, který je možné použít i v
pasivních domech. Díky nové unikátní komínové tvarovce HELUZ DUO se třemi řadami otvorů již není nutné používat tepelnou
izolaci ani při vysokých teplotách. Funkci
tepelné izolace převzala právě tato tvarovka. Vnější rozměr komínu přitom zůstává
stejný (400 x 400 mm). V případě pasivních
domů se používají tvarovky vyplněné perlitem (obr. č. 38).
Velmi kvalitní tenkostěnné vložky vyráběné technologií tažení, jsou odolné vůči
agresivnímu kyselému kondenzátu, který
vzniká při zatápění, korozi i vlhkosti, která
ohrožuje komín při používání méně kvalitního paliva. Díky tenkým stěnám se tyto
vložky lépe prohřívají, čímž se zkracuje
doba nutná pro zátop. Jsou odolné vůči
vysokým teplotám a teplotním šokům, ke
kterým může dojít při nešetrném zatápění,
ale i vůči přímému plameni na rozdíl od klasických šamotových vložek. Jejich hladké
vnitřní stěny brání usazování pevných částí
sazí a jejich následnému vznícení a vyhoření. K celkové bezpečnosti systému přispívá i
hrdlové zakončení vložek, které je pevnější
Obr. č. 45: HELUZ
MULTI DUO
a bezpečnější než u zámkových spojů.
Komínový systém HELUZ MULTI DUO (tabulka č. 7, obr. č. 45) je možné kombinovat s jakýmkoliv systémem
HELUZ (vyjma systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty pomocí nerezových kotev.


určen pro všechny typy spotřebičů pracujících v atmosférickém
provozu

Tab 7. - HELUZ MULTI DUO – pevná paliva – základní
charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky (obr. č. 47)
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny tenkostěnné vložky
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 48)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na tenkostěnné vložky

160 mm 180 mm 200 mm
tenkostěnná izostatická keramika
1000 mm
8 mm
8 mm
10 mm
600 °C
EI90°
90°
45°
suchý provoz
G
50 mm
ohebná hadice
30 let

Obr. č. 46: Dvouvrstvý
komínový systém
HELUZ MULTI DUO
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Komínový systém HELUZ MULTI
Moderní komínový systém vhodný pro všechny typy paliv (pevná, plynná a kapalná paliva)
a zejména pro spotřebiče pracující trvale v
mokrém provozu. Je určený pro podtlakový
i přetlakový provoz. Obsahuje tenkostěnné
keramické vložky (obr. č. A1) a broušené cihelné komínové tvarovky. Pro kapalná a plynná
paliva je dodáván jako dvouvrstvý systém
(bez tepelné izolace), a pro pevná paliva pak
jako třívrstvý systém (s tepelnou izolací). Svou
konstrukcí umožňuje nejen odvod spalin, ale i
přívod vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým tělesem (objem vzduchu v komínu – viz
www.heluz.cz).
Velmi kvalitní tenkostěnné vložky vyráběné
technologií tažení, jsou odolné vůči agresivnímu kyselému kondenzátu, který vzniká při
zatápění, korozi i vlhkosti, která ohrožuje komín při používání méně kvalitního paliva. Díky
tenkým stěnám se tyto vložky lépe prohřívají,
čímž se zkracuje doba nutná pro zátop. Jsou
odolné vůči vysokým teplotám a teplotním
šokům, ke kterým může dojít při nešetrném
zatápění, ale i vůči přímému plameni na rozdíl od klasických šamotových vložek. Jejich
hladké vnitřní stěny brání usazování pevných Obr. č. 46: HELUZ
částí sazí a jejich následnému vznícení a vyho- MULTI
ření. K celkové bezpečnosti systému přispívá
i hrdlové zakončení vložek, které je pevnější a bezpečnější než u
zámkových spojů.
Komínový systém HELUZ MULTI (tabulky č. 8 a č. 9, obr. č. 46) je
dovoleno kombinovat s jakýmkoliv systémem HELUZ (vyjma systému MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační prázdné šachty.

Obr. č. 47 Tenkostěnná
keramická vložka

Obr. č. 48: Připojení
sopuchu 45° keramika

Tab 8. - HELUZ MULTI - pevná paliva - základní
charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky (obr. č. 47)
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny tenkostěnné vložky
typ tepelné izolace
tloušťka tepelné izolace
délka tepelné izolace
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 48)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na tenkostěnné vložky

160 mm 180 mm 200 mm
tenkostěnná keramika
1000 mm
8 mm
8 mm
10 mm
skládané segmenty
25 mm
500 mm
600 °C
EI 90
90°
45°
suchý provoz
G
50 mm
ohebná hadice
30 let

HELUZ MULTI - plynná a kapalná paliva (tab. č. 9)

dvouvrstvý komínový systém (obr. č. 51)
skládající se z tenkostěnné keramické vložky a broušené cihelné komínové tvarovky
použitelný pro všechny typy spotřebičů
pracujících v podtlakovém a přetlakovém
provozu.
Obr. č. 51: Dvouvrstvý
komínový systém
HELUZ MULTI

Tab 9. - HELUZ Multi - plynná a kapalná paliva - základní
charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek [mm]
materiál vnitřní vložky (obr. č. 47)
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny tenkostěnné vložky [mm]
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 49)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na tenkostěnné vložky

140
160
180
200
tenkostěnná keramika
1000 mm
8
8
8
10
200 °C
EI 60
90°
mokrý provoz (WA)
O
50 mm
ohebná hadice
30 let

Obr. č. 49: Připojení
sopouchu 90° - přetlak
- keramika

HELUZ MULTI – pevná paliva (tab. č. 8)

třívrstvý komínový systém (obr. č. 50) tvořený tenkostěnnou keramickou vložkou, tepelnou izolací a broušenou cihelnou komínovou tvarovkou určen pro všechny typy spotřebičů pracujících
v atmosférickém provozu.

Obr. č. 50: Třívrstvý
komínový systém
HELUZ MULTI
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
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Komínový systém HELUZ KLASIK

Komínový systém HELUZ PLYN

Systém je určen pro pevná paliva (např.
krby), podtlakový a atmosférický provoz.
Jedná se o třísložkový systém (obr. č. 53),
– šamotová vložka (obr. č. 54), tepelná izolace, broušená cihelná komínová tvarovka.
Správnou funkci komínu zajišťuje zadní odvětrávání.
Jednotlivé tvarovky obvodového pláště
jsou určeny pro všechny průměry a typy
vnitřních vložek. Šamotové komínové vložky odolávají vysokým teplotám, kyselinám
a korozi. Společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovkou vytváří
celistvý komínový průduch, který odolává
teplotním i vlhkostním změnám.
Systém HELUZ KLASIK (tab. č. 10, obr. č. 52)
– použitelný pro rekonstrukce komínů
s možností kombinace s jakýmkoliv jiným
komínovým systémem HELUZ (kromě systému MINI) včetně celé, poloviční nebo Obr. č. 52: HELUZ KLASIK
ventilační prázdné šachty.

Dvouvrstvý komínový systém použitelný
pro spotřebiče na plynná a kapalná paliva
pracující v podtlakovém, atmosférickém
a přetlakovém provozu. Mezi jeho součásti patří plastové komínové vložky a broušené cihelné komínové tvarovky (obr.
č. 58). Plastové vložky jsou charakterizovány vysokou teplotní stálostí, odolností vůči
UV záření i agresivním kondenzátům vznikajícím při provozu nízkoteplotních a kondenzačních kotlů. K ukončení komínového
tělesa se používá hlavice odkouření (obr.
č. 59), která umožňuje jak odvod spalin,
tak i přívod vzduchu ke spotřebiči (objem
vzduchu v komínu – viz www.heluz.cz). POZOR – v případě překročení maximální teploty spalin (120 °C) může dojít k destrukci
vnitřních plastových dílů vnitřního odvodního systému spalin.
Systém HELUZ PLYN (tab. č. 11, obr. č. 57)
lze kombinovat s jakýmkoliv jiným komínovým systémem HELUZ (kromě systému
MINI) včetně celé, poloviční nebo ventilační
prázdné šachty.
Výhoda systému – možnost provést jeho
dodatečné vyvložkování.

Tab 10. - HELUZ KLASIK - základní charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny šamotové vložky
typ tepelné izolace
tloušťka tepelné izolace
délka tepelné izolace
max. teplota spalin (suchý provoz)
požární odolnost z vnějšku ven
připojení sopouchu (obr. č. 55 a č. 56)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na šamotové vložky

Obr. č. 53: Třísložkový
systém HELUZ KLASIK

160 mm 180 mm 200 mm
šamot
500 mm
17 mm 18 mm 19 mm
skládané segmenty
45 mm 35 mm 25 mm
500 mm
600 °C
EI 90
90°
45°
suchý provoz
G
50 mm
nádobka na kondenzát
30 let

Obr. č. 57: HELUZ PLYN

Tab 11. - HELUZ PLYN - základní charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek [mm]
materiál vnitřní vložky
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny plastové vložky [mm]
max. teplota spalin
požární odolnost z vnějšku ven
T-kus (obr. č. 60)
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na plastové vložky

80

2

110
125
160
plast
1 000 mm
3
3
4
120 °C
EI 60
90°
mokrý provoz
O
20 mm
vrapová hadice
15 let

Obr. č. 54: Šamotová
vložka
Obr. č. 59: Hlavice
odkouření
Obr. č. 58: Cihelné tvarovky HU s plastovou
komínovou vložkou

Obr. č. 55: Připojení
sopouchu 90° - šamot

Obr. č. 60: T-kus

Obr. č. 56: Připojení
sopouchu 45° - šamot
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Cihelné komínové systémy HELUZ

Cihelné komínové systémy HELUZ

Komínový systém HELUZ MINI - PLAST

Komínový systém HELUZ MINI – PLAST (tab. č. 12)

Úsporný dvousložkový komínový systém vhodný pro nízkoteplotní spotřebiče
na plynná a kapalná paliva (např. plyn, olej)
pracující v přetlakovém provozu s maximální výstupní teplotou spalin 120 °C. Systém
umožňuje odvod spalin a zároveň přívod
vzduchu ke spotřebiči jedním komínovým
tělesem (objem vzduchu v komínu – viz
www.heluz.cz). Jeho unikátnost vychází
z nové cihelné komínové tvarovky HELUZ
- M (obr. č. 62) o venkovních rozměrech
240 x 300 mm (obr. č. 63), díky které je možné komínové těleso zabudovat do vnitřního nosného zdiva např. stejných rozměrů
– v tom případě je nutné zajistit ztužení objektu jiným způsobem než ztužujícím věncem. Samotné cihelné tvarovky se dají také
využít pro odvětrávání, rozvody vzduchotechniky a TZB (např. voda, kanalizace, vytápění, elektrické rozvody aj.).
Systém HELUZ MINI-PLAST (obr. č. 61) lze
použít pouze jako komínové těleso jednoprůduchové, tzn., není jej dovoleno kombinovat s ostatními komínovými systémy
HELUZ!


sestaven z plastové vložky a broušené cihelné komínové tvarovky (obr. č. 64)


plastové vložky vhodné zejména pro kondenzační kotle
Tab 12. - HELUZ MINI – PLAST – základní charakteristika
vnitřní průměr komínových vložek
materiál vnitřní vložky
délka vnitřních vložek
tloušťka stěny plastové vložky
max. teplota spalin
T-kus
odolnost proti působení kondenzátu
třída odolnosti při vyhoření sazí
vzdálenost od hořlavých materiálů
odvod kondenzátu
záruka na plastové vložky

80 mm

110 mm
plast
1 000 mm
2 mm
3 mm
120 °C
90°
mokrý provoz
O
20 mm
vrapová hadice
15 let

Obr. č. 64: HELUZ
MINI - PLAST

240

196

144

Obr. č. 61: HELUZ MINI

300

Obr. č. 62: Tvarovka HELUZ - M

Obr. č. 63: Okótovaná tvarovka
HELUZ - M (řez)
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