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CHARAKTERYSTYKA 
System kominowy Jeremias SET-ETN-SC 
jest zaawansowanym, nowoczesnym roz-
wi zaniem charakteryzuj cym si  wysok
sprawno ci . Zosta  zaprojektowany z my-
l  o nowoczesnych urz dzeniach grzew-

czych, opalanych drewnem, które pobieraj
powietrze do spalania z zewn trz budynku. 
Odprowadzanie dymu i dostarczenie powie-
trza do spalania odbywa si  za po rednic-
twem wspó osiowych kana ów. Tego typu 
rozwi zanie zwi ksza efektywno  ener-
getyczn . wie e powietrze z zewn trz bu-
dynku rozgrzewa si  od cianek przewodu 
dymowego, przechwytuj c cz  ciep a ze 
spalin. Ogrzanie i osuszenie powietrza ma 
wp yw na zoptymalizowanie procesu spa-
lana i poprawienie sprawno ci urz dzenia 
grzewczego. System Jeremias SET-ETN-SC 

dzi ki swojej kompaktowej trójwarstwowej 
budowie, która umo liwia jednoczesne od-
prowadzenie dymów i doprowadzenie po-
wietrza do spalania, zapewnia najwy szy 
poziom bezpiecze stwa oraz oszcz dno
energii.

KOMFORT 
I BEZPIECZE STWO 
Rozwi zanie kominowe Jeremias SET-
ETN-SC przetestowano z powodzeniem 
pod k tem mo liwo ci pracy w uk adzie 
powietrzno-dymowym, umo liwiaj cym 
jednoczesne odprowadzenie dymów na ze-
wn trz budynku i doprowadzenie w prze-
ciwpr dzie wie ego powietrza potrzebne-
go do spalania. Uk ad tego typu pozwala na 
uzyskanie niskiej temperatury cianek obu-
dowy zewn trznej komina, co bezpo rednio 
zabezpiecza elementy palne budynku przed 
niepo danym rozgrzaniem a w efekcie po-
wstaniem po aru. Komin SET-ETN-SC po-
siada certyfikat CE, który jest dowodem po-
twierdzaj cym zgodno  z obowi zuj cymi 
normami gwarantuj cymi prawid ow  pra-
c  systemu oraz zapewniaj cymi bezpie-
cze stwo dla u ytkowników. Oprócz bez-
piecznego odprowadzenia spalin i dymów 
rozwi zanie to zapewnia wysoki komfort 
cieplny wynikaj cy z braku potrzeby wyko-
nania kana u nawiewaj cego wie e powie-
trze do pomieszczenia, w którym zainstalo-
wany jest kominek. System ten szczególnie 
polecany jest dla osób, które ceni  sobie no-
woczesne, bezpieczne i energooszcz dne 
rozwi zania cz ce funkcjonalno  oraz 
wzgl dy estetyczne.

BUDOWA 
I ZASADA DZIA ANIA 
System Jeremias SET-ETN-SC wykona-
ny jest jako komin koncentryczny. Sk ada 
si  z izolowanego rdzenia dymowo-spali-
nowego umieszczonego wspó osiowo w ze-
wn trznej stalowej obudowie tworz cej 

kana  nawiewny, którym powietrze jest do-
starczane do paleniska pieca kominkowe-
go. Rdze  dymowo-spalinowy wykonany 
jest ze stali kwasoodpornej, termicznie izo-
lowany we n  mineraln  o grubo ci 25 mm. 
Dzia anie uk adu jest oparte o przep yw go-
r cych dymów wewn trz rdzenia spali-
nowego w przeciwpr dzie z powietrzem 
dostarczanym do komory spalania pie-
ca kominkowego. Powietrze jest ogrzewa-
ne w trakcie dostarczania do urz dzenia 
grzewczego za po rednictwem przewodu 
dymowego, co w znacznym stopniu podno-
si sprawno  energetyczn  uk adu i przy-
czynia si  do poprawienia przebiegu pro-
cesu spalania. Bezpieczne odprowadzenie 
dymów do atmosfery i pobieranie wie e-
go powietrza do spalania jest realizowane 
za po rednictwem terminala dymowo-po-
wietrznego, zaprojektowanego tak, aby dzia-
a  prawid owo nawet w przypadku nieko-

rzystnych warunków atmosferycznych. 
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