
Schiedel ABSOLUT XPERT
systém určený pro pasivní domy

Certifikovaný systém
Passive House Institute v Darmstadtu

Také možnost montáže blo-
ků Absolut XPERT pomocí 
jeřábu

Inovovaná tvárnice – plně izolovaná šachta pro 
přívod spalovacího vzduchu

Přívod vzduchu ke spotře–
biči izolovanou šachtou

Pomocí těsnícího setu je dům dokonale utěsněn
i v místě prostupu komína střešní konstrukcí

Tvárnice XPERT
s termoizolační částí

LAS adaptér – přívod
vzduchu ke spotřebiči

Speciální čelní deska
k dokonalému utěsnění
v místě napojení spotřebiče

Systém ABSOLUT XPERT na objednání do 4 týdnů

XPERT



První komínový systém s certifikací pro pasivní 
domy
Umožní individuální vytápění s obnovitelnými palivy v domech s vyšším 

energetickým standardem

Hlavní výhody
Odvod spalin od spotřebičů paliv v pravých pasivních domech 
bez nutnosti dodatečných úprav nebo opatření 

Kritéria pro pasivní domy: Hygienické
Povrchová teplota minimálně 12,6°C

Kritéria pro pasivní domy: Tepelná pohoda
Povrchová teplota minimálně 17°C

Kriteria pro pasivní domy: Těsnost
Minimalizovat tepelné ztráty
Celková průvzdušnost: 6 bm komínu = 6 m³/h při Blower Door testu

Kriteria pro pasivní domy: Tepelné mosty
Odstranění tepelných mostů při průchodu tepelně izolačními vrstvami

Splnění technických norem a kritérií pro pasivní domy
Klasické výhody kombinace individuálního vytápění s obnovitelnými zdroji
Nejvyšší současný technický standard: systém pro všechny typy budov
Připojení na vzduchu v místnosti nezávislých spotřebičů

Průměr 14 / TL 16 / TL 18 / TL
Typ ABX 14TL ABX 16TL ABX 18TL
Rozměr 38 x 60 38 x 60 38 x 60

Proč XPERT ?
Celosvětově 1. komínový systém certifikovaný pro pasivní domy
Prokázaná těsnost v neomítnutém stavu V50 ≤ 1,0 m³/(mh) 
Splňuje kritéria pro povrchovou teplotu 0si ≥ 17°C 
Univerzálně použitelný pro všechna paliva a spotřebiče
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Schiedel, s.r.o., Horoušanská 286, 250 81 Nehvizdy,      326 999 041-2 (zákaz. servis), 326 999 011 (recepce)
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