
Tento výrobek odpovídá požadavkům odpovídajících předpisů EU.

Osvědčení o zkoušce: BAY 16 Prüf-Nr. P-BAY09-031

Komínové ventilátory
V á š  k o m í n  b u d e  š l a p a t  j a k o  h o d i n k y

RS 180 (Nerez - černá prášková barva)

RS 180 ES (Nerez  - bez povrchové úpravy)

RS 180 ESP (Nerez - elektrolyticky leštěná)

RS 225 ES (Nerez - bez povrchové úpravy)

RS 225 ESP (Nerez - elektrolyticky leštěná)

KUTZNER + WEBER

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Bezpečnostní pokyny

Technické informace       RS 180              RS 225

Max. dosažitelný podtlak* cca. 50 Pa cca. 80 Pa
Max. objemový výkon*   cca. 750 m3 /h cca. 1000 m 3/h
Výkon ventilátoru         170 W    270 W
Odběr proudu                             0,75 A     1,3 A
Rozměry základny (šestihran)      viz. strana 4
Výška                                     viz. strana 4
Hmotnost                            cca. 8,0 kg cca. 12,0 kg
Materiál                               nerezová ocel 1.4404 nebo 1.4571  
* viz. grafy na str. 4

Komínové ventilátory jsou po jejich montáži pevnou 
součástí spalinové cesty spotřebiče (např. kotle, 
krbovýchkamen, krbu, kachlových kamen) a ovlivňují její 
vlastnosti. Doporučujeme proto montáž konzultovat s 
kominíkem.
Komínový ventilátor slouží k podpoře funkce spalinové 
cesty, dimenzování spalinové cesty musí odpovídat 
ČSN EN 13384- 1+A2.

Bezchybná funkce je zajištěna pouze pokud jsou 
dodrženy následující předpisy:
EN 13384-1, EN 13384- 2, EN 1856-1, EN 1856-2

Při montáži musí být respektovány platné zákony, 
směrnice a normy.

Komínový ventilátor se montuje pouze na ústí komínu - 
ukončení spalinové cesty nad střechou, nebo ústí 
nerezového komínu. Vždy musí být respektovány 
požadavky na statickou pevnost celé konstrukce.

Opatření při vypalování komína
Před vypalováním sazí musí být ventilátor demontován.

Oblasti použití
Především pro pevná paliva (kamna, kotle, krby, atp.), i 
pro společné komíny. Při použití plynových nebo 
olejových spotřebičů je nutné instalovat ovládací 
zařízení.

Montáž
a. Upevnění na komínovou hlavu
Komínový ventilátor se základovou deskou se 
přišroubuje ke krycí desce. Mezi základovou desku 
ventilátoru a krycí desku komínu se aplikuje měkká 
těsnící vrstva (např. z tepelně odolného silikonu, 
těsnícího provazce, atp.) zajišťující:
- vyrovnání ventilátoru do vodováhy
- ochranu proti dešťové vodě
- ochranu proti falešnému tahu

Přišroubováním ventilátoru je třeba zajistit je stabilní 
pozici za všech povětrnostních podmínek.

Krycí deska komínu musí být pevně spojena s 
komínovým tělesem, nebo musí mít dostatečnou 
hmotnost, aby i s ventilátorem pevně držela a nemohlo 
dojít k jejímu pohybu vlivem větru. V případě potřeby je 
nutno ji staticky zajistit.

Zásady montáže:
- přesvědčte se, zda je krycí deska dostatečně pevně 
usazena na komínu, aby na ní bylo možno upevnit 
ventilátor bez nebezpečí nestability při působení větru.
- RS 180 se používá do průměru průduchu 200mm, popř. 
do průřezu 200x200mm
- RS 225  se používá do průměru průduchu 250mm, 
popř. do průřezu 250x250mm.
- pro případné větší průměry je zapotřebí použít 
přechodový adaptér (redukci).
- komínový ventilátor se vycentruje s komínovými 
vložkami a označí se otvory pro vrtání.
- do vyvrtaných otvorů se vloží hmoždinky 8mm.
- pod ventilátor je třeba vložit pružnou těsnící vrstvu 
(např. z tepelně odolného silikonu - min. 200°C)
- napojení ventilátoru na komínové vložky musí být 
utěsněno (u vícevrstvých spalinových cest)
- je nutno počítat s teplotní roztažností spalinové cesty. 
Vzhledem k množství existujících komínových systémů 
neexistuje všeobecné pravidlo, je třeba zohlednit údaje 
od výrobce a místní podmínky.
- pokud na komínovém tělese vyúsťují otvory zadního 
odvětrání komínu, musí tyto zůstat volné
- nasazený ventilátor upevněte nerezovými šrouby.
- upevněný ventilátor se demontuje pouze v případě 
rekonstrukce komína nebo vypalování sazí.
- pro oplechování ústí komína používejte šrouby (nýty 
nejsou vhodné).
- je třeba dát pozor na to, aby ventilátor při provozu nesál 
falešný vzduch z vnějšího prostředí (důsledkem je ztráta 
účinnosti)

b. Upevnění na nerezový komínový systém
Ventilátor je možno namontovat na nerezový komínový 
systém přes adaptér. Originálním příslušenstvím jsou 
adaptéry RSG.../... (typ ventilátoru / vnitřní průměr 
komínových vložek - 2mm). V případě potřeby je možno 
objednat i atypický adaptér. 
Způsob upevnění ventilátoru je odvislý od způsobu 
provedení komínového systému a doporučení jeho 
výrobce. Statika musí být posouzena přímo na stavbě.

Uvedení do provozu
Prověřte funkčnost vlastního ventilátoru:
- vyzkoušejte nejnižší a nejvyšší otáčky
- otestujte vzniklý podtlak ve spotřebiči
- vyzkoušejte spínač 
- otestujte uzemnění
- uveďte spotřebič do provozu a otestujte celkovou 
funkčnost. Před zapálením ohně zapněte ventilátor.

Čištění / Údržba
Komínový ventilátor je dlouhodobě bezúdržbový. 
Podtlaková komora se čistí při případném zanesení 
nečistotami. Pro tento účel jsou na tělese ventilátoru 
křídlové matky. Po jejich odšroubování je možno sejmout 
krycí víčko a vyčistit vnitřní prostor ventilátoru. Po 
očištění všech součástí ventilátoru nasaďte krycí víčko a 
řádně ho upevněte pomocí křídlových matek.

POZOR !
Před zahájením údržby odpojte ventilátor od 
elektrického proudu!

CIKO s.r.o.
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Elektroinstalace
Elektroinstalaci provádí montážní organizace nebo 
pracovník splňující kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb. 
Při instalaci je nutno respektovat příslušné normy a 
předpisy.
Komínový ventilátor a rozbočovací krabice jsou 
plnohodnotně propojeny.
Během montážních prací musí být zařízení odpojeno od 
elektrické sítě.

Připojení k síti: 230V, střídavý proud, jištění 10A
V rámci připojení k síti je třeba instalovat alespoň jedno 
rozpojovací zařízení, jak je popsáno níže.
Předpokládá se použití kabeláže v provedení např. NYM 

23x1,5mm .

1) Komínový ventilátor
Instalaci provádí kvalifikovaný pracovník podle pokynů 
tohoto montážního návodu s ohledem na spalinovou 
cestu a spotřebič. Pro montáž hromosvodu je nutno 
dodržovat příslušné normy, předpisy a nařízení.

2) Rozbočovací krabice ( krytí IP 65)
Součást balení, obsahuje kondenzátor.

3) Servisní spínač
Určen k odpojení ventilátoru od elektrické sítě v případě 
provádění údržby a čištění. Tento spínač by měl být 
instalován vždy, když není zajištěna jiná bezpečná 
možnost odpojení elektrického proudu pro zajištění 
montážních a servisních činností. Instaluje se v dosahu 
při čištění komínu kominíkem (např. na komínovou hlavu 
nebo u čistícího otvoru).

4) Časovač (doplňkové příslušenství RS Timer)
Při zapojení časovače je možno nastavit dobu spuštění 
ventilátoru v rozsahu 1 vteřina  až 10 hodin - například 
během roztápení spotřebiče. Po uběhnutí této doby se 
ventilátor vypne. Případně je možno časovač využít i 
jako obyčejný vypínač. Použitelný pro spotřebiče na 
tuhá paliva (kamna, kotle, krby, atp.)

5) Regulátor (doplňkové příslušenství RS Regler)
Používá se pro ruční nastavení výkonu ventilátoru 
(podtlaku). Tak může být nastavena požadovaná 
rychlost odhořívání (pevná paliva) a jistý odvod spalin ze 
spotřebiče. Použitelný pro spotřebiče na tuhá paliva 
(kamna, otevřené krby,kachlová kamna, atp.)

6) Automatické ovládání ventilátoru (doplňkové 
příslušenství RS Control)
Automaticky zapíná a reguluje výkon ventilátoru podle 
potřeb spotřebiče. Vyžaduje instalaci snímací sondy do 
komínového průduchu.

Odstraňování problémů
Po zjištění závady odpojte zařízení od elektrického 
napájení a informujte odbornou montážní firmu.

Pro zajištění konstantního požadovaného tahu dle 
potřeb spotřebiče při instalaci ručně ovládaného 
ventilátoru (s regulátorem otáček) doporučujeme 
instalovat rovněž regulátor tahu (např. Z 150 S).  
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Kutzner + Weber GmbH
Frauenstraße 32
D-82216 Maisach
www.kutzner-weber.de
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Adapter
RSG.../...

KW-Rauchsauger RS 180

KW-Rauchsauger RS 225

Abmessungen

Grundplatte
RS 180

Grundplatte
RS 225

Rozměry

Rozměr        RS 180          RS 225
    A              290 mm         350 mm
    B              410 mm         610 mm
    C              240 mm         260 mm

Základová deska
RS 180

Základová deska
RS 225

Adaptér
RSG .../...
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Komínový ventilátor RS 180

Komínový ventilátor RS 225 Výrobce:
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