
KOMÍN A PŘÍVOD 
VZDUCHU

Požadavek na tah komína:
• Minimální doporučený tah komína je u našich výrobků 12Pa (10Pa).

• Maximální tah komína je doporučen do 20 Pa – pokud bude tah přes hranici tuto doporučujeme 
instalovat zařízení na snížení tahu komína.



KOUŘOVOD:

• Zapojení kamen na kouřovod je u kamen ABX s.r.o. ve směru po kouři. 

• Kouřovod mezi kamny a komínem by měl jít vždy nejkratší cestou (max. do 20% účinné délky
komína) a pokud je osazen kouřovod pravoúhlým kolenem, započítá koleno se jako 1 metr 
kouřovodu. Kouřovod by neměl nikde klesat.

• Kouřovodní klapka pro snížení tahu je doporučena při instalování kamen na komín, který mají větší
tah než 20 Pa. Zabrání se tak přetopení kamen a zároveň i vyšší spotřebě dřeva.

• Těsnost kouřovodů musí být zajištěna. Zajištěna je spoji mezi kouřovody, jejich výrobní tolerancí. ,
V případě netěsností je možno kouřovody dotěsnit těsnící šňůrou, nebo těsnícím tmelem s 
patřičnou tepelnou odolností.



• Čištění kouřovodů - Často se zejména u obestaveb krbů zapomíná na to, že kouřovod musí být               
KONTROLOVATELNÝ a ČISTITELNÝ (čistící koleno nebo trubka).

• Rozměrová redukce kouřovodu - Obecně platí, že spalinová cesta (kouřovod + průduch komína) 
se nikde nesmí zužovat. Je tu jediná výjimka: redukci/zúžení kouřovodu lze dát hned na kouřovou 
přírubu na kamnech/krbu. Ovšem doporučujeme maximálně redukovat o jeden rozměrový 
stupeň, tzn. například ze 180 na 150 ano, ale ne ze 180 na 130 a podobně. V žádném případě 
nesmí být kouřovod zredukován v místě vstupu do komína.

• Zařízení pro zvýšení tahu komína – spalinové ventilátory.



CENTRÁLNÍ PŘÍVOD 
VZDUCHU

Požadavek na CPV:

• Délka tohoto přívodu nesmí přesáhnout 5m, přičemž v případě každého kolena se tato délka
zkracuje o 1m.

• V případě zapojení CPV, nesmí nikdy dojít k omezení ani uzavření tohoto přívodu a musí být
instalována taková vnější mřížka, která nesmí průřezem otvorů omezit přívod vzduchu do krbové 
vložky (tzn. otvory ve mřížce ani její napojení na CPV nesmí omezit jeho průřez a tím snížit přívod 
vzduchu do kamen!!).



CPV – z komínového průduchu. CPV – z místa mimo vytápěný prostor.
(technická místnost, mimo budovu atd.)


