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Trăsătură:
sistem coș de fum modern;
mai mult de 2500 de componente;
calitate garantată în Elveţia;
preţ rezonabil;
potrivit pentru evacuarea gazelor de ardere
de la cazanele de condensare;
pentru o temperatură de ardere a gazelor max. 120 °C;
conducte rezistente la condens;
pentru suprapresiune și funcţionare la presiune înaltă;
simplu și rapid în asamblare;
pentru construcţii noi și amplasarea în clădirile existente

EN 14471:2013+A1:2015

Certificat
0036 CPR 9165 001

Sisteme de evacuare a fumului din plastic
Sistemele Almeva Easy și Almeva Double
Versiuni de produs: 0.0 ≥ 1.2 ≤
0.0 Mono (un singur strat)
T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
0.1 Mono (un singur strat)
T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
0.2 Mono Flex (un singur strat) RAL 7032 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
0.3 Mono Flex (un singur strat) RAL 9005 T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
0.4 Mono Flex (un singur strat) RAL 9005 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U
0.5 Coacsial (LIK)
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1
0.6 Coacsial (LIK)
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1
0.7 Coacsial (LIB/LIL)
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
0.8 Coacsial (LIB/LIL)
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
0.9 Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM)
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0
1.0 Coacsial (LAB/LAL/LAC/LAM)
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0
1.1 Canale de ventilare
T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0
1.2 Canale de ventilare
T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0

Fabricat în Elveţia și Germania,
colectate în Cehia

(DN200 ≥)
(DN160 ≤)
(DN200 ≤)
(DN100 ≤)
(DN125 ≥)
(DN200 ≥)
(DN160 ≤)
(DN 200 ≥)
(DN160 ≤)
(DN200 ≥)
(DN160 ≤)
(DN200 ≥)
(DN160 ≤)

Denumire
Sistemul coș de fum ALMEVA
DN (mm)
60 – 80 – 110 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315
Materialul
PPH (polipropilena)
Grosime peretelui de la 1 mm la 4 mm în conformitate cu DN
Etanșare
material EPDM
Utilizarea
pentru cazane de condensare și cazane de joasă
temperatură

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

COȘURI DE FUM DIN PLASTIC
STARR

FLEX

Sistemul coș de fum fixat

Sistemul coș de fum flexibil

PPH (transparent)
DN 60–315 mm

PPH
60–200 mm

Ţevi și piese formate din PPH solid
cu diametre 60-315mm și alte accesorii
de echipament, concepută, în primu
rănd pentru interior și pentru sonarea
canalelor drepte la coșurile de fum.
Componentele sistemului STARR sunt
conectate prin manșoane cu etanșări
EPDM.

Sistemul FLEX este alcătuit din ţevi
flexibile PPH, piese turnate și accesorii
în DN 60 - 200 mm, potrivite în special
pentru interioare și pentru dotarea
șanţurilor drepte și deviate în coșurile
de fum.
Componentele sistemului FLEX sunt
conectate prin piuliţe cu manșoane
cu etanșări EPDM.
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SISTEME COACSIALE (AER-FUM)
LIK / LIL / LIB

LAB / LAL / LAM / LAC

Sistemă coacsială interioară

Sistemă coacsială exterioară

LIK ţeava interioră PPH/
carcasă exterioară PPH
DN 60/100-80/125
LIL ţeava interioră PPH/
carcasă exterioară din inox – comaxit alb
DN 60/100 – DN 200/300
LIB ţeava interioră PPH/
carcasă exterioară din inox
DN60/100 – DN 200/300

LAB ţeava interioră PPH/ carcasă exterioară
inox - strălucitor
DN 60/100 – DN 200/300
LAL ţeava interioră PPH/ carcasă exterioară
din inox – comaxit alb
DN 60/100 – DN 200/300
LAM ţeava interioră PPH carcasă exterioară
din inox mat
DN 60/100 –DN 110/160
LAC ţeava interioră
PPH/ carcasă exterioară
din cupru
DN 60/100 – DN 110/160

Sistemul este perfect pentru evacuarea
fumului prin interior. Componentele
sistemului LIL sunt conectate prin
garnitura de etansare din EPDM.

Fabricat în Elveţia și Germania,
asamblat în Cehia

Sistemul este perfect pentru coșul de fum din
exterior. Îmbinare pieselor cu joncţiune conică.

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

SISTEME PENTRU CONECTAREA DISPOZITIVE MULTIPLE
LAS

CAS

Sistem de coșuri pentru cazane,
care nu consumă aerul penru
ardere din încăpere

Sistemul cosului de fum pentru cazane,
conectate prin cascadă
PPH (transparent)
DN 80–315 cu racorduri 45°, 87° DN 60–250mm

PPH (transparent)
80–315 mm, 80/125–200/300 mm
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Ţevi și piese formate din PPH solidă
cu diametre 80-315 mm, cu racorduri 45°, 87°
cu diametre 60-250 mm și alte accesorii
de echipament, destinate pentru conectare prin
cascadă. Componentele sistemului CAS sunt conectate
prin garnitura de etansare din EPDM.

Ţevi și piese formate din PPH solidă
cu diametre 80-315 mm, cu racorduri 87°
cu diametre 60-250 mm și alte accesorii
de echipament, destinate pentru conectărea
mai multe aparate la un coș comun
în interior. Îmbinare ţăvilor cu mufă
cu garnitura de etansare din EPDM.

NOU

Certificat

0036-CPR-9165 001

POSIBIL T
UB
COAXIAL

SISTEME SUPLIMENTARE
AL

ZUB

Sistemul coș de fum concentric,
format din monostrat
de aluminiu

Accesorii echipament

Sistemul coșului din aluminiu este alcătuit
dintr-un monostrat AL1 și concentric AL2 tuburi
solide de culoare albă și alte accesorii, ideale
pentru gazele arse în interior. Îmbinare ţăvilor
cu mufă cu garnitura de etansare din silicon.
AL1 - DN 80–100 mm
AL2 - DN 60/100–80/125 mm

Certificat

0063-CPR-50906, 50907

Fabricat în Elveţia și Germania,
asamblat în Cehia

10 ani garanţie pentru instalare
companiei certificată

Accesorii echipament pentru coș de fum
(box-e neutralizatoare, elemente de fixare,
revizii, pompa de drenaj condens etc.)

COȘ DE FUM MONOSTRAT

ALMEVA EW
Coșul din oţel inoxidabil monostrat Almevа EW,
Cu grasimea peretelui 0,6mm și tehnica clasică
de conexiune.
Denumire
DN (mm)
Materiale
Grosime peretelui
Caracteristică
+
+
+
+
+
+
+

Coș de fum inox monostrat Almeva EW
80 – 100 – 113 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160
180 – 200 – 230 – 250 – 300 – 350
Inox DIN 1.4404
0,5–0,6 mm
pentru combustibil solid, lichid și gazos
rezistent la apă
când se utilizează o garnitură adecvată pentru
funcţionarea sub presiune
crestatură capilară împotriva scurgerilor
de condens
asamblare simplă, rapidă și sigură
gamă largă de accesorii
compatibilitate cu sistemul FLEX
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Coș de fum din oţel inoxidabil monostrat Almeva EW este potrivit pentru evacuarea
gazelor de ardere, de la toate tipurile de cazane, pe bază de combustibil solid, lichid
și gazos, care funcţionează principiu de presiune negativă (tiraj natural), și atunci când
se utilizează o garnitură și în modul de funcţionare sub presiune. Conficţionată din
inox conform DIN1.4404. Sistemul este rezistent la apă, ceea ce permite utilizare atât
în condiţii uscate, cât și în condiţii umede.
O gamă largă de piese permite asamblarea completă practic la orice coș de fum.
Sistemul poate fi conectat la sistem ALMEVA INOX FLEX FB și ALMEVA INOX FLEX G,
dacă este necesar, cu alte sisteme similare.
Avantajul sistemului este tehnologia de conectare baionetă (DN ≤200 mm), care
garantează etanșeitatea sistemului împotriva scurgerilor de gaze și condens fără
utilizarea unor cleme suplimentare sau nituire. De la DN >200 mm se utilizează
tehnologia clasică de conectare - etanș articulat cu manșon.
Certificat

Datele tehnice pentru Almeva EW
Clasiﬁcare oţelului inoxidabil: 1.4404 / 316L
Clasiﬁcare conform EN 1856 - 2:
EW

EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

EW

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O

1020-CPR-030056047

Fabricat în Cehia

2 ani garanţie, la instalarea de către compania certificată de 5 ani

SISTEME COȘURI DE FUM DIN TREI STRATURI

ALMEVA DW25
DW25 - sistem coș de fum din oţel inoxidabil din trei straturi,
rezistent la apă, pentru exploatarea în condiţii de pressiunea înaltă
și depresiune.
Denumire
DN (mm)
Clasiﬁcare
Material
Grosime (mm)
6

Caracteristică

+
+
+
+
+
+
–

Sistem coș de fum din inox din trei straturi Almeva DW 25
80 – 550
vezi tabelul Date tehnice
oţel inoxidabil lustruit/izolaţie/ oţel inoxidabil lustruit
tubulatura 0,5 / iizolaţie / carcasă 0,5(DN80-200)
tubulatura 0,5 / iizolaţie / carcasă 0,6(DN250 ≥)
o zonă largă de utilizare
rezistentă la apă
când se utilizează o garnitură adecvată pentru
operarea sub presiune
tranziţie simplă la sistemul din oţel inoxidabil
cu un singur strat
pentru expluatarea în interior și exterior
potrivite pentru coșuri de sine stătătoare
nu este potrivită pentru arderea biomasei
și unele tipuri de cărbune

Sistemul coș de fum universal din oţel inoxidabil din trei straturi Almeva DW25 este potrivit
pentru toate tipurile de combustibil și pentru toate tipurile de cazane care funcţionează în
condiţii de presiune negativă și suprapresiune.
Domeniu larg de utilizare: încălzitoare convenţionale, cazane în condensare, centrale termice,
generatoare, cuptoare.
Sistemul DW se produce din oţel inoxidabil de calitate (clasa 1.4404). Soluţia tehnică permite
utilizarea în condiţii umede.
Certificat

Fabricat în Cehia

Datele tehnice Almeva DW25
Clasa oţelului inoxidabil: 1.4404 / 316L
Clasiﬁcare conform EN 1856 - 1:
DW25 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G
DW25 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O

1020-CPR-030055958

2 ani garanţie, la instalarea de către compania certificată de 5 ani

SISTEM MONOSTRAT FLEXIBIL DIN OŢEL INOXIDABIL

ALMEVA INOX FLEX FB

ALMEVA INOX FLEX G

ALMEVA INOX FLEX FB – sistem coș de fum ﬂexibil din
oţel inoxidabil, cu grosime peretelui 0,4 мм, pentru
coșurile de fum neuniforme (la sonare, renovarea clădirilor).

Az ALMEVA INOX FLEX G ﬂexibilis rozsdamentes acél
kéményrendszer, 0,1–0,12 mm-es falvastagsággal,
kémény elhúzásokhoz (bélelés, átépítés).
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Denumire
DN (mm)
Clasiﬁcare
Material
Gosimea peretelui
Caracteristica +
+
+
+
+

Sistem coș de fum ﬂexibil din oţel inoxidabil
Almeva INOX FLEX FB
120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200
Tab. Datele tehnice
oţel inoxidabil
0,4 mm
pentru combustibil solid
pentru coșuri de fum cu conﬁguraţie complexă
pentru canale cu tiraj natural
compatibilitate cu sistem ALMEVA EW
asamblare ușoară, rapidă și în condiţii
de siguranţă

Denumire

Sistem coș de fum ﬂexibil din oţel inoxidabil Almeva INOX FLEX FB
este Perfecta soluţie pentru evacuarea produselor de ardere de la toate
tipurile de cazane pe combustibil solid, care funcţionează pe principiul
presiunii negative (cu curenţi naturali) și este, de asemenea, potrivit pentru
funcţionarea uscată. Fabricată din oţel inoxidabil de clasa 1.4432.
Datele tehnice pentru Almeva INOX FLEX FB
Clasa oţelului inoxidabil: 1.4432 / 316L
Clasiﬁcare conform EN 1856 - 2:
INOX FLEX FB

EN 1856-2 T400 N1 D3 Vm-L50040 G400 R00

interior Ø (mm)

120 130 140 150 160 170 180 190 200

exterior Ø (mm) 121 131 141 151 161 171 181 191 201

Fabricat în Cehia

Certificat

Sistem coș de fum ﬂexibil din oţel inoxidabil
Almeva INOX FLEX G
DN (mm)
80 – 100 – 120 – 130 – 150 – 160 – 180
200 – 220 – 250 – 300
Clasiﬁcare
Tab. Datele tehnice
Material
oţel inoxidabil
Gosimea peretelui 0,1–0,12 mm, conform DN
Jellemzők
+ pentru combustibil gazos
+ pentru coșuri de fum cu conﬁguraţie complexă
+ se utilizează, atât în condiţii de presiune negativă
și suprapresiune
+ compatibilitate cu sistem ALMEVA EW
+ asamblare ușoară, rapidă și în condiţii de siguranţă
Sistem coș de fum ﬂexibil din oţel inoxidabil Almeva INOX FLEX G este
potrivit pentru evacuarea produselor de ardere de la toate tipurile cazane
pe combustibil gazos, care lucrează în condiţiile de depresiune, precum și în
condiţii de suprapresiune, și în condiţii umede. Fabricată din oţel inoxidabil
de clasa 1.4404.
Datele tehnice pentru Almeva INOX FLEX G
Clasa oţelului inoxidabil: 1.4404 / 316
Clasiﬁcare conform EN 1856 - 2:
INOX FLEX G

EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O

INOX FLEX G

EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50010 G

interior Ø (mm)

80 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 220 250 300

exterior Ø (mm)

82 102 112 122 127 132 142 152 162 182 202 222 252 302

2 ani garanţie, la instalarea de către compania certificată de 5 ani

SISTEM COȘ DE FUM DIN TREI COMPONENTE, PENTRU TOATE TIPURI DE COMBUSTIBIL,
POTRIVIT PENTRU CLĂDIRI DIN BETON, PIATRA ȘI LEMN

ALMEVA SIB
ALMEVA SIB - coș de fum ceramic de calitate înaltă din trei componente,
formată din manta de beton din argilă expandată, izolaţie termică specială
și tub șamotă din ceramica. Sistemul testat în decurs la 20 ani de experienţă.
Denumire
DN (mm)
Clasiﬁcare
Materiale
Utilizarea
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+
+
+
+
+
+

Sistemul coș de fum din trei componente ALMEVA SIB
140 – 160 – 180 – 200
EN 13063: T600 N1 D 3 G50 (la arderea funinginei)
EN 13063: T400 N1 W 3 O50 (în condiţii umede)
tub șamotă, izolaţie, manta din beton din argilă expandată
pentru toate tipurile de clădiri și pentru toate tipurile de combustibil –solid, lichid,
gazos (doar pentru coșuri cu tiraj natural)
preţ rezonabil
vîrful coșului din elemente de decor prefabricate
placă de acoperire din materiale ușoare, cu o greutate de 1,8 kg
soluţie elgantă pentru exterior, care, spre deosebire de sisteme competitive,
rezolvă problema cu scurgeri sau înzapezirea oriﬁciului de ventilare
colectorul universal de condens înlocuiește o gamă largă de elemente utilizate
în produse competitive

Diametru (mm)

Marimele (mm)

Coș simplu (un singur tub)

140–200

380×380×245

Coș simplu cu ghenă de aerisire

140–200

520×380×245

Coș dublu

140–200

770×380×245

Tipuri de mantale

Certificat

1020-CPR-03005921
1020-CPR-03005922
1020-CPR-03005923

Fabricat în Cehia

Garanţie 30 de ani, la executarea condiţiilor de garanţie

SISTEM COȘ DE FUM DIN TREI COMPONENTE, PENTRU TOATE TIPURI DE COMBUSTIBIL,
POTRIVIT PENTRU CLĂDIRI DIN BETON, PIATRA ȘI LEMN.

ALMEVA SIZ
ALMEVA SIZ - coș de fum ceramic de calitate înaltă, din trei componente:
manta din caramidă tip-brikstone, izolaţie termică specială, și tub șamotă.

Denumire
DN (mm)
Clasiﬁcare
Materiale
Utilizarea

+
+
+
+
+
+
+

–

Sistemul coș de fum din trei componente ALMEVA SIZ
140 – 160 – 180 – 200
EN 13063 T600 N1 D 3 G50 (la arderea funinginei)
EN 13063 T400 N1 W 3 O50 (în condiţii umede)
tub șamotă, izolaţie, manta din caramidă brikstone
pentru toate tipurile de clădiri și pentru toate tipurile de combustibil –solid, lichid,
gazos(numai pentru coșuri cu tiraj natural)
preţ rezonabil
vîrful coșului din elemente de decor prefabricate
placă de acoperire din materiale ușoare, cu o greutate de 1,8 kg
soluţie elegantă pentru exterior, care, spre deosebire de sistemele competitive,
rezolvă problema cu scurgeri sau înzapezirea oriﬁciului de ventilare
colectorul universal de condens înlocuiește o gamă largă de elemente
utilizate în produse competitive
cărămidă brikstone calibrată special pentru coșul de fum, ușureză asamblarea
și manipularea acestuia, pe când sistemele competitive sunt mai greu de instalat
(este necesară ﬁxarea mecanică a tuturor pieselor în momentul lipirii și la uscare)
nu pot ﬁ combinate cu elemente de decor prefabricate exterioare

Tipuri de mantale

Diametru (mm)

Marimele (mm)

Coș simplu (un singur tub)

140–200

420×420×250

Coș simplu cu ghenă de aerisire

140–200

580×420×250

Certificat

1020-CPR-03005921
1020-CPR-03005922
1020-CPR-03005923

Fabricat în Cehia

Garanţie 30 de ani, la executarea cond iţiilor de garanţie
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SISTEM COȘ DE FUM DIN BETON, DIN ARGILĂ EXPANDATĂ,
PENTRU CAZANE DE CONDENSARE

SISTEM ”COȘ DE FUM DIN CĂRĂMIDĂ BRIKSTONE”
PENRTU CAZANE DE CONDENSARE

ALMEVA KLB

ALMEVA KLZ

Denumire
DN 60–160
DN 200–250
Materiale

Denumire
DN 60–160
DN 200–250
Materiale

10

ALMEVA KLB
EN14471: T120-H1-O-W-2-O00-LI-E-U0
EN14471: T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0
Manta din argilă expandată cu ţeava din PPH
(polipropilenă) în interior

ALMEVA KLZ
EN14471: T120-H1-O-W-2-O00-LI-E-U0
EN14471: T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0
Manta din cărămidă brikstone, cu ţeava din PPH
(polipropilenă) în interior

Utilizarea:
+ este posibil să se combine cu coș dublu al sistemului ALMEVA SIB
+ coșul poate ﬁ asamblat în timp ce se construiește carcasul clădirii, ţeavă de plastic internă se montează la instalarea cazanului.
+ spaţiul între manta și ţeava interioară poate ﬁ utilizat pentru alimentarea cazanului cu aer.
+ preţ proﬁtabil.
+ asamblare simplă și rapidă.
+ rezistenţă bună la condensarea acidă și durata lungă de viaţă a tubului interior
Tipuri de mantale

Diametru (mm)

Marimele (mm)

Coș simplu (un singur tub)

60–200

380×380×245

Coș simplu cu ghenă de aerisire

60–200

520×380×245

Coș dublu

60–200

770×380×245

Certificat

Fabricat în Cehia

Tipuri de mantale

Diametru (mm)

Marimele (mm)

Coș simplu (un singur tub)

60–250

420×420×250

Coș simplu cu ghenă de aerisire

60–250

580×420×250

1020-CPR-030055939

Garanţie 10 de ani la executarea condiţiilor de garanţie

SISTEM COȘ DE FUM MONOCOMPONENT, PENTRU COMBUSTIBIL SOLID, PERFECTA ALEGERE PENTRU CLĂDIRI DIN BETON, PIATRA ȘI LEMN.

ALMEVA SINGLE
ALMEVA SINGLE – SISTEM COȘ DE FUM MONOCOMPONENT, SE PRODUCE
PE BAZA EXPERIENŢEI ÎN VÂNZARI ȘI ASAMBLARI TIMP DE 20 ANI.

Denumire
DN coșului (mm)
DN conectare (mm)
Clasiﬁcare
Materiale
Grosimea peretelui
Utilizarea
Caracteristici

+

+
+
+
–
–

Tipuri de mantale
Coș simplu (un singur tub)

Certificat

Sistem coș de fum ALMEVA SINGLE
180
150–160
EN 1858+A1: T400 N2 D 3 O50
manta specială din beton ușor din argilă expandată, impermeabilă
la gaze(Liaporbeton®)
min. 70 mm
sistem de coșuri certiﬁcat pentru combustibil solid,
pentru toate tipurile de clădiri
atestată și certiﬁcat în Republica Cehă cu licenţa UE - PAVUS a.s.
Veseli nad Lužnici, Pr-14-3.028n - Institutul Tehnic și de Testare,
Praga
foartemic preţ.
simplu și rapid în asamblare.
sistemul a fost conceput pentru piaţa germană între 1998 și 2012
cu 20 de ani de experienţă în fabricaţie
nu sunt potrivite pentru combustibil solid, cu temperaturi scăzute
de ardere a produselor componente (risc de formare a gudronului).
mantale mai grele.

Diametru (mm)

Marimele (mm)

180

385×385×240

1020-CPO-030055930

Fabricat în Cehia

Pr-14-3.028n

Garanţie 5 de ani, la executarea condiţiilor de garanţie
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SISTEM COȘ DE FUM MONOSTRAT, DE CULOAREA NEAGRĂ

ALMEVA KH
KH – sistem coș de fum, de culoarea neagră.

Tip
DN (mm)
Clasiﬁcare
Material
Grosimea peretelui
Utilizarea
12

Certificat

KH (combustibil solid – condiţii depresiune)
120 – 130 – 150 – 160 – 180 – 200
EN1856 T450 N1 D Vm G200
Oţel conform ČSN EN 10025 cu desemnare S235 JRG2
1,5 mm
pentru conectarea șemineelor, cazanelor și a sobelor
la coș de fum

1020-CPD-060028690

Exemple de utilizare:

Fabricat în Cehia

2 ani garanţie, la instalarea de către compania certificată de 5 ani

PROGRAMUL COMPUTER PENTRU CALCULAREA COȘULUI DE FUM

KESA-ALADIN
Trebuie să calculaţi coșul de fum?
Pentru asta aveţi nevoie de un software foarte bun?
Sau informaţie la calcularea coșului de fum?
Programul „kesa-aladin” – software pentru calculul profesional al coșului de fum, conform EN 13384-1,2,3.
Cu kesa-aladin, calcularea un coș din trei straturi pentru un cazan pe bază de combustibil solid, este la fel de ușor, ca o centrala termică
complexă cu cinci cazane de condensare, conectate în cascadă. Program kesa-aladin e capabil să calculeze tipul de coș LAS, care este
conectat la cel mult 20 de cazane, sau un coș cu 9 cazane conectate în cascadă.
Programul kesa-aladin evoluează în mod constant luând în considerare schimbarea standardelor și a normelor. În afară de aceasta,
pe piaţă apar noi dispozitivele, sisteme de coșuri și echipamente suplimentare la sisteme, datele cărora sunt în mod constant completate
în program. În ceea ce ţine de întreţinerea coșurilor de fum, puteţi accesa www.kesa.de pentru a descărca cea mai recentă informaţie,
inclusiv speciﬁcaţiile actualizate (dispozitive, sisteme de coșuri, limitatoare de tiraj, amortizoare de zgomot, evacuarea fumului,etc.),
sau să actualizeţi datele și informaţiile, voi însuși, utilizând funcţia încorporată- LiveUpdate.
După descărcarea versiunii demo, programul o să permită să calculaţi un număr limitat de coșuri. Versiunea completă poate ﬁ achiziţionată
de la compania noastră. În urma achitării, va ﬁ trimisă cheia de activare (datele de licenţă), care este necesar să întroduceţi în versiunea
demo deja descărcată a programului. După conectarea computerului la Internet, programul va ﬁ activat. Astfel, toate, la acel moment,
proiectele calculate în calculatorul dvs., vor rămâne în vigoare. Principalele limbi de programare sunt cehă, germană și engleză. Alte limbi
(maghiară, rusă, slovacă, franceză etc.) sunt disponibile la cerere.
Taxa de întreţinere a software-ului se plătește anual și merge direct la contul companiei KESA. În primul an după cumpărare, toate
actualizările de software sunt gratuite. În timpul activării LiveUpdate active, perioada dintre actualizările parţiale este de aproximativ 10
zile. După un an, întreţinerea programelor poate ﬁ suspendată în orice moment.
+ din anul 2017 există versiuni diferite – un consumator,
usoară, standard și profesională.
+ singura distribuţie a acestui software, cu sprijinul deplin
al utilizatorului

Mcal/h
>
W
k
>
m
c
>
m

kg/h >
mm

g/s

°C > K
bar

Pa > m
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VENTILATOARE ELECTRICE(CONTROLLERI)

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE

DRAFTBOOSTER

EXODRAFT

Draftbooster este un ventilator electric de coș ce se instalează cu ușurinţă
pe hornul casei dvs. Acesta asigură o iluminare ușoară a focului și o ardere
bună în sobe închise de lemne și în șemineuri, creând condiţii ideale,
în special în timpul funcţionării iniţiale, când tirajul coșului poate ﬁ limitat.

Sistemul de recuperare a căldurii
Preţul la energie este mereu în creștere, iar utilizarea eﬁcientă a acesteia
și reducerea emisiilor de CO2, este importantă pentru deţinătorii
de șiminee. Recuperarea căldurii este întotdeauna o idee bună pentru
procesele din coș altfel căldura ar ﬁ în aer. Căldura recuperată poate
ﬁ utilizată pentru încălzirea clădirilor și pentru furnizarea apei calde
utilizate sau în alte scopuri în instalaţiile de producţie. Sau dacă există unul.
Este posibil să returnaţi energia furnizorului de servicii.
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Un dispozitiv de curăţare ce reduce orice eliberare a fumului în cameră,
când ușa aragazului este deschisă pentru alimentarea cu combustibil.
Cu un Draftbooster beneﬁciaţi în întregime de aragazul dvs. pentru
arderea lemnului.
Pentru șiminee și sobe cu putere de 3–8 kW sau cu carcase închise,
DN 220 maxim.
+
+
+
+

simpla aprindere si adaugarea de lemn
funcţionare fără fum
încălzire mai rapidă, arderea mai bună
Plug & Play - De asemenea, puteţi instala cu ușurinţă Draftbooster

Nivelurile de recuperare a căldurii
În cazul gazelor de ardere sau al altor procesoare, se generează de obicei
o pierdere de energie de 15–20 %. Cu soluţia de recuperare a căldurii
exodră, aceste 80% pot ﬁ recuperate. Cu alte cuvinte, 12–16 % potenţial
reduce energia de intrare Utilizarea și în consecinţă emisiile de CO2.
Utilizarea eﬁcientă a energiei recuperate combinat cu un preţ competitiv
înseamnă că exodrift, în scurt timp își recuperează costurile.
Calcule speciale pentru compania dvs.
Cu software-ul de simulare Exodraft OptiCalc HR™, efectuăm calcule
speciale pentru cantitatea de energie pe care o puteţi economisi în soluţia
de recuperare a căldurii. Exodraft OptiCalc HR™ furnizează, de asemenea,
informaţii privind emisiile reduse de CO2 ca urmare a recuperării căldurii.

Fabricat în Slovenia

Fabricat în Danemarca

VENTILATAORE PENTRU COȘ DE FUM, REGULATORI ȘI ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

EXODRAFT
Potrivit pentru:
Combustibil solid – sobe, șeminee, cazane
Combustibil lichid– dispozitive atmosferice
Combustibil gazos - dispozitive atmosferice

Coșurile cu tiraj natural, ca regulă, sunt
proiectate în așa mod, pentru a putea
satisface condiţiile medii din regiune.
Cu toate acestea, cu utilizarea constantă
pe tot parcursul anului a dispozitivelor
pe combustibil solid, condiţiile
meteorologice se schimbă frecvent
și provoacă tracţie insuﬁcientă în coș.
Utilizarea sistemelor de ventilaţie a coșului
de fum garantează evacuare constantă
și optimă a gazelor de ardere independent
de la factori externi, peste tot și în orice
timp.

Sisteme de ventilaţie de
evacuare EXODRAFT (numit
anterior EXHAUSTO) vă oferă
posibilitatea de a controla
în totalitate tracţiunea
coșului de fum, indiferent de
condiţiile climatice sau de alte
circumstanţe, inﬂuenţând
evacuarea naturală a produselor
de ardere. Utilizarea de
ventilatoare de evacuare
EXODRAFT în combinaţie cu
reglare automatică EBC21
ajută la realizarea și menţinerea
tirajului adecvat a coșului,
indiferent de mărimea și
numărul de dispozitive
conectate.

Rezistenţa la căldură: 250 °C în mod
continuu, max. 400 °C în termen nu mai
mult de 5 minute.

EXODRAFT RS - ventilator cu evacuarea
orizontală a gazelor de ardere conceput
special pentru combustibulii solizi.

EXODRAFT RSV - ventilator special
conceput cu evacuarea orizontală
a gazelor eliminate la arederea
tuturor tipurilor de combustibil.

Caracteristică:
+ potrivit pentru coșuri orizontale lungi și coșuri joase
+ potrivit pentru șemineuri deschise, cuptoare pentru pizza etc.
+ pentru coșuri cu tracţiune naturală insuﬁcientă
+ asistenţă în proiectul de coș de fum în software-ul KESA ALADIN
+ asigurăm instalarea și conectarea electrică, garanţie și post-service
în garanţie
– calitatea înaltă și performanţa unică justiﬁcă preţul ridicat

Certificat

Fabricat în Danemarca

Garanţie 2 ani
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almeva AG
Industriestrasse 6
CH-9220 Bischofszell
Switzerland
Tel.: +41 71 644 90 20
E-mail: info@almeva.ch

almeva SAS
Parc d´Activité Les Pierailleuses
F-79360 Granzay-Gript
France
Tel.: +33 613 022 075
E-mail: fr@almeva.eu

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.
Družstevní 501
CZ-664 43 Želešice u Brna
Czech Republic
Tel.: +420 513 033 101
E-mail: cz@almeva.eu

almeva Poland Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 2
PL-43-200 Pszczyna
Poland
Tel.: +48 32 475 71 04
E-mail: pl@almeva.eu

almeva Deutschland GmbH
Gewerbegebiet 7
D-09306 Königshain-Wiederau
Germany
Tel.: +49 37 20 28 59 24 0
E-mail: verkauf@almeva.com

SEG ALMEVA Ibérica SL
Parque Empresarial de Utebo
Avda. Miguel Servet S/M, Nave 14
E-50180 Utebo – Zaragoza
Spain
Tel.: +34 647 911 328
E-mail: es@almeva.eu

almeva Slovakia s.r.o.
Bratislavská 119
SK-911 05 Trenčín
Slovakia
Tel.: +421 32 202 8946
E-mail: sk@almeva.eu

almeva Hungary Kft.
Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu

almeva Metalltechnik GmbH
Fürstenwalder Str. 57
D-15859 Storkow (Mark)
Germany
Tel.: +49 33 67 84 33 40
e-mail: verkauf@almeva.com

almeva Italia s.r.l.
Viale del lavoro 7
I-37069 Villafranca di Verona
Italy
Tel.: +390 456 391 399
E-mail: info@almevaitalia.it

almeva in the Baltic countries
by almeva East Europe s.r.o.
Lithuania Tel.: +370 700 660 41
Latvia
Tel.: +371 67 660 689
Estonia Tel.: +372 63 463 93
E-mail: baltic@almeva.eu

almeva Hellas OE
Zakynthou 12
GR-14452 Metamorfosi
Athens
Τel.: +30 210 2322970
E-mail: info@almeva.gr

©RB 21318

almeva in Romania
and Republic of Moldova
by almeva East Europe s.r.o.
Romania Tel.: +40 31 229 60 88
Moldova Tel.: +373 692 355 25
E-mail:
info@almeva.ro
info@almeva.md

Partenerul Dvs:

www.almeva.eu

