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Kategória budov – rodinné domy

Požadovaná energetická hospodárnosť budov (definovaná hodnotou 
globálneho ukazovateľa primárnej energie):

– od 1. januára 2013 – nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové aj 
obnovované budovy, ohraničená hornou hranicou energetickej triedy B

– od 1. januára 2016 – ultranízkoenergetická – horná hranica triedy A1

– od 1. januára 2019 pre nové budovy verejnej správy a od 1. januára 2021 pre     
všetky nové budovy – energetická úroveň budov s takmer nulovou spotrebou –
daná hornou hranicou triedy A0

Škála energetických tried podľa globálneho ukazovateľa – primárna energia v kWh/(m2a)



Prečo práve komín PLEWA?

• tradičná nemecká kvalita
• vysoká presnosť všetkých prvkov komínového systému
• jednoduchá a bezproblémová montáž
• glazované vnútorné steny vložky
• variabilita komínového systému
• unikátny systém izolácie
• možnosť prívodu vzduchu cez komínové teleso
• plynotesné dvierka
• Komíny PLEWA sú ideálnym riešením pre nízkoenergetické  

domy, pasívne domy a domy s rekuperáciou.



Technické parametre komína

použiteľný druh paliva: pevné palivá
príklady spotrebičov: krby, kachle, sporáky, kotly
počet pripojených spotrebičov: 1
prívod vzduchu pre spotrebič v telese komína: áno
klasifi kácia: EN 13063-3:2007, T400 N1 D3/W3 G50
maximálna teplota spalín: 400 °C
tlaková trieda: N1 - prirodzený ťah
odolnosť proti kondenzátu: D - suchá prevádzka
požiarna odolnosť: EI 90 min.
odolnosť proti vyhoreniu sadzí: G - odolný
typ vložky: keramická s izoláciou/bez izolácie
prierez vložky: štvorcový
povrchová úprava vložky: glazovaná
vnútorné rozmery prieduchu: 120/120; 140/140; 160/160; 180/180; 200/200; 250/250
napojenie do komína: kruhové, 90° alebo 45°
spoj vložky: osadenie a lepenie kyselinovzdorným tmelom

CLASSIC K 



Komínová zostava PLEWA CLASSIC K obsahuje:

- komínové tvárnice,
- plastové spojky komínovej tvárnice
- komínové vložky s izoláciou/bez izolácie
- vymedzovací krúžok so sadou háčikov,
- komínovú vložku pre pripojenie dymovodu,
- komínovú vložku s čistiacim otvorom,
- sokel pod kondenzačnú misku,
- kondenzačnú misku,
- izoláciu zaústenia,
- komínové dvierka,
- komínovú hlavu - kónus,
- kryciu dosku,
- komínový tmel,
- lepidlo na lepenie tvárnic.
- tesnenie pre plynové spotrebiče (len pri Alt. 2)

Výška komína sa ráta od prvej betónovej tvárnice so 
soklom!



Komín PLEWA CLASSIC K
(spotrebič na tuhé palivá)

Pre pripojenie spotrebiča na tuhé palivá do komínového systému 
PLEWA UNI sa používa oceľová redukcia s tesniacim povrazcom. 
Redukcia môže byť 45° alebo 90° podľa typu použitého sopúcha. 
Pre správny výber redukcie je potrebné vedieť okrem priemeru 
napojenia do komína aj vlastný priemer dymovodu pripájaného 
spotrebiča.

Systém PLEWA CLASSIC K je určený pre pripojenie jedného 
spotrebiča.



Komínové tvárnice

Jednoprieduchové Dvojprieduchové

Istiace kolíky komínových tvárnic

Zaisťovacie plastové kolíky sú určené do každého spoja pri výstavbe komína, aby sa 
zabránilo posunu jednotlivých tvárnic a nadmernému vytlačeniu lepidla zo spoja pri 
vrstvení tvárnic na seba. Zaisťovacie kolíky majú v strede priebežný otvor pre 
betonáž oceľovej armatúry v odstrešnej a nadstrešnej časti komína. Do jednej 
tvárnice sa vkladajú 2 kolíky do otvorov striedavo (ukladaním „do kríža“).



KERAMICKÉ VLOŽKY

Pri rúrach s rovnakou plochou prierezu P sú max. vonkajšie rozmery štvorcových rúr menšie ako
okrúhlych rúr, napr. prierez PLEWA 18/18 s P=313 cm2 zodpovedá priemeru 20 cm s P=314 cm2.
Zaokrúhlenia kútov sú vybrané tak, aby nespôsobovali víry, čím sa získava vynikajúci koeficient prietoku 
prúdu plynov.

Prevodník rozmerov komínových prieduchov

Označenie PLEWA Rozmer prierezu odpovedajúci kruhový prierez
S 12.00.0 120 x 120 mm 140 mm
S 14.00.0 140 x 140 mm 160 mm
S 16.00.0 160 x 160 mm 180 mm
S 18.00.0 180 x 180 mm 200 mm
S 20.00.0 200 x 200 mm 225 mm
S 25.00.0 250 x 250 mm 270 mm



Založenie komína

Komínový kondenzát je možné odvádzať tromi spôsobmi.

Základné
Odvod kondenzátu
bočný

Alt. riešenie 2. (voliteľné):
Odvod kondenzátu
do nádoby

Alt. riešenie 3. (voliteľné):
Odvod kondenzátu
do kanalizácie



Ukončenie komína

120 mm

Protidažďová strieška (voliteľné)

Krycia doska

Upevňovacia sada krycej dosky

Komínová tvárnica

Keramická vložka s izoláciou

Keramická hlavica – kónus

Medzera

Vymedzovací krúžok

Vymedzovacie háčiky



Prívod vzduchu pre horenie cez komínové teleso

Na základe tabuliek uvedených nižšie si môžete vybrať komín, ktorý Vám umožní dostatočný prívod
vzduchu potrebného pre horenie. V tabuľkách sú uvedené čisté prierezy prívodov vzduchu vypočítané
z veľkosti otvoru v betónovej tvárnici, veľkosti komínovej vložky a so zohľadnením hrúbky izolácie.

vložka 120/120 140/140 160/160 180/180 200/200 250/250

tvárnica 
vnútorný 
rozmer

Sopúch 140 Sopúch 160 Sopúch 180 Sopúch 200 Sopúch 220/225 Sopúch 270

340/340 240/240 E=41 d=2.6mm E=24 d=2.4mm E=12 d=2.4mm

červená čierna šedá

s izol cm2 134,2 54,8 ?

bez izol cm2 264,6 199,5 10,20

360/360 260/260 E=51 d=2.6mm E=41 d=2.6mm E=24 d=2.4mm E=12 d=2.4mm

modrá červená čierna šedá

s izol cm2 228,1 148,7 44,4 ?

bez izol cm2 358,5 293,3 205,9 133,40

380/380 280/280 E=61 d=3.0mm E=51 d=2.6mm E=41 d=2.6mm E=24 d=2.4mm E=12 d=2.4mm

žltá modrá červená čierna šedá

s izol cm2 329,6 250,2 146,0 62,7 ?

bez izol cm2 460,1 394,9 307,4 235,0 139,3

400/400 300/300 E=72 d=3.0mm E=61 d=3.0mm E=51 d=2.6mm E=41 d=2.6mm E=24 d=2.4mm

zelená žltá modrá červená čierna

s izol cm2 438,9 360,0 255,2 172,0 61,9 ?

bez izol cm2 569,3 504,2 416,7 344,2 248,6 ?

430/430 325/325 E=89 d=3.5mm E=78 d=3.5mm E=72 d=3.0mm E=61 d=3.0mm E=41 d=2.6mm E=12 d=2.4mm

purpurová biela zelená žltá červená šedá

s izol cm2 583,6 504,2 400,0 316,7 206,6 ?

bez izol cm2 714,0 648,9 561,4 489,0 393,3 98,2

460/460 360/306 E=106 d=3.5mm E=89 d=3.5mm E=78 d=3.5mm E=72 d=3.0mm E=61 d=3.0mm E=41 d=2.6mm

bledomodrá purpurová biela zelená žltá červená

s izol cm2 809,1 729,7 625,5 542,2 432,1 99,2

bez izol cm2 939,5 874,4 786,9 714,4 618,8 323,7

490/490 390/390 E=126 d=3.5mm E=106 d=3.5mm E=106 d=3.5mm E=89 d=3.5mm E=78 d=3.5mm E=51 d=2.6mm

hnedá bledomodrá bledomodrá purpurová biela modrá

s izol cm2 1018,9 939,5 835,2 751,9 641,9 309,0

bez izol cm2 1149,3 1084,1 996,7 924,2 828,6 533,5

550/550 450/450 E=126 d=3.5mm E=106 d=3.5mm E=89 d=3.5mm

hnedá bledomodrá purpurová

s izol cm2 ? ? ? 1222,4 1112,3 779,4

bez izol cm2 ? ? ? 1394,6 1299,0 1003,9

500/800 380/380 E=126 d=3.5mm E=106 d=3.5mm E=106 d=3.5mm E=89 d=3.5mm E=78 d=3.5mm E=51 d=2.6mm

hnedá bledomodrá bledomodrá purpurová biela modrá

s izol cm2 959,1 879,7 755,4 691,2 582,1 249,2

bez izol cm2 1089,5 1024,4 936,9 864,4 768,8 473,7

Z dôvodu ľahšej identifikácie sa sety
vymedzovacích háčikov označujú
farebnou lepiacou páskou. Podľa
tabuľky jednoducho zvolíte
potrebné vymedzovacie háčiky



Založenie komína

Komínový kondenzát je možné odvádzať tromi spôsobmi.

Základné
Odvod kondenzátu
bočný

Alt. riešenie 2. (voliteľné):
Odvod kondenzátu
do nádoby

Alt. riešenie 3. (voliteľné):
Odvod kondenzátu
do kanalizácie prostredníctvom 
sifónu



Šamotové vložky  PLEWA

glazované šamotové vložky jedinečnej kvality sa vyznačujú 
tvarovou stálosťou, presnosťou, vysokou hladkosťou povrchu, 
vysokou odolnosťou voči kyselinám a mechanickému 
poškodeniu, sú použiteľné na všetky druhy paliva: plynné, 
kvapalné a tuhé palivá.

Pre podtlakovú prevádzku

Sortiment vyrábaných priemerov 120x120, 140x140, 160x160, 
180x180, 200x200, 250x250

Výška šamotovej vložky 50 cm, resp. 25cm hrúbka steny 1,5 cm

Výška napojovacieho a dvierkového dielu 50 cm

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí preukázaná v zmysle normy EN 
13063-2:2005

Trvalá prevádzka do 400°Celzia

Vysoká odolnosť proti teplotným zmenám

Testovaná na 1200°Celzia 


