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POPIS SYSTÉMU

ALMEVA Flex

Flexibilní systém odkouření Almeva Flex je vhodný pro odvod spalin od kondenzačních a nízkoteplotních kotlů. Využívá se zejména pro uhýbané komíny.
Na inovovaném ﬂexibilním potrubí
Almeva Flex se každých 50 cm střídají
bajonetové spojovací části. Díky tomu
je tento ﬂexibilní systém společnosti
Almeva bezezbytkový.

Pokyny pro instalaci ﬂexibilního systému odkouření ALMEVA Flex ø 60-125 mm
U spojů ﬂexibilního systému odkouření ALMEVA Flex používáme dva druhy těsnění. Trojbřité těsnění pro
spojování dvou částí ﬂexibilního potrubí je dodáváno samostatně. U-těsnění pro napojování ﬂexibilní hadice
na ostatní prvky systému jako adaptéry, T-kusy atd., je vždy součástí daného napojovaného prvku.

Trojbřité těsnění slouží k utěsnění bajonetového spoje. Vkládáme jej vždy do druhé vnitřní drážky hrdla
při spojování dvou částí ﬂexibilní hadice. Při spojování používáme Silikonové mazivo Almeva.

U-těsnění dáváme vždy na uříznutou část hadice, na její druhý vlnovec. Přes toto těsnění pak přetáhneme
převlečnou matici, se kterou potřebný napojovací díl sešroubujeme.
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1. Krácení a spojování ﬂexibilního potrubí
1.a Krácení ﬂexibilního potrubí
1

2

Nejprve naměříme požadovanou délku ﬂexibilní
hadice. Můžeme také využít zbytek ﬂexibilní
hadice z dřívější instalace.

Pokud spojujeme dvě ﬂexibilní hadice, uřízneme
je vždy v polovině bajonetové spojovací části.
Případný zůstatek ﬂexibilní hadice můžeme
opět nechat pro další aplikace.

3

Potřebujeme-li napojit ﬂexibilní hadici na jiný
prvek systému, uřízneme ji v drážce tak, jak je
znázorněno na obrázku.

1.b Spojování Flex/Flex
1

2

Nejprve vložíme do druhé vnitřní drážky hrdla
ﬂexibilní hadice trojbřité těsnění. Dbáme na to,
aby bylo vloženo přesně.

4

Druhou ﬂexibilní hadici částí s trny vložíme
vl
do hrdla první. Otočením přes „zub“ obě
ﬂexibilní hadice spojíme.
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Pro pevné zajištění bajonetového spoje
použijeme jistící objímku.

ALMEVA Flex
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2. Přechod ze svislé části odkouření do vodorovné
2.a Použitím patního kolena
1

2

V druhé vnitřní drážce hrdla patního kolena
je z výroby vloženo trojbřité těsnění.
Zkontrolujeme zda je vloženo přesně.

3

Následně vložíme hadici bajonetovou částí
s trny do hrdla patního kolena a otočením
přes „zub“ spojíme.

Pro pevné zajištění bajonetového spoje
použijeme jistící objímku.

2.b Použitím kolena ﬂex 87° pro vložkování
1

2

V druhé vnitřní drážce hrdla patního kolena
je z výroby vloženo trojbřité těsnění.
Zkontrolujeme zda je vloženo přesně.

!

3

Následně vložíme hadici bajonetovou částí
s trny do hrdla vložkovacího kolena a otočením
přes „zub“ spojíme.

Pro pevné zajištění spoje použijeme jistící
objímku.

V žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen
ohybem ﬂexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní
hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu
k nevratnému poškození hadice.
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3. Spojování ﬂexibilního potrubí s adaptéry a revízními T-kusy
3.a Napojování ﬂexibilního potrubí na adaptéry Ø 60 a 80 mm
1

2

Součástí adaptéru určeného pro průměry
60 a 80 mm je převlečná matice a U-těsnění.
Na uříznutou ﬂexibilní hadici nejprve nasadíme
převlečnou matici. Potom na druhý vlnovec
hadice nasadíme U-těsnění.

Převlečnou matici přetáhneme přes těsnění.
Vlastní adaptér sešroubujeme s převlečnou
maticí.

3

Nakonec spoj zajistíme zacvaknutím pojistné
spony do drážky na adaptéru.

3.b Napojování ﬂexibilního potrubí na adaptéry Ø 110 a 125 mm
1

2

Součástí adaptéru určeného pro průměry 110
a 125 mm je U-těsnění, které nasadíme
na druhý vlnovec uříznuté ﬂexibilní hadice.

Na ﬂexibilní hadici nasadíme adaptér.

3

Spoj zajistíme zacvaknutím pojistné spony
do drážky na adaptéru.

3.c Spojování revízního T-kusu a ﬂexibilního potrubí Ø 60 a 80 mm
1

2

Součástí revizního T-kusu určeného pro průměry
60 a 80 mm je převlečná matice a U-těsnění.
Na uříznutou ﬂexibilní hadici nasadíme
převlečnou matici. Na druhý vlnovec hadice
vložíme U-těsnění.

6

Převlečnou matici přetáhneme přes těsnění.
Revizní T-kus sešroubujeme s převlečnou maticí.
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Spoj zajistíme zacvaknutím pojistné spony
do drážky na revizním T-kusu.
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3.d Spojování revízního T-kusu a ﬂexibilního potrubí Ø 110 a 125 mm
1

Součástí revizního T-kusu určeného pro průměry
110 a 125 mm je U-těsnění, které nasadíme
na druhý vlnovec uříznuté hadice.

2

3

Na ﬂexibilní hadici nasadíme revizní T-kus.

Spoj zajistíme zacvaknutím pojistné spony
do drážky na revizním T-kusu.
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4. Napojení ukončovacích prvků komína na ﬂexibilní potrubí
4.a Použitím komínové plastové hlavice Ø 60 a 80 mm
1

2

Nejprve na ukončení komínu připevníme
základnu komínové plastové hlavice.

Na ﬂexibilní hadici nasadíme převlečnou matici adaptéru určeného
pro průměry 60 a 80 mm. Hadici v potřebné výšce uřízneme. Na druhý
vlnovec hadice vložíme U-těsnění adaptéru.

3

4

Převlečnou matici přetáhneme přes těsnění a adaptér sešroubujeme
s převlečnou maticí.

Spoj zajistíme zacvaknutím pojistné spony do drážky na adaptéru.

5

Do hrdla adaptéru vsuneme ukončovací trubku, na kterou pak nasadíme nástavec komínové
plastové hlavice. Nakonec nástavec překryjeme protidešťovou manžetou.

8
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4.b Použitím komínové plastové hlavice Ø 110 a 125 mm
1

Nejprve na ukončení komínu připevníme
základnu komínové plastové hlavice.

3

Na ﬂexibilní hadici nasadíme adaptér.

2

Flexibilní hadici v potřebné výšce uřízneme. Na druhý vlnovec hadice
vložíme U-těsnění adaptéru určeného pro průměry 110 a 125 mm.

4

Spoj zajistíme zacvaknutím pojistné spony do drážky na adaptéru.

5

Do hrdla adaptéru vsuneme ukončovací trubku, na kterou pak nasadíme nástavec komínové plastové
hlavice. Nakonec nástavec překryjeme protidešťovou manžetou.
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4.c Použitím protidešťové manžety Ø 60 a 80 mm
1

2

Nejprve na ﬂexibilní hadici nasadíme převlečnou matici adaptéru
určeného pro průměry 60 a 80 mm. Hadici v potřebné výšce uřízneme.
Na druhý vlnovec hadice vložíme U-těsnění adaptéru.

Převlečnou matici přetáhneme přes těsnění a adaptér sešroubujeme
s převlečnou maticí.

3

Spoj zajistíme zacvaknutím kotvící spony do drážky na adaptéru. Kotvící
sponu připevníme ke konstrukci komínového tělesa kotevní technikou.

4

Do hrdla adaptéru vsuneme ukončovací trubku, na kterou pak nasadíme protidešťovou manžetu.

10
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4.d Použitím protidešťové manžety Ø 110 a 125 mm
1

2

Flexibilní hadici v potřebné výšce uřízneme. Na druhý vlnovec hadice
vložíme U-těsnění adaptéru určeného pro průměry 110 a 125 mm.

Na ﬂexibilní hadici nasadíme adaptér.

3

Spoj zajistíme zacvaknutím kotvící spony do drážky na adaptéru. Kotvící
sponu připevníme ke konstrukci komínového tělesa kotevní technikou.

4

Do hrdla adaptéru vsuneme ukončovací trubku, na kterou pak nasadíme protidešťovou manžetu.
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Nájdite svojho obchodného zástupcu
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