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Komínový systém
KeraStar
Vlastnosti

Charakteristika

Komínový systém Schiedel KERASTAR je vícevrstvý
komínový systém se amotovou vlokou, minerální izolací
a nerezovým komínovým plátìm. Dùleitou vlastností systému je jeho malá hmotnost, která umoòuje zaloení komína i bez základu a zároveò zaruèuje rychlost výstavby bez
mechanizace. Systém lze pouít jak v exteriérech tak v interiérech, ani je nutné dodateèné oplátìní napø. sádrokartonem.
Pouití tenkostìnné keramické vloky zaruèuje dlouhou ivotnost
systému pøi zachování atraktivního vnìjího vzhledu a nízké
hmotnosti nerezového komínového systému.

Certifikát

Na nerezový dvoupláový komínový systém Schiedel
KERASTAR byl vydán autorizovanou osobou è. 204 certifikát
è. 030-027167 a zákazníkùm je k dispozici Prohláení
o shodì.

Oblast pouití

Komínový systém Schiedel KERASTAR byl vyvinut jako univerzální systém pro vechny typy spotøebièù pracujících
v podtlakovém provozu a pro vechny typy paliv od nízkých
teplot spalin po vysoké.
Odolnost amotu vùèi kyselinám umoòuje pouít tento systém i v pøípadech, kdy nelze pouít kovové materiály - napø.
pro odvod spalin od spotøebièù, umístìných v místech, kde
se nachází nebo pouívají chemické látky napø. libovolné slouèeniny chloru nebo jiných halogenù.

Místa pouití a paliva

•
•
•
•

Spotøebièe

• na pevná paliva
• olejové
• plynové

pøedevím pro rodinné domy - pro nezávislé vytápìní
pro plynná paliva (zemní plyn, propan atd.)
pro kapalná paliva (olej atd.)
pro pevná paliva (døevo, biomasa atd.)
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Komínový systém
KeraStar
Popis

1) Spojování

Pomocí spojovacího systému upínacích páskù z ulechtilé oceli
je mono provést rychlou montá.

2) Vnìjí plá

Vnìjí plá je proveden z ulechtilé nerez oceli (1.4301)
o síle materiálu 0,4 mm.

3) Vnitøní vloka

Vnitøní profilovaná vloka je vyrobena z vysoko jakostní
keramiky isostatickým lisováním. Profilovaná trubka Schiedel
garantuje nejlepí kvalitu, protoe je bezpeèná proti vyhoøení,
odolná proti korozi a kyselinám.

4) Tepelná izolace

Tepelná izolace sestává z vysoko jakostního minerálního
vlákna (tlouka 60 mm), které má vysoké izolaèní vlastnosti. ádné tepelné mosty, protoe jde o pøímou tepelnou izolaci.
1.

2.

3.
4.

amotová profilovaná vloka

•
•
•
•
•
•
•

nová receptura, nová technologie výroby
nový tvar, tlouka stìny 6,5 - 12 mm, hladký vnitøní povrch
pøírodní materiál, nezatìuje ivotní prostøedí
kvalitní materiál s mimoøádnou ivotností
vysoká odolnost proti kyselinám
otìruvzdorná
vloky se orientují po vodì hrdlem nahoru a spojují
tmelem Schiedel RAPID
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Komínový systém
KeraStar
Sortiment

amotové profilované vloky

amotové profilované vloky se vyrábí vstøikováním ohnivzdorné
hmoty pod vysokým tlakem do forem (isostatickým lisováním).
Tato technologie zaruèuje naprostou pøesnost, pevnost v tlaku,
teplotní odolnost, malou hmotnost atd.

Tepelná izolace

Tepelná izolace je provedena z vysoce jakostního minerálního vlákna o objemové hmotnosti 110 kg/m3 a s minimálním bodem tání vyím ne 1000o C a je tedy odolná proti
vyhoøení sazí. Izolace je provedena jako pøímá bez podélných vù tzn. je vylouèena monost vzniku tepelných mostù,
které vedou k nadmìrnému ochlazování spalin a následnému sníení komínového tahu.

Spojovací tmel
Schiedel RAPID

Spárovací amotový tmel urèený pro spojování amotových
vloek se dodává v kartuích po 310 ml (cca 600 g). Tmel
je odolný do 1000o C.

Vnìjí nerezový plá

Plá je proveden z vysoce letìné ulechtilé nerez oceli
1.4301 o síle materiálu 0,4 mm.

Technická data
systému Kerastar

Systém je dodáván v dimenzích 140, 160, 180, 200 a 250.
Výka jednotlivých prvkù je 165, 330 a 665 mm. Souèástí
nabídky jsou T-kusy, bìné roury, kondenzátní misky, prùchodky, pøísluenství.

Výrobek: Schiedel KeraStar
Zpùsob provozu: podtlak
Palivo: olej, plyn, pevné palivo
Provozní teplota: do 400o C.
Vnitøní plá: keramická profilovaná roura
Vnìjí plá: 1.4301, síla materiálu 0,4 mm,
lesklý
Tepelná izolace: 60 mm

vnitøní
prùøez
mm

tlouka
stìny
mm

max. vnìjí
prùøez
mm

hmotnost *

140
160
180
200
250

6,5
7,0
7,0
8,5
12,0

276
298
318
342
395

14,5
17,5
19,5
23,5
30,0

kg

* Prùmìrná hmotnost pøi 60 mm izolaci
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Schéma

8a

8c

8b
13

5a
10
9a

9b-e

7

6b
5a

6a

6c
4a

4c

4b
12a/b

5b

3
2a

2a

1a. dno s odvodem kondenzátu a podpìrou
1b. výkovì pøestavitelná stolièka
1c. výkovì pøestavitelné dno s odvodem kondenzátu a podpìrou
2a. dno s odvodem kondenzátu
2b. patní konzola
2c. dno s odvodem kondenzátu na konzole
3. kruhový èistící díl
4a. sopouch 90o
4b. kryt sopouchu
4c. sopouch 45o
5a. komínový díl 665 mm
5b. komínový díl 330 mm
5c. komínový díl 165 mm
6a. lùko 50
6b. lùko s moností prodlouení 60
6c. prodluovací nástìnná konzole
7. krokvový drák
8a. krycí hlava
8b. krycí hlava s protideovým krytem
8c. protideový kryt
9a. prùchod støechou 0o
9b. prùchod støechou 3o - 15o
9c. prùchod støechou 16o - 25o
9d. prùchod støechou 26o - 35o
9e. prùchod støechou 36o - 45o
10. protideová maneta
12a. rozeta DW
12b. rozeta EW
13. kotvící objímka

2c
1a
2b

1b

1c
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Konstrukèní øeení

Detail spoje
60

1

4

2

5

3

6

Detail prostupu stropem
a støechou

1) Dráka pro sponu
2) Spona zajitìná roubem
3] Hrdlový spoj keramických vloek vyplnìn tmelem Schiedel
Rapid
4) Profilovaná keramická vloka
5) Tepelná minerální izolace
6) Plá z ulechtilé oceli

Detail 1
Detail 2
Detail 3.1
Detail 3.2

- Strop s betonovou roznáecí vrstvou
- Strop s døevìnou podlahou
- Prùchod støechou s obytným podkrovím
- Prùchod støechou bez obytného podkroví

DETAIL 3.2

DETAIL 3

DETAIL 3.1
50 mm
DETAIL 2

50 mm
DETAIL 2

50 mm

DETAIL 1
DETAIL 1

50 mm

50 mm
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Statické zajitìní

Statické zajitìní

Komínový systém KeraStar lze zakládat na výkovì pøestavitelnou
stolièku, na dno s odvodem kondenzátu a podpìrou umístìné
pøímo na podlahu nebo na patní konzolu, která je osazena na
svislé konstrukci. Na fasádì je tøeba kotvit kadé 4 m komína
pomocí lùek a kadý 8 m je tøeba kotvit pomocí lùka vyneseného na konzole. Volný pøesah komína od posledního kotvení
mùe být max. 1,5 m.

vnitø.

lùko

lùko vynesené
na konzole

8m

lùko

patní konzola
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