
SCHIEDEL ICS

ICS 25

• Tloušťka stěny 0,5 mm 
• (DN 80 - 350); 
• 0,6 mm (DN 400 - 700)
• Tloušťka tepelné izolace 25 mm
• Průměry: 80 - 700 mm

ICS 50

• Tloušťka stěny 0,6 mm a 1,0 mm
• Tloušťka tepelné izolace 50 mm
• Průměry: 130 - 700 mm

Vlastnosti systému

• odolnost vůči vlhkosti
• pro všechny typy spotřebičů
• podtlakový i přetakový provoz
• kombinace s jednoplášťovými • 
• systémy
• možnost dodatečné montáže
• možnost provedení kouřovodu

Nerezový dvouplášťový systém 
Schiedel ICS je univerzální třívrstvý 
komínový systém, který umožňuje 
odvod spalin od všech typů 
spotřebičů na všechny druhy paliv 
(pevná, kapalná i plynná). Systém 
ICS je vhodný pro všechny systémy 
vytápění, pro podtlakový i přetlakový 
provoz.

VLASTNOSTI A POUŽITÍ
Komínový systém ICS je použitelný 
pro konstrukci samostatných i 

CHARAKTERISTIKA

Univerzální třívrstvý nerezový systém, vhodný pro všechny druhy paliv a všechny typy 
spotřebičů. Široká oblast použití: běžné i kondenzační spotřebiče, kotelny, generátory,  
nouzové agregáty, pece.

FUNKCE SYSTÉMU
• Univerzální systém
• Široká oblast použití
• Odolný vůči vlhkosti
• Při použití těsnění i pro •  • •    
 přetlakový provoz

• Jednoduchý přechod z       
 jednoplášťových systémů

• Vnitřní i venkovní montáž
• Pro volně stojící komíny

společných komínů. Nízká hmotnost 
a snadná montáž dávají předpoklad 
k použití systému také jako fasádní 
komíny.

V rámci systému ICS je k dispozici 
ucelená řada komínových nástavců 
na keramické komíny Schiedel.
Ze systému je možno vytvořit kom-
pletní spalinovou cestu složitějšího 
tvaru, to je jak vlastní komín, tak i 
kouřovod.

Technická data pro Schiedel ICS 25
Třída nerezové oceli: ČSN: 1. 4404
Zatřídění dle EN 1856 - 1:
ICS 25 EN 1856-T450 NI D V3 - L50050 G50
ICS 25 EN 1856-T450 NI W V2 - L50050 O50
ICS 25 EN 1856-T200 PI W V2 - L50050 O25

Technická data pro Schiedel ICS 50
Třída nerezové oceli: ČSN: 1. 4404
Zatřídění dle EN 1856 - 1:
ICS 50 EN 1856-1 T600 NI W V2 - L50050 G25
ICS 50 EN 1856-1 T600 NI D V3 - L50050 G25
ICS 50 EN 1856-1 T400 NI W V2 - L50050 G25
ICS 50 EN 1856-1 T400 NI D V3 - L50050 G25




