
CB SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU 
PRE HORENIE Z EXTERIÉRU
– DVOJITÁ KLAPKA –

·	 100	%-ná	tesnosť
·	 pôsobí	účinne	proti	roseniu	a	tepelným	energie
·	 do	každej	novostavby	a	nízkoenergetického	domu

Priemer 80 – 150 mm pre krby, kachľové pece a krbové kachle

Riešenia pre kachliarské remeslo 

CB PATENTOVANÝ SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU

Za správnu inštaláciu je plne zodpovedný remeselník vykonávajúci montáž. Predajca si vyhradzuje právo tlačovej chyby. 
Predajca si vyhradzuje právo na zmeny type, farbe a variante sortimentu ponúkaného v tomto katalógu. Použité fotografi e sú ilustračné. 

Systém	prívodu	vzduchu	pre	horenie	z	exteriéru	
s	jednoduchou	klapkou
Existuje aj možnosť výberu CB systému spaľovania vzduchu namiesto s dvojitou klapkou, len s jednoduchou klap-
kou. Rozsah dodávky zostáva – len sa nahradí modul s dvojitou klapkou za modul s jednoduchou klapkou.

Nahradenie	modulu	jednoduchou	klapkou	má	v	porovnaní	so	systémom
spaľovania	s	dvojitou	klapkou	za	následok	tieto	nevýhody:
- menšiu tesnosť oproti modulu s dvojitou klapkou
- riziko prestupu chladu.

Výhody:
- kvôli jednoduchšiemu vyhotoveniu modulu má systém spaľovania vzduchu s jednou klapkou nižšiu 
   cenníkovú cenu
- veľmi kvalitné spracovanie
- všetky časti (okrem modulu dvojitej klapky) sú rovnaké ako pri systéme spaľovania vzduchu s dvojitou klapkou
- vysokokvalitné vonkajšie mriežky z ušľachtilej ocele
- silikónové tesnenie medzi PVC rúrou a modulom klapky

Artikel Artikel-Nr.

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka  s Ø 80 mm      vlsek80es                 50 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka  s Ø 100 mm     vlsek100es                78 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka  s Ø 125 mm     vlsek125es              124 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - jednoduchá klapka  s Ø 150 mm     vlsek150es              173 

Výrobok Kód Voľný	prierez
(cm2)

CB SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU
- JEDNODUCHÁ KLAPKA
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Hlavný	prvok	systému	prívodu	vzduchu	pre	horenie
Modul	dvojitej	klapky	z	ušľachtilej	ocele

Výhody:

dve	silikónové	 
tesnenia	
pre	100	%-nú	
tesnosť	

Dvojitá	komora

Vzduchová	izolačná	
vrstva	medzi	dvoma	
záklopkami

Tesnenie	
na	PVC	rúre

Ovládanie	klapky

Dvojité	tiahlo	klapiek

Izolačný	medzikrúžok	zastavuje	prenos	
chladu	do	obytnej	miestnosti

stena miestnosť

nerez

{

nerezová	manžeta

{

CB SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU
-	DVOJITÁ	KLAPKA	/	100	%-ná	tesnosť

CB SYSTÉM PRÍVODU VZDUCHU PRE HORENIE Z EXTERIÉRU
-	DVOJITÁ	KLAPKA	/	100	%-ná	tesnosť

- systém dvojitej klapky uložený do obvodovej steny
- ovládanie systému dvojitej klapky pomocou tiahla v interiéri
- obe klapky s integrovaným silikónovým tesnením pre vyššiu tesnosť
- vzduchová medzera medzi klapkami pôsobí izolačne
- zabránenie prechodu chladu modulom dvojitej klapky pomocou      
   vsunutého izolujúceho umelohmotného krúžku - zabraňuje tak 
   prenosu chladu do obytnej miestnosti
- modul dvojitej klapky z nereze
- pohon klapky pomocou dvojitého tiahla
- 2 silikónové tesnenia medzi PVC rúrou a modulom dvojitej klapky
- prechody materiálu utesnené silikónom
- vonkajšia vzduchová mriežka z ušľachtilej ocele prispôsobená 
   na revíziu vrátane ochrannej mriežky proti hmyzu
- systémové riešenie v jednom
- dostupné priemery 80mm/100mm/125mm/150mm

Komponenty
Modul	dvojitej	klapky
dvojitá klapky z ušľachtilej ocele vrátane príslušenstva (2x silikónové tesnenie na umelohmotnú 
rúru, násada dvojitej klapky)

PVC	umelohmotná	rúra
Dĺžka 43 cm - možno ju ľubovoľne skrátiť  na spojenie vonkajšej nasávacej mriežky s dvojitou klapkou

Vonkajšia	vzduchová	mriežka	z	ušľachtilej	ocele
Vonkajšia vzduchová mriežka z ušľachtilej ocele prispôsobená na revíziu vrátane ochrannej mriežky proti hmyzu

Adaptér
Klapka s Ø 150 mm obsahuje dodatočný adaptér na pripojenie flexibilného tiahla

Artikel Artikel-Nr.

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojitá klapka s Ø 80 mm      vlsdk80es                 50 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojitá klapka s Ø 100 mm     vlsdk100es                78 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojitá klapka s Ø 120 mm     vlsdk125es              124 

Systém prívodu vzduchu pre horenie z exteriéru - dvojitá klapka s Ø 150 mm     vlsdk150es              173 

Výrobok Kód Voľný	prierez
(cm2)


