
Návod na montáž 
Komínová turbína Turbowent 

 

Při práci na střeše maximálně dodržujte bezpečnostní předpisy, které pro tuto práci platí. Montáž doporučujeme 

provádět pouze odborně zaškolenými specialisty, kteří dokáží odhadnout všechna rizika a svými zkušenostmi 

zajistí kvalitní usazení turbíny na komín. 

 

Hlavice je učena do teplotně namáhaného prostředí (do 150 
o
C) na vyústění z komínů odvádějících zplodiny 

z plynových kotlů. 

 

Pozor: 

Hlavici  je třeba z krabice vyjmout opatrným tažením za kuličku z umělé hmoty. Během přepravy a montáže 

na stavbě je třeba s turbínou zacházet opatrně. Nevhodným zacházením ji lze poškodit nebo deformovat, což 

může následně způsobit problémy s otáčením hlavice a snížit efektivitu jejího působení. 

 

Postup při montáži Turbowentu s odklápěcí základnou: 

 

1) Přiložte turbínu na komínovou desku. 

2) Na čtvercovou základnu přiložte vodováhu a zkontrolujte, zda je turbína ve vodorovné poloze. 

3) Vycentrujte přívodní otvor turbíny s otvorem komínového vedení. 

4) Na komínové desce označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně 

do komínové desky vrtat. 

5) Do desky komínu vyvrtejte otvory pro hmoždinky prům. 6mm. 

6) Postavte znovu turbínu na komínovou desku a přišroubujte čtyřmi šrouby do připravených hmoždinek. 

7) Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.  

 

Postup při montáži Turbowentu s odklápěcím krkem: 

 

1. Do krku komínové turbíny si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku. 

2. Turbínu nasaďte přímo na konec vedení pro odvod zplodin (vyčnívající konec komínové vložky nebo 

konec dvoustěnného komínu) a označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete 

následně do komínové vložky vrtat. 

3. Po vyvrtání otvorů nasaďte turbínu na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubujte čtyřmi 

šrouby do plechu, popř. přinýtujte. 

4. Dbejte na to, aby byla turbína ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska. 

5. Roztočením turbíny zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.  

 

Turbína, jako vodivý prvek střechy nebo kovové potrubí pod turbínou, se musí dle normy uzemnit. 

 

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Při 

zastavení rotace hlavice dbejte zvýšené opatrnosti na svoje ruce a prsty. Turbínu sneste ze střechy a zlikvidujte 

dle výše uvedených pokynů. 

 

LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného 

ekologického dvora, či sběrných surovin. 
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