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Elastyczny system odprowadzania spalin ALMEVA Flex

SPIS TREŚCI

Opis systemu 3

Instrukcja montażu

1. Skracanie i łączenie elastycznego przewodu

 1.a Skracanie elastycznego przewodu

 1.b Łączenie dwóch elastycznych przewodów

2. Przejście z pionowej części przewodu do poziomej

 2.a Użycie kolana z podstawą

 2.b Użycie kolana renowacyjnego 

3. Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami i trójnikiem z rewizją

 3.a Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 60 i 80 mm

 3.b Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 110 i 125 mm

 3.c Łączenie Trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 60 i 80 mm

 3.d Łączenie Trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 110 i 125 mm

4. Łączenie przewodu elastycznego z wylotem spalin

 4.a Użycie głowicy kominowej  Ø 60 i 80 mm

 4.b Użycie głowicy kominowej  Ø 110 i 125 mm

 4.c Użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 60 i 80 mm

 4.d Użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 110 i 125 mm
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ALMEVA FlexOPIS SYSTEMU

Elastyczny przewód Almeva Flex 

posiada na przemian co 50 cm złącza 

bagnetowe. Dzięki temu elastyczny 

system fi rmy Almeva jest praktycznie 

bezodpadowy.

Elastyczny system kominowy Almeva Flex przeznaczony jest do odprowadzania spalin z kotłów 

kondensacyjnych i nisko temperaturowych. Stosuje się go głównie do renowacji przewodów 

kominowych.

Instrukcja montażu elastycznego systemu spalinowego ALMEVA Flex ø 60-125 mm

Używamy dwóch rodzajów uszczelek do łączenia elastycznego systemu spalinowego ALMEVA Flex. Uszczelkę 

trójwargową do łączenie dwóch części elastycznego przewodu należy zamówić osobno. Natomiast uszczelka 

typu U do łączenia elastycznego przewodu z kształtkami systemu, takimi jak trójniki, przejściówki itp., jest 

zawsze w zestawie z kształtką.

Trójwargowa uszczelka służy do uszczelnienia połączenia bagnetowego. Zawsze wkładamy ją do drugiego 

wewnętrznego rowka w kielichu podczas łączenia dwóch części elastycznej rury. Podczas łączenia używamy 

smaru silikonowego Almeva.

Uszczelkę typu U umieszczamy na drugim garbie odciętego przewodu. Następnie podciągamy nakrętkę i za jej 

pomocą skręcamy przewód z kształtką.
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ALMEVA Flex INSTRUKCJA MONTAŻU

Najpierw mierzymy wymaganą długość 

przewodu elastycznego. Możemy również 

wykorzystać resztę przewodu z poprzedniej 

instalacji.

Najpierw włóż uszczelkę trójwargową 

do drugiego wewnętrznego rowka w kielichu 

przewodu elastycznego. Sprawdź prawidłowość 

osadzenia uszczelki. 

1

1

Jeśli łączymy dwa elastyczne przewody, cięcie 

wykonujemy na środku bagnetowej części 

łączącej. Pozostałą, nieużywaną cześć przewodu 

elastycznego można pozostawić dla następnej 

instalacji.

Następnie włóż drugi elastyczny przewód 

częścią z przewężeniem do kielicha tak, 

aby „ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie 

obróć dwa kawałki przewodu względem siebie.

2

2

Jeśli musimy połączyć elastyczny przewód 

z drugim element systemu, ucinamy 

go na środku rowka jak na powyższym zdjęciu.

Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 

użyj obejmy blokującej.

3

3

1.a Skracanie elastycznego przewodu

1. Skracanie i łączenie elastycznego przewodu

1.b Łączenie dwóch elastycznych przewodów

2

3

Następnie włóż drugi elastyczny prze

przewodów
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ALMEVA FlexINSTRUKCJA MONTAŻU

Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 

użyj obejmy blokującej.

3

W żadnym wypadku przejście z części pionowej do poziomej nie może zostać 

rozwiązane poprzez zgięcie elastycznego przewodu! Zawsze należy używać 

kolana, które należy zakotwić. Elastyczne przewód może być zgięty maksymalnie 

pod kątem 45 °. Większe zgięcie doprowadzi podczas pracy do nieodwracalnego 

uszkodzenia przewodu.!

Najpierw włóż uszczelkę trójwargową 

do drugiego wewnętrznego rowka w kielichu 

kolana z podstawą. Sprawdź prawidłowość 

osadzenia uszczelki.

Najpierw włóż uszczelkę trójwargową 

do drugiego wewnętrznego rowka w kielichu 

kolana renowacyjnego. Sprawdź prawidłowość 

osadzenia uszczelki. 

1

1

Następnie włóż elastyczny przewód częścią 

z przewężeniem do kielicha kolana tak, 

aby „ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie 

obróć przewód względem kolana.

2

Do zabezpieczenia połączenia bagnetowego 

użyj obejmy blokującej.

Następnie włóż elastyczny przewód częścią 

z przewężeniem do kielicha kolana tak, 

aby „ząb“ wszedł cały w rowek, a następnie 

obróć przewód względem kolana.

3

2

2. Przejście z pionowej części przewodu do poziomej

2.a Użycie kolana z podstawą

2.b Użycie kolana renowacyjnego

2 3
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ALMEVA Flex INSTRUKCJA MONTAŻU

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 

podtrzymującej bez kotwienia. Analogicznie 

postępujemy z drugiej strony trójnika. 

3

Złączki przeznaczone do średnic 60 i 80 mm 

posiadają nakrętkę i uszczelkę typu U. 

Najpierw na uciętym przewodzie umieść 

nakrętkę. Następnie na drugim garbie przewodu 

umieść uszczelkę typu U.

Złączki przeznaczone do średnic 110 i 125 mm 

posiadają uszczelkę typu U, którą zakładamy 

na drugim garbie przewodu elastycznego. 

Trójnik rewizyjny przeznaczony do średnic

60 i 80 mm posiada dwie nakrętki i dwie 

uszczelki typu „U”. Najpierw na uciętym 

przewodzie umieść nakrętkę. Następnie na 

drugim garbie przewodu umieść uszczelkę typu U.

1

1

1

Naciągnij nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręć 

nakrętkę z gwintem na złączce.

Na przewód z osadzoną uszczelką naciągamy 

złączkę.

2

2

Na koniec zabezpiecz połączenie, za pomocą 

klamry podtrzymującej bez kotwienia. 

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 

podtrzymującej bez kotwienia.

Naciągnij nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręć 

nakrętkę z gwintem na trójniku.

3

3

2

3.a Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 60 i 80 mm

3. Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami i trójnikiem z rewizją

3.b Łączenie elastycznego przewodu ze złączkami Ø 110 i 125 mm

3.c Łączenie Trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 60 i 80 mm

2 3

3

2
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ALMEVA FlexINSTRUKCJA MONTAŻU

Trójnik rewizyjny przeznaczony do średnic

110 i 125 mm posiada dwie uszczelki typu „U”, 

którą zakładamy na drugim garbie przewodu 

elastycznego.

1

Przewód z osadzoną uszczelką wkładamy 

w kielich trójnika.

2

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry 

podtrzymującej bez kotwienia. Analogicznie 

postępujemy z drugiej strony trójnika.

3

3.d Łączenie Trójnika rewizyjnego z przewodem elastycznym Ø 110 i 125 mm

3
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ALMEVA Flex INSTRUKCJA MONTAŻU

Najpierw przymocuj do wylotu komina

podstawę głowicy kominowej z tworzywa.

Naciągnij nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręć nakrętkę z gwintem 

złączki.

Włóż rurę końcową do kielicha złączki. Następnie zamontuj przedłużenie głowicy. 

Na koniec przykryj przewód powietrzny kryzą przeciwdeszczową.

1

3

5

Na przewodzie elastycznym umieść nakrętkę z kielichowanej złączki 

starr/fl ex. Następnie dotnij przewód do wymaganej wysokości 

i na drugim garbie przewodu umieść uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej 

bez kotwienia. 

2

4

4.a Użycie głowicy kominowej  Ø 60 i 80 mm

4. Łączenie przewodu elastycznego z wylotem spalin
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ALMEVA FlexINSTRUKCJA MONTAŻU

Najpierw przymocuj do wylotu komina

podstawę głowicy kominowej z tworzywa.

Na przewód elastyczny z osadzoną uszczelką naciągnij złączkę.

Włóż rurę końcową do kielicha złączki. Następnie zamontuj przedłużenie głowicy. 

Na koniec przykryj przewód powietrzny kryzą przeciwdeszczową.

1

3

5

Dotnij przewód do wymaganej wysokości i na drugim garbie przewodu 

umieść uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej 

bez kotwienia. 

2

4

4.b Użycie głowicy kominowej  Ø 110 i 125 mm

5
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ALMEVA Flex INSTRUKCJA MONTAŻU

Na przewodzie elastycznym umieść nakrętkę z kielichowanej złączki 

starr/fl ex. Następnie dotnij przewód do wymaganej wysokości 

i na drugim garbie przewodu umieść uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej 

z kotwieniem. Kotwienie przymocuj (przykręć) w sposób trwały 

do wylotu komina. 

Naciągnij nakrętkę na uszczelkę. Następnie skręć nakrętkę z gwintem 

złączki.

Włóż rurę końcową do kielicha złączki.  Na koniec przykryj przewód powietrzny kryzą przeciwdeszczową.

4.c Użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 60 i 80 mm

1

3

2

4
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ALMEVA FlexINSTRUKCJA MONTAŻU

Dotnij przewód do wymaganej wysokości i na drugim garbie przewodu 

umieść uszczelkę typu U.

Połączenie zabezpieczamy za pomocą klamry podtrzymującej 

z kotwieniem. Kotwienie przymocuj (przykręć) w sposób trwały 

do wylotu komina. 

Na przewód elastyczny z osadzoną uszczelką naciągnij złączkę.

Włóż rurę końcową do kielicha złączki.  Na koniec przykryj przewód powietrzny kryzą przeciwdeszczową.

4.d Użycie kryzy przeciwdeszczowej Ø 110 i 125 mm

1

3

2

4



www.almeva.pl

almeva Poland Sp. z o. o.

ul. Cieszyńska 2

43-200 Pszczyna

Polska

Tel.: +48 32 475 71 04

E-mail: pl@almeva.eu

Elastyczny system odprowadzania spalin ALMEVA Flex

Znajdź swojego przedstawiciela
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