
 

Komínová hlavice KARL K30 

Návod na montáž  

Při montáži zařízení musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetjě předpisů, které se týkají národních a 
evropských norem. 
 

Všechny hlavice typu KARL K30 jsou ideální pro konce kouřových vedení odvádějící zplodiny ze spotřebičů 
určených pro tuhá paliva.  
 
Postup při montáži KARL K30 se čtvercovou základnou:  

1. Vyberte si směrové křidélko, které chcete nainstalovat do čela hlavice  
2. Vybrané křidélko vsuňte do předpřipravených drážek hroty směrem dolů  
3. Hroty se vsunou přesně do předpřipravených otvorů  
4. Hroty přesahující do vnitřní části hlavice zohněte, za pomoci odpovídajícího nástroje, každý na 

opačnou stranu  
5. Správná instalace křidélka do čela hlavice se rozpozná tím, že se křidélko po jeho uchopení v drážkách 

nepohybuje  
6. Přiložte hlavici na komínovou desku.  
7. Na čtvercovou základnu přiložte vodováhu a zkontrolujte, zda je turbína ve vodorovné poloze.  
8. Vycentrujte přívodní otvor hlavice s otvorem komínového vedení.  
9. Na komínové desce označte, např. lihovou fixou nebo tužkou, umístění otvorů, které budete následně 

do komínové desky vrtat.  
10. Do desky komínu vyvrtejte otvory pro hmoždinky prům. 6mm.  
11. Postavte znovu hlavici na komínovou desku a přišroubujte čtyřmi šrouby do připravených hmoždinek.  
12. Roztočením hlavice zkontrolujte její pravidelný chod. Pokud je chod pravidelný, je vše v pořádku.  

 

Postup při montáži KARL K30 s redukcí na rouru:  
1. Vyberte si směrové křidélko, které chcete nainstalovat do čela hlavice  
2. Vybrané křidélko vsuňte do předpřipravených drážek hroty směrem dolů  
3. Hroty se vsunou přesně do předpřipravených otvorů  
4. Hroty přesahující do vnitřní části hlavice zohněte, za pomoci odpovídajícího nástroje, každý na 

opačnou stranu  
5. Správná instalace křidélka do čela hlavice se rozpozná tím, že se křidélko po jeho uchopení v drážkách 

nepohybuje  
6. Do krku komínové hlavice si v dílně předvrtejte čtyři otvory cca 3 cm od spodního okraje krku.  
7. Hlavici 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.  

8. Po vyvrtání otvorů nasaďte hlavici na komínovou vložku, vycentrujte otvory a přišroubujte čtyřmi 
šrouby do plechu, popř. přinýtujte.  

9. Dbejte na to, aby byla hlavice ve vodorovné poloze, jinak může časem dojít k poškození ložiska.  
10. Roztočením hlavice 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 SMĚROVÉHO KŘIDÉLKA: Při demontáži postupujte opačným způsobem než 
při montáži. Už jednou instalované a odebrané křidélko neinstalujte znovu.  

OBECNÉ POKYNY PŘI DEMONTÁŽI: Při demontáži postupujte opačným způsobem než při montáži. Turbínu 
sneste ze střechy a zlikvidujte dle níže uvedených pokynů. LIKVIDACE VÝROBKU A OBALU: Nerezový výrobek, 
včetně kartónového obalu, prodejte do vhodného ekologického dvora, či sběrných surovin. 



Záruka 24 měsíců se vztahuje na všechny výrobní vady a vady materiálu a řídí se obecně platnými 

zákony a předpisy.  
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