
Технологii 

Лазерне зварювання 

В 2016 введено в експлуатацiю нову автоматизовану лiнiю, яка дозволяЕ 

виготовляти оцинкованi труби та фасоннi вироби зi зварним поздовжнiм 

швом. Це обладнання дозволяЕ зварювати труби з черного металу 

ТОВЩИНОЮ 2ММ. 

Перевагою лазерного зварювання Е те, що зварний шов Е бiльш стiйким до 

навантажень на розрив. Це дозволяЕ здiйснювати глибоке витягування 

звареноУ труби для створення фiгурного раструба як на нержавiючих, так i на 

оцинкованих елементах. Тепер оцинкованi труби та фасоннi вироби,  будуть 

мати аналогiчнi показники герметичностi, що i вироби з нержавiючо"1 сталi. 

Для покращення якостi та пiдвищення термiну служби всього спектру 

виробiв iз оцинковано·, сталi, була переглянута якiсть матерiалу, що 

використовуЕться
! � сторону пiдвищення цинкового покриття. 









Найбiльш оптимальна форма димоходу - цилiндр (в димових каналах 

цилiндрично·1· форми вiдсутнi мiсцевi завихрення, якi перешкоджають руху 

основного потоку газiв ). Для споживача якiсний димохiд - це вiдсутнiсть 

«плачучих» стiн в мiсцях йога прокладання, повна вiдсутнiсть угарного газу в 

примiщеннi, економнi витрати палива. Ви сота i дiаметр димоходу 

визначаються на основi потужностi котла, температури газiв, що видiляються, 

та типу пальника, використаного на котлi. 

При виробництвi продукцi·, передбачено з'еднання елементiв за стоком 

конденсату. 

До переваг металевих димоходiв слiд вiднести ·,х модульнiсть: димохiд 

збираЕться iз рiзних фасонних деталей. Тому встановлювати димохiд можна i 

пiсля будiвництва будинку, причому досить швидко. Широкий асортимент 

з'Еднувальних деталей дозволяЕ зiбрати димохiд будь-яко·, конфiгурацП. 

Модульний принцип монтажу забезпечуЕ швидкiсть i зручнiсть робiт. Крiм 

того, модульний димохiд можна демонтувати коли завгодно. 

На основi вимог будiвельних норм i правил, у вiдповiдностi з архiтектурним 

рiшенням, обираЕться мiсце розташування димоходу всерединi чи зовнi 

споруди. Димоходи вiд газового обладнання необхiдно розмiщувати у 

внутрiшнiх стiнах будiвлi. В дерев'яних будинках i у тих випадках, коли 

димохiд прокладаЕться в дерев'яних конструкцiях, необхiдно 

встановлювати двостiнний димохiд. 

В залежностi вiд типу палива опалювального пристрою товщина стiнки 

внутрiшньо·1·труби може бути рiзною: 

-для котла, що працюЕ на газоподiбному або рiдкому паливi достатньо, 

щоб товщина стiнки була 0,5 - о,бмм; 

-для печi, що працюЕ на дровах або вугiллi, для котла та камiну, якi 

працюють на твердому паливi - стiнка внутрiшньо·1· труби димоходу 

повинна бути тов щи ною о,8мм або 1мм. 

Одностiннi димоходи 

Призначенi для вiдведення диму iз котлiв i газових колонок. Вони 

виготовляються iз нержавiючо·�' сталi i являють собою одинарний димохiд iз 

тов щи ною стiнки 0,5, о,6, о,8 i 1мм та робочою температурою до 600°С. 

Котел в 
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Одностiннi димоходи якiсно вiдводять конденсат, який накопичуЕться в 

котлах. Такi димоходи дозволяють досягти високо·, ефективностi системи i 

значного охолодження газiв, якi вiдходять вiд котла, при йога запуску. 

Але слiд зазначити, що вiдведення низькотемпературних димових газiв вiд 

сучасних опалювальних агрегатiв з високим ККД призводить до утворення на 

трубах велико·, кiлькостi конденсату. Тому забороняеться встановлювати 

одностiнний димохiд зовнi будiвлi. Одностiннi системи потрiбно 

використовувати для прокладання димового каналу всерединi примiщення або 

як вставки в iснуючий цегляний димохiд. 

Двостiннi димоходи 

Термоiзольованi труби, якi складаються iз внутрiшньо·, i зовнiшньо"t труби 

(кожуха). Мiж ними розмiщений шар негорючого iзоляцiйного матерiалу. 

Внутрiшня труба виготовлена iз нержавiючоУ сталi. Утеплювач - товщиною 30-35 

мм - пресований мiнераловатний iзоляцiйний матерiал на основi базальтових 

порiд. ВитримуЕ температурний режим до 1000°С, маЕ низьку теплопровiднiсть i 

ефективнi теплоiзолюючi властивостi, що дозволяЕ звести до мiнiмуму 

утворення агресивного конденсату. За рахунок iзоляцi"1 двостiннi димоходи 

максимально зберiгають температуру газiв, якi вiдходять вiд котла, що сприяЕ 

утворенню достатньо", димово"t"тяги. 

Важливою особливiстю конструкцi·, двостiнних елементiв димоходiв е 

наявнiсть сегментних кiлець. Геометрична форма цих кiлець надаЕ 

жорсткiсть трубi та запобiгаЕ утворенню так званого «термомосту» мiж 

внутрiшньою i зовнiшньою трубами. Тобто сегментне кiльце центруЕ труби 

одна вiдносно одно", i при цьому не проводить тепло. Матерiал, який ми 

застосовуЕмо, Е екологiчно чистим. Зовнiшня труба може бути виготовлена з 

«дзеркальноУ» нержавiючо·, або оцинковано·, сталi. 

Також ми виготовляЕмо коаксiальнi димоходи для котлiв iз закритою 

камерою згорання. Особливiстю такого димоходу Е наявнiсть вентилятора в 

котлi, який створюЕ примусову тягу. Такий димохiд компактний i може 

розмiщуватися як вертикально так i горизонтально. 



































Спецiальнi елементи 

Використання спецiальних 
елементiв для камiнiв, бань та саун 

дозволить вам суттЕво економити 

пал иво та зназ ити  теплове 

навантаження на д имохiдну 

систему. 

Труба пiд камiння 

ВикористовуЕться в саунi для 

нагрiву камiння за рахунок тепла 

димових газiв 

Труба-радiатор 

ЗбiльшуЕ тепловiддачу вiд 

димохiдно·1 труби камiна 
на 70% 

Бак-пароутворювач 

ВикористовуЕться для пiдiгрiву 

води та отримання додатковоУ пари 

( ефект росiйсько·1 лазнi) 

За iндивiдуальним замовленням 
виготовляються баки рiзних розмiрiв 

та конфiгурацiй (з двома штуцерами, 

зi змiщенням бака та iн.) 

Коаксiальнi елементи 
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Дiаметр пiдключення 

ДО ДИМОХОДу: ф120 ММ 

Емнiсть: 35л 

Виготовляються елементи коаксiального типу на замовлення 
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Колективнi димоходи 

Колективнi димоходи для поквартирного опалення розробленi для 

створення загально't' системи опалення та вентиляцГ�' як в нових будiвлях, так i 

замiсть застарiлих димоходiв. 

Колективнi димоходи для поквартирного опалення дають можливiсть 

споживачевi iстотно економити сво·1· фiнанси: регулювати, вiдстежувати i 

контролювати витрати палива та енергг1·. Бiльше того, ремонт i сервiсне 

обслуговування систем колективних димоходiв вимагаЕ значно менших 

грошових витрат у порiвняннi з комунальними iнженерними системами. 

Колективнi димоходи - це якiсна 

газощiльна система поквартирного вiдведення 

димових газiв, яка повинна бути встановлена в 

будь-якiй сучаснiй б у д i в л i .  К о л е к т и в н i  

д и м о х о д и  д л я  п о к в а р т и р н о г о  

о п а л е н н я  м о ж н а  розташовувати не 

тiльки у внутрiшнiй шахтi будови (наприклад, 

одностiннi димоходи), але й на йога фасадi, 

ззовнi будiвлi (коаксiальнi двостiннi). 

Зазвичай, при проектуваннi iндивiдуального 

опалення придiляЕться особлива увага вибору 

котла. Але не менш важливим питанням Е 

облаштування димовiдведення, так як вiд 

цього залежить стабiльна та еко�омна робота 

опалювального обладнання.  Зг iдно з 

прийнятим в 2007 роцi державним стандартом 

ДСТУ Б В.2.5-33:2007, регламентуЕться 

встановлення колективних димоходiв замiсть 

застарiло·1· технологг,· викиду димових газiв на 

фасад будинку. 

Колективнi димохОР..И 

повiтря 
...... 



Недолiки використання методу викиду димових газiв на фасад: 

- iснуЕ ризик конденсацГ1 та замерзання вологи в

патрубку забору повiтря, що в свою чергу 

призводить до зменшення ККД котла, i навiть до 

· йога аварiйноУ зупинки;

- тактовий режим роботи

сучасного котельного обладнання 

сприяЕ обмерзанню фасаду  

бу динку i подальшому йога  

руйнуванню; 

-потрапляння димових газiв у квартири, якi знаходяться на

верхнiх поверхах. 

Переваги застосування димохiдно"i системи «повiтря-газ»: 

- шкiдливi речовини з димовими газами вiдводяться вище рiвня даху та не

впливають на здоров'я мешканцiв квартир; 

-для процесу горiння не використовуЕться повiтря з примiщення;

- завдяки коаксiальнiй конструкцiУ системи, що забезпечуЕ пiдiгрiв повiтря на

шляху до топки котла, досягаЕться пiдвищення ККД опалювальноУ системи та 

економiя пал ива. 

Димохiдна система «повiтря-газ» пройшла 

випробування в спецiальнiй лабораторг1· на безпеку 

експлуатацi·,, i Уй присвоЕно клас вогнестiйкостi REI 45. Це 

означаЕ, що тестова конструкцiя пiддавалась 

температурам, що значно перевищують експлуатацiйнi, 

та не втратила своЕУ несучоУ здатностi, не деформувалась 

та не прогорiла. Це пiдтверджуЕться о фi ц i й н и м и  

д о к у м ен т а м и  о р г а н у ,  що п р о в о д и в  випробування. 

t\. ·:: 1 Q J-1 

Колективнi .gимохо.gи 



ПропонуЕться два варiанти 

«повiтря-газ»: 

монтажу димохiдно"i системи 

Ди мо х i д, з монто в а н ий у ш а х тi з б е тон н и х блокiв  

за водського ви готовлення 

Тр у б  и в и г о т о в л я ю т ь с я  з 

кислотостiйко·1 нержавiючо'�' сталi, строк 

служби яко·1, при правильнiй експлуатацГ1, 

дорiвнюЕ строку експлуатацГ�'будинку. 

Блоки виготовляються з 

високоякiсних iмпортних матерiалiв. 

У порiвняннi з iншими блоками, 

конструк цiя даних вiдрiзняЕться 

пiдвищеною мiцнiстю. Вони 

вiдповiдають вимогам ДСТУ 

88.2.7-7:2008. 

Коаксiальна система - димохiд типу «труба в 

трубi», що скла даЕться з елементiв, якi 

розташованi в ша хтi з нержа вiючо"i сталi 

Дана система вiд попередньо·1 вiдрiзняЕться тим, 

що не потребуЕ фундаменту. Перевагою Е 

швидкiсть та легкiсть монтаж них робiт. 

Гермет ичнiсть системи .забезпечуЕться 

силiконовими ущiльнювачами, якi Е набагато 

зручнiшою i бiльш сучасною альтернативою 

силiконовому герметику. 

Колективнi димохо,t;�.и 



Загальнi положення 

До одного димохiдного стояка, змонтованого в 
бетоннiй шахтi, можна �iдключати до 10 
теплогенераторiв з закритою камерою згоряння 
згiдно ДСТУ Б В.2.5-33:2007. Пiсля проведення 
аеродинамiчних розрахункiв допускаЕться 
пiдключення бiльше 10 теплогенераторiв. 

· Димохiдну систему «повiтря-газ» (ДСП Г) можна
встановлювати як пiд час нового будiвництва, так i 
пiд час капiтального ремонту або реконструкцГ1 
житлових будинкiв, коли Ух необхiдно перевести на 
автономне опалення. Для монтажу димохiдно·1 
системи потрiбно лише двi умови - наявнiсть 
фундаменту та спiввiснi отвори в мiжповерхових 
перекриттях, якi на 50 мм бiльшi за габарити 
димохiдно·1 систем и. 

Внутрiшня труба (колективний димохiд) ДСПГ 
виготовлена з кислотостiйко·1 нержавiючо·1· сталi, 
нечутливо·1 до дi·1· конденсату, завдяки чому ·,1 строк 
експлуатацi·1 фактично дорiвнюЕ строку експлуатацг1· 
будинку. 

Котел в 
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Труба основний еле мент ДСП Г
D 

...J 

Ущiльнювач до комплекту не входить 

Пiдставка виконуЕ функцiю конденсатозбiрника

Dn 

1 

Dv,мм 

100 

110 

115 

120 

125 

130 

135 

140 

150 

160 

180 

200 

220 

230 

250 

300 

Ревiзiя використовуЕться для огляду та чистки димохiдно·, системи

D,мм Dz,мм 

100 90 

110 90 

115 115 

D 
120 115 

125 115 

130 115 

135 115 

140 115 

I 
N N 
о о 

150 115 

160 115 

� 180 115 

200 115 

220 115 
1 

230 115 

250 115 

300 135 

D,мм L = 1М 

100 1,54 

110 1,69 

115 1,77 

120 1,84 

125 1,92 

130 1,99 

135 2,07 

140 2,15 

150 2,3 

160 2,45 

180 2,75 

200 3,06 

220 3,36 
1 

230 3,51 
1 

250 3,82 
1 

300 4,58 

А,мм В,мм 

200 12,5 

220 12,5 

220 12,5 

220 12,5 

240 12,5 

240 12,5 

240 12,5 

240 12,5 

260 12,5 

260 12,5 

270 12,5 

280 12,5 

320 12,5 i 
340 12,5 1 

360 12,5 1 
400 16,5 l 

DZ,мм Н,мм 

110 300 

110 300 1 

110 300 
1 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

135 300 

155 300 





























Печi без виносу 

Дров'яна пiч-кам'янка 

«Heat» ( «Хiт») 

Печi «Heat» поЕднують в собi всi 

останнi досягнення в областi лазневого 

мистецтва укра·1·нського, росiйського 

та Европейського виробництва. У 

виробництвi печей застосовуються 

сучаснi технологi"t, тому Ви можете 

бути впевненi, що отримаЕте продукт 

найвищо"1· якостi. 

(закладка дров вiдбуваЕться з парильно·, кiмнати) 

Технiчнi характеристики 

Найменування 

Об'Ем примiщення, що опалюЕТься, м3 

Об'Ем топки, дм3 

Вага, кг 

Довжина печi, мм А

Ширина печi, мм 

Висота печi, мм 

Дiаметр вихiдного патрубка, мм ••• 

Модель 
Heat 15 Heat 20 

39 58 

43 61 

500 500 

480 530 

630 775 
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1 1 
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Великий об'Ем кам'янки даЕ можливiсть використовувати до ба кг каменiв 
(при середнiй тепловiй потужностi), що дозволяЕ отримувати велику кiлькiсть 
пари при використаннi печей «Heat» в росiйськiй лазнi i максимально зберiгати 

тепло у фiнськiй. 

У даних печах передбаченi спецiальнi канали, якi при розiгрiваннi топки 

направляють розжарене повiтря через кам'янку, що значно прискорюЕ 

нагрiвання каменiв i збiльшуЕ ККД печi. 

Коли ми «пiддаЕмо пару», вода повинна потрапляти тiльки на каменi, а не на 

розпечений метал, тому конструкцiя печей «Heat» передбачаЕ максимально 
глибоку кам'янку, що мiстит,ь вели ку кiлькiсть каменiв рiзного дiаметру.

�Р.ОВ Яr.il me�, 






