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Nasady kominowe montuje się na szczycie przewodów kominowych. Ich zadaniem jest ochrona komina przed zawiewaniem wia-
tru, opadami oraz zagnieżdżaniem się ptaków, jednak przede wszystkim mają one za zadanie wytwarzać ciąg kominowy.

Wszystkie nasady DARCO są dostępne z wieloma typami podstaw, w różnych średnicach dolotowych i wersjach materiałowych 
(włącznie z wykonanymi w całości ze stali chromoniklowej). Mogą być malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. 
Produkujemy również urządzenia niestandardowe, wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.

Posiadamy najbardziej kompleksową ofertę nasad kominowych na świecie!

Rodzaje nasad: Rodzaj nasad / Opis Nazwa wyrobu Zastosowanie Str

Nasady obrotowe 

Nasady obrotowe wykorzystują 
siłę wiatru do wspomagania ciągu 
kominowego.

Turbowent 9

Turbowent Tulipan 11

Turbowent z zewnętrznym 
łożyskowaniem

13

Nasady hybrydowe
Nasady hybrydowe działają jak zwy-
kłe nasady obrotowe. Różnią się tym, 
że zostały wyposażone w energo-
oszczędny silnik elektronicznie komu-
towany, który pozwala kontynuować 
pracę nasady także wtedy gdy nie ma 
wiatru lub jego siła jest zbyt mała.

Turbowent hybrydowy Solarny 15

Turbowent Tulipan hybrydowy 
Solarny

16

Nasady samonastawne
Nasady samonastawne ustawiają się 
zawsze w kierunku wiejącego wiatru, 
osłaniając przewód kominowy i wspo-
magając ciąg.

Rotowent 17

Rotowent Dragon 19

Rotowent Swing 21

Nasady mechaniczne 
Nasady mechaniczne zwane genera-
torami ciągu kominowego pozwalają 
na wytworzenie ciągu w warunkach 
całkowitego jego zaniku.

Generator ciągu kominowego 24

Nasady stałe 
Nasady stałe wykorzystują energię 
kinetyczną wiatru do wspomagania 
ciągu kominowego.

Wywietrzak CAGI 28

Daszki wywietrznikowe 30

Czerpnia GWC 35

Pierścieniowa nasada kanalizacyjna 36

Przedłużenia kominowe 37

Daszek kopertowy 40

Daszek Sombrero 41

przewody wentylacyjne

przewody spalinowe

zastosowanie na przewody spalinowe dotyczy wybranych wersji materiałowych! Sprawdź kartę techniczną.

Wstęp
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Wykonanie pomiarów wydajności nasad kominowych nas-
tręcza zawsze wiele trudności jako że niemożliwe jest 
stwo rzenie w laboratorium badawczym warunków ideal-
nie odpowiadających tym występującym w naturze. Bada-
nia przedstawionych w katalogu nasad wykonano wg normy 
PN-EN 13141-5:2006, w tunelu aerodynamicznym Politech-

niki Rzeszowskiej, gdzie dokonano pomiaru podciśnienia 
w  nasadach wywołanego wiatrem. Określenie współczyn-
nika oporu miejscowego przeprowadzono również wg normy 
na stanowisku, którego schemat przedstawiono poniżej na 
rys. 1. Porównanie skuteczności nasad dynamicznych przed-
stawiono na rys. 2.

Pomiar przepływu

Punkt pomiaru 
ciśnienia

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru [m/s]

TU 150

RO 150-DR

TU 150-T

RO 150-SW

RO 150

Rys.1. Schemat pomiaru współczynnika oporu miejscowego. Rys.2. Porównanie skuteczności nasad dynamicznych o średnicy Ø150.

Ważne! Pamiętaj, porównując nasady różnych producentów zawsze sprawdzaj ich parametry i zapytaj jak 
dokonano badań.

Warunki dla których wykonano obliczenia wydajności:

 ⋅ Wiatr wieje w kierunku poziomym z prędkością 3 m/s (pręd-
kość przyjmowana jako reprezentatywna średnioroczna dla 
obszarów centralnej Polski) lub 4 m/s (dla terenów podgórskich 
i pasa nadbrzeża Bałtyku).

 ⋅ Temperatura zewnętrzna tz = 12°C i wnętrza tw = 20°C przyjęto 
zgodnie z normą PN-83/B-03430 i PN-82/B-02402 (decydują 
one o wyporze grawitacyjnym powietrza w kominie). 

 ⋅ Współczynnik tarcia powietrza o powierzchnię komina przyjęto 
dla komina blaszanego 0,02 i murowanego 0,038.

 ⋅ Nie uwzględniano dodatkowych oporów miejscowych wywo-
łanych przez kratki wentylacyjne oraz zmiany kierunków 
przepływu (np. Kolana).

 ⋅ Nie uwzględniono różnicy ciśnień spowodowanych działaniem 
wiatru na ściany budynku.

 ⋅ Urządzenia doprowadzające powietrze (np. nawietrzaki) 
w pozycji otwartej - stały dopływ powietrza w niezbędnych 
ilościach.

Przyjęto współczynniki:
ςp= 1,3 - opór miejscowy wlotu powietrza (kratka+zmiana 

przekroju+zakrzywienie strumienia przepływu) do 
przekroju pionowego kanału.

 
 

Typ Urządzenie

Współczynnik 
oporu 

miejscowego 
nasady

ςn

Średni 
współczynnik 
podciśnienia  

Cśr

TU... Turbowent Ø150÷300 1,18-1,25 0,62-0,82
TU... Turbowent Ø400÷500 1,25-1,3 0,68-0,94

TUZ... Turbowent z zewnętrznym 
łożyskowaniem 1,18-1,25 0,62-0,82

TU...T Turbowent Tulipan 1,5 0,40
TH... Turbowent hybrydowy 1,41-1,60 0,57

TH...-T Turbowent Tulipan hybrydowy 1,66 0,35
RO... Rotowent 1,2-1,8 0,35-0,73

RO...-Ł Rotowent 1,2-1,8 0,35-0,73
RO...DR Rotowent Dragon 1,36-1,55 0,48-0,61
RO...SW Rotowent Swing 1,2-1,8 0,35-0,73
WCG... Cagi 1,2 0,40
WHA... Wywietrzak typu H 0,85 0,60

WDA... Daszek wywietrznikowy 
z podstawą 1,1 0

DA... Daszek wywietrznikowy 1,1 0
DAP... Daszek z pudełka 1,1 0

DA...PT Daszek z podstawą wciskaną 1,1 0

Sposób pomiaru wydajności nasad
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Sposób pomiaru wydajności nasad

Strumienie objętości powietrza wentylacyjnego wg PN-83/B-03430

Nazwa pomieszczenia Strumień objętości powietrza  
[m3/h] Uwagi

Budynki mieszkalne

Kuchnia z oknem zewnętrznym z kuchenką:
 ⋅ gazową lub węglową
 ⋅ elektryczną (mieszkanie dla 1 lub 2 osób)
 ⋅ elektryczną (mieszkanie dla 3 osób)

70
30
50

Kuchnia bez okna zewnętrznego lub wnęka, kuchnia z kuchenką elektryczną 50

Łazienka z ustępem lub bez 50

Ustęp oddzielny 30

Pomieszczenie pomocnicze bez okien 15

Pokoje mieszkalne i sypialne 20 na osobę

Budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, internaty, itp.)

Pokoje mieszkalne i sypialne 20 na osobę, min. 1 wym/h

Pokoje zbiorowego przebywania (np.świetlice, jadalnie, itp.) 20 na osobę

Łazienki 50

Ustępy
 ⋅ pojedyncze
 ⋅ zbiorowe

40
50

25 m3/h na pisuar

Natryski pojedyncze 30 zbiorowe, min. 5 wym/h

Palarnie tytoniu 35 na osobę, min 10 wym/h

Budynki użyteczności publicznej

Pomieszczenia do stałego i czasowego pobytu ludzi:
 ⋅ bez dozwolenia palenia
 ⋅ z dozwoleniem palenia

20
30

na osobę
na osobę

Żłobki i przedszkola 15 na osobę

Pozostałe strumienie objętości powietrza można znaleźć w PN



7

zakończenia kominów DARCO  |   www.darco.pl

Wentylacja hybrydowa Darco

Wentylacja – klucz do komfortu i zdrowia
Koncentracja zanieczyszczeń powietrza wewnątrz budyn-
ków jest dużo większa niż w otaczającym nas środowisku, 
wynika to naturalnie z bardzo ograniczonej przestrzeni. 
W budynkach gromadzą się roztocza, substancje emitowane 
przez tworzywa sztuczne, z których wykonane są otaczające 
nas przedmioty (farby, tapety, meble, wykładziny, itp.), jak 
również kurz. Także my sami wytwarzamy szereg substancji, 
które, przy dłuższej ekspozycji, mogą na nas oddziaływać 
niekorzystnie: dwutlenek węgla z oddychania, para wodna 
(oddychanie, mycie, gotowanie), zapachy oraz substancje 
organiczne powstające np. podczas gotowania. Brak właści-
wej wymiany powietrza naraża nas na szereg schorzeń, od 
prozaicznych - jak bóle głowy, po poważne – jak alergie. Nie 
wolno zapominać o tym, iż powtarzające się niestety rok do 
roku przypadki zaczadzeń, powodowane są najczęściej nie 
wadami urządzeń grzewczych, ale właśnie brakiem właści-
wej wentylacji.

Dlatego, mając na uwadze fakt, że zdecydowaną większość 
swojego życia spędzamy wewnątrz pomieszczeń - warto 
skupić się na tej instalacji w budynku, która usuwa zanie-
czyszczone powietrze i doprowadza świeże z zewnątrz - na 
wentylacji.

System Wentylacji Hybrydowej (SWH) Darco to wentylacja 
dla wszystkich tych, którzy pragną zdrowego i przyjaznego 
mikroklimatu w pomieszczeniach, niezależnie od tego, czy 
są one zlokalizowane w domu jednorodzinnym, mieszkaniu 
w  bloku czy budynku użyteczności publicznej. Wentylacja 
hybrydowa - to połączenie wentylacji naturalnej (napędzanej 
siłami natury - wyporem termicznym i wiatrem) z mecha-
niczną (wzbudzanej przez urządzenia zasilane energią ele-
ktryczną). Ta metoda nie tylko zapewnia oszczędność kosz-
tów, cichą i bezawaryjną pracę, umożliwia także zastosowanie 
w istniejących już budynkach wyposażonych w standardowe, 
murowane kominy wentylacji grawitacyjnej.

System SWH to system współpracujących ze sobą elementów, 
których zadaniem jest dostarczenie świeżego i usunięcie 
zużytego powietrza z budynku, w odpowiedniej dla zdrowia 
i komfortu, zgodnej z wymaganiami normy, ilości.

Nasada Hybrydowa

Nawietrzak

Stabiler

Dowiedz się więcej o systemie wentylacji hybrydowej – zamów podręcznik na www.dobrawentylacja.pl
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Turbowent Ø150÷Ø250

Ciąg kominowy

Kierunek obrotu 
turbiny

Wiatr

Urządzenie dynamicznie wykorzystujące siłę wiatru do wzmacniania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju 
wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w tą samą stronę wytwarzając podciśnienie w króćcu dolotowym nasady, co w efe-
kcie powoduje wzrost natężenia przepływu powietrza w przewodach.

Nasadę zaleca się stosować do wspomagania pracy przewodów wentylacyjnych szczególnie na budynkach mieszkalnych 
(jedno i wielorodzinnych).

Oznaczenia / kod produktu

TU x a b-c
wersja podstawy
materiał turbiny
materiał podstawy
średnica
turbowent

Zastosowanie W W W - przewody wentylacyjne

Materiał
podstawy

CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana

Materiał 
turbiny

CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- AL AL - blacha aluminiowa

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200 Ø250
Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s  200 325 550
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s 7.0 6.3 7.0
Maksymalna temperatura pracy ºC 150
Układ obrotowy Łożyska toczne

Turbowent - gdzie stosować / wersja wykonania:

TU... OC AL -...
materiał turbiny 
blacha aluminiowa
materiał podstawy 
blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

TU... CH CH -...
materiał turbiny 
blacha chromoniklowa 1.4301
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Obrotowe nasady kominowe
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Turbowent - wersje podstaw:

1. Podstawa kwadratowa otwierana -PK 2. Podstawa rurowa otwierana -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCAL CHCH

-PK ~260 150.4 - 305 100 - 250 208 6.2 4 1.50 1.80
-B ~260 - 152.0 402 60 197 - - - - 1.50 1.80

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCAL CHCH

-PK ~320 200.0 - 340 100 - 330 284.0 6.2 4 1.90 2.30

-B ~320 - 201.0 471 60 197 - - - - 1.80 2.20

Ø 250 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCAL CHCH

-PK ~380 250.7 - 410 105 - 380 330 6.2 4 2.50 3.10

-B ~380 - 252.3 541 60 197 - - - - 2.40 3.00

Charakterystyka przepływu:

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru v [m/s]

TU 250

TU 200

TU 150

Wykres wydajności obrotowych nasad kominowych TURBOWENT w zależności od 
prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości komina. 

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Ważne!  Więcej średnic i wersji na www.darco.pl i w katalogu technicznym DARCO.

Obrotowe nasady kominowe
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Turbowent Tulipan Ø150

Ciąg kominowy

Kierunek obrotu 
turbiny

Wiatr

Turbowent o charakterystycznej, wąskiej budowie turbiny oraz opatentowanej metodzie montażu poprzez wcisk. Dedykowana 
do instalacji na kominach z przewodami wentyla cyjnymi umiejscowionymi bardzo blisko siebie, gdzie nie jest możliwy montaż 
nasady o standardowej średnicy.

Oznaczenia / kod produktu

TU 150 a b-T-c
wersja podstawy
oznaczenie wersji Tulipan 
materiał turbiny
materiał podstawy
średnica
turbowent

Zastosowanie W W W - przewody wentylacyjne

Materiał
podstawy

CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana

Materiał 
turbiny

CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- AL AL - blacha aluminiowa

Średnica nasady [mm] Ø150
Wydajność [m3/h]przy wietrze 4 m/s 135
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s 4.1
Maksymalna temperatura pracy ºC 150

Układ obrotowy Łożyska toczne w oleju 
wysokotemperaturowym

Turbowent Tulipan - gdzie stosować / wersja wykonania:

TU... OC AL -T...
materiał turbiny 
blacha aluminiowa
materiał podstawy 
blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

TU... CH CH -T...
materiał turbiny 
blacha chromoniklowa 1.4301
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Obrotowe nasady kominowe
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Turbowent Tulipan - wersje podstaw:
1. Podstawa wciskana -T 2. Podstawa kwadratowa -PK

3. Podstawa rurowa otwierana -B 4. Podstawa rurowa nieotwierana -B-S

Uwaga!
Montując więcej niż jedną nasadę 
typu Turbowent Tulipan na jednym 
kominie należy pamiętać, aby 
zachować odpowiedni ich rozstaw 
- nie mniejszy niż 190 mm.

Redukcja podstawa rurowa

Wersje wykonania Blacha ocynkowana 
gr. 0,7 mm

Blacha chromoniklowa 1.4301 
gr. 0,6 mm

Symbol WN-RD+150/-…0C7-TU* WN-RD+150/-X6-TU*

Dostępne średnice Ø100, Ø110, Ø120, Ø130, Ø140
* … średnica
    + kielich

Ważne!  
Zastosuj redukcję, jeśli chcesz zamontować tą nasadę na przewodzie o średnicy mniejszej niż Ø150

Zestawienie wymiarów:

Ø 150 Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCAL CHCH

-T 190 - 144.0 475 157 240 187 158 6.2 - 1.30 1.60

-PK 190 149.0 - 330 95 - 250 208 6.2 4 1.05 1.35

-B 190 - 152.0 428 60 193 - - - - 1.35 1.60

-B-S 190 - 152.0 375 60 140 - - - - 1.15 1.40

Obrotowe nasady kominowe
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Charakterystyka przepływu:

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru v [m/s]

TU 150-T

Wykres wydajności obrotowej nasady kominowej TULIPAN w zależności od 
prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Turbowent z zewnętrznym 
łożyskowaniem Ø150÷Ø200

Ciąg kominowy

Kierunek obrotu 
turbiny

Wiatr

Nasada kominowa, która dzięki opatentowanemu sposobowi łożyskowania umieszczo nemu poza obszarem oddziaływania 
gazów spalinowych, wzmacnia ciąg przewodów odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych gazem. Przeznaczona do 
montażu na wylotach kominowych, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.

Oznaczenia / kod produktu

TUZ x a b-c
wersja podstawy
materiał turbiny
materiał podstawy
średnica
turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem

Zastosowanie S S - przewody spalinowe
Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał turbiny CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200
Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s  200 325
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s  7.0 6.3
Maksymalna temperatura pracy ºC 250

Układ obrotowy
Łożyska toczne zamknięte, 

napełnione smarem, umieszczone 
na zewnątrz głowicy

Obrotowe nasady kominowe
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Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem - gdzie stosować / wersja wykonania:

TUZ... CH CH - ...
materiał turbiny 
blacha chromoniklowa 1.4301
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Turbowent z zewnętrznym łożyskowaniem - wersje podstaw:

1. Podstawa kwadratowa otwierana - PK 2. Podstawa rurowa otwierana -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n R CHCH

-PK ~260 150.4 - 305 100 - 250 208 6.2 4 165 2.00
-B ~260 - 152.0 402 60 197 - - - - 165 2.00

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n R CHCH

-PK ~320 200.0 - 340 100 - 330 284.0 6.2 4 195 2.50
-B ~320 - 201.0 471 60 197 - - - - 195 2.50

Obrotowe nasady kominowe
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Turbowent hybrydowy Solarny

Zastosowanie W W - przewody wentylacyjne
Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał turbiny AL AL - blacha aluminiowa
Kąt ustawienia panelu 35 35º - stały (dla montażu w Polsce)

Średnica nasady [mm] Ø150
Moc panelu solarnego [W] 10
Maksymalna prędkość obrotowa nasady zasilanej energią 
z panelu solarnego [obr/min] 360

Wydajność przy maksymalnej prędkości obrotowej [m3/h] 230
Moc dostarczana z panelu potrzebna do załączenia silnika [W] 1,13
Moc minimalna potrzebna do napędu nasady [W] 0,7
Możliwość obrotu nasady z panelem wokół osi [o] 360

Turbowent solarny łączy w sobie zalety nasady zwykłej i hy-
brydowej. Dzięki wyposażeniu w silnik i panel fotowoltaiczny, 
działa także w słoneczne bezwietrzne dni. Do swojej pracy 
nie potrzebuje doprowadzenia przewodów elektrycznych, co 
znacznie ułatwia montaż zwłaszcza na modernizowanych 
budynkach.

Oznaczenia / kod produktu

TUS x a b-H-d /α35
kąt ustawienia panelu
wersja podstawy
oznaczenie wersji hybrydowej 
materiał turbiny
materiał podstawy
średnica
turbowent Solarny

Turbowent hybrydowy Solarny - gdzie stosować / wersja wykonania:

TUS... CH AL -H-...
materiał turbiny 
blacha aluminiowa
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Ważne!  Czy wiesz, że do montażu tej nasady nie potrzeba żadnych kabli czy sterowników?

Hybrydowe nasady kominowe
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Turbowent Tulipan hybrydowy Solarny

Zastosowanie W W - przewody wentylacyjne
Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał turbiny AL AL - blacha aluminiowa
Kąt ustawienia panelu 35 35º - stały (dla montażu w Polsce)

Średnica nasady [mm] Ø150
Moc panelu solarnego [W] 5
Maksymalna prędkość obrotowa nasady zasilanej energią 
z panelu solarnego [obr/min] 600

Wydajność przy maksymalnej prędkości obrotowej [m3/h] 246
Moc dostarczana z panelu potrzebna do załączenia silnika [W] 1,13
Moc minimalna potrzebna do napędu nasady [W] 0,7
Możliwość obrotu nasady z panelem wokół osi [o] 360

Dwa oryginalne rozwiązania w jednej nasadzie: wersja Tu-
lipan Hybrydowy została wyposażona w  panel fotowolta-
iczny. Dzięki takiej kombinacji możliwa jest zabudowa szere-
gowych kominów wentylacyjnych bez doprowadzania kabli 
z zasilaniem.

Oznaczenia / kod produktu

TUS x a b-T-H-d /α35
kąt ustawienia panelu
wersja podstawy
oznaczenie wersji hybrydowej
oznaczenie wersji Tulipan 
materiał turbiny
materiał podstawy
średnica
turbowent Solarny

Turbowent Tulipan hybrydowy Solarny - gdzie stosować / wersja wykonania:

TUS... CH AL -H-...
materiał turbiny 
blacha aluminiowa
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Ważne!  Czy wiesz, że do montażu tej nasady nie potrzeba żadnych kabli czy sterowników?

Hybrydowe nasady kominowe
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Rotowent Ø150÷Ø250

Ciąg kominowy

Ruchy wahadłowe 
kołpaka

Wiatr

Standardowa nasada samonastawna o klasycznym wyglądzie, 
korzystnych parametrach wydajności i podciśnienia. 

Oznaczenia / kod produktu

RO x a b-c
wersja podstawy
materiał kołpaka
materiał podstawy
średnica
Rotowent

Zastosowanie
S S S - przewody spalinowe
- D D - przewody dymowe

Materiał podstawy CH CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał kołpaka
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- *) *) - blacha chromoniklowa 1.4404

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200 Ø250

Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s 137 247 401

Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s 3.35 4.1 4.3

Maksymalna temperatura pracy [ºC] 500

Rotowent - gdzie stosować / wersja wykonania:

RO... CH *) ...
materiał kołpaka 
blacha chromoniklowa 1.4404
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

kotły opalane 
ekogroszkiem

Uwaga! Nie stosować na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny 
z pieców na tzw. ekologiczne paliwa stałe na bazie węgla (np. ekogroszek).

Samonastawne nasady kominowe
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Rotowent - wersje podstaw:

1. Podstawa kwadratowa otwierana -PK 2. Podstawa rurowa otwierana Ø150÷Ø300 -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCOC OCCH

-PK ~325 148.0 - 465 54 - 250 208 6.2 4 1.75 1.80

-B ~325 - 152.0 585 60 174 - - - - 1.75 1.80

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCOC OCCH

-PK ~395 198.0 - 500 55 - 330 284 6.2 4 2.50 2.60

-B ~395 - 201.1 619 60 174 - - - - 2.30 2.40

Ø 250 Wymiary [mm] Waga [kg]
Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OCOC OCCH

-PK ~455 245.0 - 628 56 - 380 330 6.2 4 3.30 3.50

-B ~455 - 252.3 776 60 204 - - - - 3.20 3.40

Charakterystyki przepływu:

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru v [m/s]

RO250

RO200

RO150

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT w za-
leżności od prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Samonastawne nasady kominowe
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Rotowent Dragon Ø150÷Ø300

Ciąg kominowy

Ruchy wahadłowe 
kołpaka Wiatr

Nasada o opatentowanym sposobie łożyskowania umieszczonym poza obszarem wysokiej temperatury gazów spalinowych. 
Ta specyficzna budowa w połączeniu z wyposażeniem w łożyska toczne wypełnione smarem wysokotemperaturowym gwa-
rantuje długotrwały, bezawaryjny okres użytkowania. Maksymalna temperatura pracy 500°C. Przeznaczone są na przewody 
odprowadzające spaliny z kominków i pieców na paliwa stałe (drewno).

Oznaczenia / kod produktu

RO x CH-DR-e
wersja podstawy
oznaczenie wersji Dragon
materiał podstawy
średnica
rotowent

Zastosowanie
S S - przewody spalinowe
D D - przewody dymowe

Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał kołpaka *) *) - blacha chromoniklowa 1.4404

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200 Ø250 Ø300
Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s 172 247 490 638
Podciśnienie [Pa] przy wietrze 4 m/s 6.6 4.3 6.3 5.85
Maksymalna temperatura pracy [ºC] 500
Układ obrotowy Łożyska toczne

Rotowent Dragon - gdzie stosować / wersja wykonania:

RO... CH *) -DR...
materiał kołpaka 
blacha chromoniklowa 1.4404
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

kotły opalane 
ekogroszkiem

Uwaga! Nie stosować na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny 
z pieców na tzw. ekologiczne paliwa stałe na bazie węgla (np. ekogroszek).

Ważne!  Czy wiesz, że Dragon to najbardziej skuteczna, wytrzymała i cicha nasada  na przewody 
spalinowe na rynku?

Samonastawne nasady kominowe



19

zakończenia kominów DARCO  |   www.darco.pl

Rotowent Dragon - wersje podstaw:

1. Podstawa kwadratowa otwierana Ø150÷Ø250 
-PK

2. Podstawa wciskana otwierana Ø150÷Ø300  
-PT-U

3. Podstawa rurowa otwierana Ø150÷Ø300 -B 4. Podstawa rurowa nieotwierana -B-S

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK ~335 148.0 - 405 85 - 250 208 6.2 4 1.90

-PT-U ~335 - 144.0 605 157 285 187 158 - - 2.45
-B ~335 - 152.0 530 60 205 - - - - 1.90

-B-S ~335 - 152.0 470 60 150 - - - - 1.70

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK ~440 198.0 - 520 85 - 330 284 6.2 4 2.70

-PT-U ~440 - 194.0 730 167 295 237 208 - - 3.25
-B ~440 - 201.1 635 60 205 - - - - 2.50

-B-S ~440 - 201.1 585 60 150 - - - - 2.20

Ø 250 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK ~560 245.0 - 620 80 - 380 330 6.2 4 3.60

-PT-U ~560 - 244.0 830 177 305 287 259 - - 4.30
-B ~560 - 252.3 735 60 245 - - - - 3.50

-B-S ~560 - 252.3 675 60 150 - - - - 2.90

Ø 300 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK ~660 293.0 - 730 80 - 470 420 6.2 4 5.60

-PT-U ~660 - 294 905 177 305 337 308 - - 5.50
-B ~660 - 301.7 825 60 225 - - - - 4.95

-B-S ~660 - 301.7 750 60 150 - - - - 4.40

Samonastawne nasady kominowe
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Charakterystyki przepływu:

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru v [m/s]

RO300-DR

RO250-DR

RO200-DR

RO150-DR

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT 
DRAGON w  zależności od prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia 
wysokości komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Rotowent Swing Ø150÷Ø200

Ciąg kominowy

Ruchy wahadłowe 
kołpaka

Wiatr

Popularna w Polsce nasada wykonana wg. standardów Darco, czyli ze szczególnym naciskiem na jakość i trwałość. Wy-
posażona w łożyska ślizgowe, które pozwalają na pracę w temperaturze do 400°C.

Oznaczenia / kod produktu

RO x CH CH-SW-d
wersja podstawy
oznaczenie wersji Swing
materiał kołpaka
materiał podstawy
średnica
rotowent

Zastosowanie
S S - przewody spalinowe
D D - przewody dymowe

Materiał podstawy CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Materiał kołpaka CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø180 Ø200
Wydajność [m3/h] przy wietrze 4 m/s 152 220 270
Podciśnienie [Pa]  przy wietrze 4 m/s 6.35
Maksymalna temperatura pracy ºC 400
Układ obrotowy Łożyska ślizgowe 

Samonastawne nasady kominowe
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Rotowent Swing - gdzie stosować / wersja wykonania:

RO... CH CH -SW...
materiał kołpaka 
blacha chromoniklowa 1.4301
materiał podstawy 
blacha chromoniklowa 1.4301

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

kotły opalane 
ekogroszkiem

Uwaga! Nie stosować na zakończenia przewodów odprowadzających spaliny 
z pieców na tzw. ekologiczne paliwa stałe na bazie węgla (np. ekogroszek).

Rotowent Swing - wersje podstaw:

1.  Podstawa kwadratowa otwierana -PK 2.  Podstawa rurowa otwierana -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK 310 148.0 - 525 85 - 250 208 6.2 4 3.30
-B 310 - 151.8 645 60 205 - - - - 3.10

Ø 180 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK 340 178.0 - 590 85 - 300 250 6.2 4 3.70
-B 340 - 182 710 60 205 - - - - 3.35

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy D dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n CH
-PK 380 198.0 - 620 85 - 330 284 6.2 4 4.00
-B 380 - 201.1 740 60 205 - - - - 3.50

Charakterystyki przepływu:

W
yd
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 [m
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h]

Prędkość wiatru v [m/s]

RO200-SW

RO180-SW

RO150-SW

Wykres wydajności samonastawnych nasad kominowych ROTOWENT SWING 
w zależności od prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Samonastawne nasady kominowe
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Generator ciągu kominowego generator ciągu 
kominowego regulator 

obrotów

kominek, 
piec

Generator ciągu to rozwiązanie problemów z za słabym ciągiem kominów spalinowych lub dymowych (opalanych drewnem). 
Skuteczny nawet wówczas, gdy problemy wynikają ze zbyt małej średnicy lub długości przewodu kominowego.

Oznaczenia / kod produktu

GCK x-d
wersja podstawy

średnica

generator ciągu kominowego

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

*) UWAGA! - Tylko przewody dymowe urządzeń opalanych drewnem

Średnica nasady [mm] Ø150 Ø200

Maksymalna wydajność [m3/h] 300 450

Maksymalne podciśnienie [Pa] 42 29

Napięcie jednofazowe [V/Hz] 230/50

Moc [W] 94 141

Stopień ochrony IP34

Maksymalna temperatura spalin [°C] 400

Temperatura otoczenia [°C] -30 -+65

Generator ciągu kominowego - gdzie stosować / wersja wykonania:

GCK... -CH
blacha chromoniklowa 1.4301

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Generator ciągu kominowego - wersje podstaw:
1.  Podstawa kwadratowa -PK 2.  Podstawa rurowa z zamknięciem ocieplenia -B-K

Ważne!  Czy wiesz, że generator jest zbudowany tak, że nie posiada żadnych elementów przesłaniających 
przewód kominowy? To nie tylko ułatwia oczyszczanie, ale również powoduje, że wyłączone urządzenie 
nie powoduje pogorszenia ciągu!

Samonastawne nasady kominowe
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 Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H dk A B Dz d1 Ilość n CH
-PK 147.0 - 518 - 282 240 173 6.2 4 7.80
-B-K - 149 607 253.3 - - 173 - - 8.00

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H dk A B Dz d1 Ilość n CH
-PK 197.0 - 598 - 342 290 230 6.2 4 10.00
-B-K - 199 686 303 - - 230 - - 10.40

Charakterystyki przepływu:

Po
dc

iś
ni

en
ie

 [P
a]

Wydajność [m3/h]

GCK 150

GCK 200

Daszek do generatora ciągu

Podstawową funkcją daszka jest ochrona przed deszczem 
i śniegiem. Jednakże, dzięki wyjątkowej konstrukcji nie tylko 
nie blokuje on wylotu spalin z generatora, ale znacząco wspo-
maga ciąg przy wiejącym wietrze.

Daszek posiada otwierany dekiel umożliwiający łatwy dostęp 
do komina bez konieczności demontażu nasady czy używania 
narzędzi.

Oznaczenia / kod produktu

DA-GCK x- CH
materiał
średnica
daszek do generatora ciągu

Zastosowanie
S S - przewody spalinowe
D D* - przewody dymowe

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

*) UWAGA! - Tylko przewody dymowe urządzeń opalanych drewnem

Mechaniczne nasady kominowe
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1.  Daszek do generatora ciągu - Ø150 2.  Daszek do generatora ciągu - Ø200

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic dla zestawu GCK+DA:

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy Dd H dz dk dw A B L d1 Ilość n CH
-PK 361 686 - - 147 282 240 510 6.2 4 10.40

-B-K 361 770 149 253.3 - - - 510 - - 10.60

Ø 200 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy Dd H dz dk dw A B L d1 Ilość n CH
-PK 448 790 - - 197 342 290 579 6.2 4 13.00

-B-K 448 876 199 303 - - - 579 - - 13.40

Charakterystyki przepływu:

Po
dc

iś
ni

en
ie

 [P
a]

Wydajność [m3/h]

GCK150+DA

GCK200+DA

Generator ciągu kominowego z daszkiem - wersje podstaw:
1. Podstawa kwadratowa -PK 2. Podstawa rurowa z zamknięciem ocieplenia -B-K

Mechaniczne nasady kominowe



25

zakończenia kominów DARCO  |   www.darco.pl

Polecane sterowniki:

Regulator RO Regulator RO 200

Ważne!  W katalogu Darco oraz na www.darco.pl  dostępne są szczegółowe informacje nt. wersji 
sterowników oraz sposób ich podłączenia.

Wywietrzak typu CAGI

Ciąg kominowy

Wiatr

Klasyczna nasada na kominy wentylacyjne i spalinowe. Chroni przed deszczem, śnie giem i wiatrem.

Oznaczenia / kod produktu

WCG x-a-b
wersja podstawy
materiał
średnica
wywietrzak typu CAGI

Zastosowanie
W W W - przewody wentylacyjne
S - S - przewody spalinowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana

Średnica nasady [mm] Ø100 Ø110 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150

Wydajność [m3/h] 
przy wietrze 4 m/s 61 74 87 103 119 136

Maksymalna 
temperatura pracy [ºC] 180

Średnica Ø100 Ø110 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150
Wymiary 
cylindra  

[mm]

Średnica D 200 220 240 260 280 300

Wysokość L 120 132 144 156 168 180

Stałe nasady kominowe
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Cagi - gdzie stosować / wersja wykonania:

WCG... OC - ...
materiał blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

WCG... CH - ...
materiał blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Cagi - wersje podstaw:
1. Podstawa kwadratowa  -PK 2. Podstawa rurowa -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 100 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 100.8 385 100 115 220 170 6 4 1.10 1.05
-B - 100.8 385 215 - - - - - 0.95 0.90

Ø 110 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 111.9 402 100 115 220 170 6 4 1.30 1.20
-B - 111.9 402 215 - - - - - 1.15 1.05

Ø 120 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 123.0 419 100 115 220 170 6 4 1.40 1.30
-B - 123.0 419 215 - - - - - 1.25 1.15

Ø 130 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 132.5 435 100 115 250 200 6 4 1.70 1.60
-B - 132.5 435 215 - - - - - 1.50 1.40

Ø 140 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 140.6 453 100 115 250 200 6 4 1.80 1.70
-B - 140.6 453 215 - - - - - 1.60 1.50

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 151.7 470 100 115 250 200 6 4 2.10 2.00
-B - 151.7 470 215 - - - - - 1.90 1.80

Stałe nasady kominowe
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Charakterystyki przepływu:

W
yd

aj
no

ść
 Q

 [m
3 /

h]

Prędkość wiatru V [m/s]

WCG120

WCG150

WCG100

Wykres wydajności wywietrzaków cylindrycznych (CAGI) w zależności od 
prędkości wiejącego wiatru bez uwzględnienia wysokości komina.

*1 [m/s] = 3,6 [km/h]

Kolorem szarym oznaczono przeciętne prędkości wiatru w Polsce.

Daszek wywietrznikowy z podstawą 
WDA

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W - przewody wentylacyjne
S - S - przewody spalinowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana

Średnica nasady [mm] Ø100 Ø110 Ø120 Ø130 Ø140 Ø150

Średnica daszka D 220 220 250 250 290 290

Stanowi osłonę wylotu kominów wentylacyjnych i spali-
nowych. Chroni przed deszczem i śniegiem.

Oznaczenia / kod produktu

WDA x-a-b
wersja podstawy
materiał
średnica
daszek wywietrznikowy z podstawą

Daszek wywietrznikowy - gdzie stosować / wersja wykonania:

WDA... OC - ...
materiał blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

WDA... CH - ...
materiał blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Stałe nasady kominowe
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Daszek wywietrznikowy - wersje podstaw:
1. Podstawa standard -PK 2. Podstawa rurowa -B

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Ø 100 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 100.8 441 250 83 220 190 6 4 0.90 0.90
-B - 100.8 441 333 - - - - - 0.75 0.75

Ø 110 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 111.9 448 250 83 220 190 6 4 1.00 1.00
-B - 111.9 448 333 - - - - - 0.85 0.85

Ø 120 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 123.1 455 250 83 220 180 6 4 1.10 1.10
-B - 123.1 455 333 - - - - - 0.95 0.95

Ø 130 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 132.6 464 250 83 250 220 6 4 1.20 1.20
-B - 132.5 464 333 - - - - - 1.00 1.00

Ø 140 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 140.6 471 250 83 250 220 6 4 1.30 1.30
-B - 140.6 471 333 - - - - - 1.10 1.10

Ø 150 Wymiary [mm] Waga [kg]

Wersja podstawy dw dz H h1 h2 A B d1 Ilość n OC CH
-PK - 151.7 478 250 83 250 220 6 4 1.40 1.40
-B - 151.7 478 333 - - - - - 1.20 1.20

Ważne!  Czy wiesz, że daszki WDA Darco są otwierane? To ułatwia konserwację i czyszczenie przewodów 
wentylacyjnych. Zanim kupisz inny daszek, upewnij się, że jest otwierany!

 

Stałe nasady kominowe
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Daszek wywietrznikowy DA

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W W - przewody wentylacyjne
S - - S - przewody spalinowe

Materiał
CH - - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC - OC - blacha ocynkowana
- - MI MI - blacha miedziana

Stanowi osłonę wylotu kominów wentylacyjnych i spali-
nowych. Chroni przed deszczem i śniegiem.

Oznaczenia / kod produktu

DA x-a
materiał
średnica
daszek wywietrznikowy

Daszek wywietrznikowy - gdzie stosować / wersja wykonania:

DA... CH
materiał blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

DA... OC
materiał blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

DA... MI
materiał blacha miedziana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

dla Ø ≤ 200 dla Ø > 200

Średnica
Wymiary [mm] Waga [kg] 

D H dw h1 h2 OC CH MI
Ø100 220 178 100 70 140 0.30 0.30 0.39 

Ø110 220 185 110 70 147 0.35 0.35 0.45 

Ø120 250 202 120 80 164 0.37 0.37 0.48 

Ø130 250 209 130 80 171 0.40 0.40 0.52 

Ø140 290 218 140 80 178 0.45 0.45 0.58 

Ø150 290 225 150 80 185 0.50 0.50 0.65 

Ø160 290 225 160 80 185 0.55 0.55 0.70 

Ø200 350 260 200 80 220 0.94 0.94 1.22 

Ø250 400 340 250 80 270 1.70 1.56 1.70 

Stałe nasady kominowe
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Daszek z pudełka DAP

Ciąg kominowy

Daszek z pudełka to pełnowartościowy daszek kominowy Darco mieszczący się w ... pudełku od pizzy. Wyjątkowy sposób mo-
cowania bez żadnych narzędzi, uniwersalne roz miary i łatwość montażu pozwala na łatwe złożenie i montaż na przewodzie 
rurowym. Solidna konstrukcja gwarantuje, iż daszek z pudełka jest równie trwały i estetyczny co tradycyjny daszek kominowy. 
Sposób pakowania w małe, wąskie pudełko to niewątpliwa zaleta tego rozwiązania, umożliwiająca łatwe przechowywanie 
i tanią logistykę.

Oznaczenia / kod produktu

DAP x-a
materiał
zakres średnic
daszek wywietrznikowy

Zastosowanie
W W - przewody wentylacyjne
S S - przewody spalinowe

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Daszek wywietrznikowy - gdzie stosować / wersja wykonania:

DAP... CH
materiał blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

Zakres średnic
Wymiary [mm] Waga [kg]

D H dw CH
Ø60÷Ø80 160 150 60-80 0.20

Ø100÷Ø130 220 180 100-130 0.30
Ø140÷Ø180 290 210 140-180 0.45
Ø200÷Ø250 350 240 200-250 0.60

Stałe nasady kominowe
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Daszek z podstawą wciskaną DA-PT

Ciąg kominowy

Zastosowanie
W W W - przewody wentylacyjne
S - S - przewody spalinowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- OC OC - blacha ocynkowana

Stanowi osłonę wylotu kominów wentylacyjnych i spali-
nowych. Chroni przed deszczem i śniegiem.

Oznaczenia / kod produktu

DA x-a-PT
podstawa wciskana
materiał
zakres średnic
daszek wywietrznikowy

Daszek wywietrznikowy - gdzie stosować / wersja wykonania:

DA... CH -PT
materiał blacha chromoniklowa 1.4301

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

DA... OC -PT
materiał blacha ocynkowana

przewody 
wentylacyjne

kotły gazowe 
i olejowe

kotły opalane 
drewnem

kotły opalane 
węglem

Ważne!  Czy wiesz, że daszki DA-PT Darco są otwierane? To ułatwia konserwację i czyszczenie 
przewodów wentylacyjnych. Zanim kupisz inny daszek, upewnij się, że jest otwierany!

Zestawienie wymiarów dla określonych średnic:

dla Ø ≤ 200 dla Ø > 200

Średnica
Wymiary [mm] Waga [kg] 

D H dz OC CH

Ø100 220 335 94 0.60 0.60

Ø110 220 345 104 0.70 0.70

Ø120 250 360 114 0.75 0.75

Ø130 250 370 124 0.80 0.80

Ø140 290 375 134 0.95 0.95

Ø150 290 385 144 1.00 1.00

Ø160 290 385 154 1.11 1.11

Ø200 350 420 194 1.85 1.85

Ø250 400 500 244 3.40 3.40

Stałe nasady kominowe
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Czerpnia GWC  
(Gruntowego Wymiennika Ciepła)

Stanowi estetyczne zakończenie wlotu do przewodów gruntowego wymiennika ciepła. Czerpnia posiada siatkę przeciw gry-
zoniom oraz ma możliwość założenia filtra przeciwpyłowego, co umożliwia rozbieralny pierścieniowy daszek.

Oznaczenia / kod produktu

GWC x-CH-...
powierzchnia
materiał
średnica
czerpnia GWC

... - BA - powierzchnia „lustro”

... - 4N - powierzchna szlifowana

... - 2B - powierzchnia matowa

Zastosowanie Gruntowy wymiennik ciepła

Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica
Wymiary [mm] Waga

D H dz CH
Ø160 360 1200 160 6.00

Ø200 400 1200 200 7.50

Ø250 450 1200 250 9.50

Ø300 500 1200 300 12.0

Ø350 550 1200 350 18.0

Ø400 600 1200 400 21.5

*inne wymiary na zamówienie klienta

Stałe nasady kominowe
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Pierścieniowa nasada kanalizacyjna 
PNK

Ciąg kominowy

Służy do zabudowy rurowych wylotów przewodów kanalizacyjnych i stanowi estetyczne ich zakończenie. Nasada powinna 
być przymocowana do betonowej czapki kominowej, zgodnie ze sztuką budowlaną poprzez elementy montażowe takie jak: 
kołki, wkręty.

Oznaczenia / kod produktu

PNK x-CH
materiał
średnica
pierścieniowa nasada kanalizacyjna 

Zastosowanie Zakończenie kanalizacji
Materiał CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

Średnica
D

Wymiary [mm] Waga
A B H CH

Ø80 220 190 700 1.55

Ø100 220 190 700 1.90

Ø110 220 190 700 2.10

Ø120 220 190 700 2.25

Ø130 250 220 700 2.40

Ø140 250 220 700 2.50

Ø150 250 220 700 2.80

Ø160 250 220 700 2.90

Ø200 330 300 700 3.60

*inne wymiary na zamówienie klienta

Stałe nasady kominowe
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Przedłużenie kominowe prostokątne

Ciąg kominowy

Służą do zabudowy istniejących kominów ceramicznych o nietypowych wymiarach. Przedłużenia powinny być przymo-
cowane do betonowej czapki kominowej, zgodnie ze sztuką budowlaną poprzez elementy montażowe takie jak: kołki, 
wkręty.

Oznaczenia / kod produktu

PKK AxB /H-a-s
grubość blachy
materiał
wysokość H = 1000 (500 lub 250)
wymiary
przedłużenie kominowe prostokątne

Zastosowanie
S - S - przewody spalinowe
- D D - przewody dymowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- Ż Ż - blacha żaroodporna 1.4828
*) - *) - blacha chromoniklowa 1.4404

UWAGA! Przedłużenie wykonywane jest na indywidualne 
zamówienie klienta. Należy podać wymiary AxB, wysokość 
H = 1000 (500 lub 250mm) oraz materiał z jakiego ma być 
wykonane.

Stałe nasady kominowe
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Przedłużenie kominowe prostokątne 
z daszkiem

Ciąg kominowy

Oznaczenia / kod produktu

PKKD AxB /H-a-s
grubość blachy
materiał
wysokość H = 1000 (500 lub 250)
wymiary
przedłużenie kominowe 
prostokątne z daszkiem

Zastosowanie
S - S - przewody spalinowe
- D D - przewody dymowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- Ż Ż - blacha żaroodporna 1.4828
*) - *) - blacha chromoniklowa 1.4404

UWAGA! Przedłużenie wykonywane jest na indywidualne 
zamówienie klienta. Należy podać wymiary AxB, wysokość 
H = 1000 (500 lub 250mm) oraz materiał z jakiego ma być 
wykonane.

Stałe nasady kominowe
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Przedłużenie komina okrągłe

Ciąg kominowy

Oznaczenia / kod produktu

PKO D/H-a-s
grubość blachy
materiał
wysokość H = 1000 (500 lub 250)
średnica
przedłużenie kominowe okrąge

Zastosowanie
S - S - przewody spalinowe
- D D - przewody dymowe

Materiał
CH - CH - blacha chromoniklowa 1.4301
- Ż Ż - blacha żaroodporna 1.4828
*) - *) - blacha chromoniklowa 1.4404

UWAGA! Przedłużenie wykonywane jest na indywidualne 
zamówienie klienta. Należy podać wymiary średnicy ØD, 
wysokość H = 1000 (500 lub 250mm) oraz materiał z jakiego 
ma być wykonane.

Stałe nasady kominowe
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Daszek kopertowy DAK

Ciąg kominowy

Stanowi estetyczne zakończenie przewodów kominowych wentylacyjnych. Wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

Oznaczenia / kod produktu

DA K-CxD-a
materiał
wymiary podstawy
oznaczenie wersji daszka kopertowego
daszek

Zastosowanie Osłona wylotu komina

Materiał
CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

OC OC - blacha ocynkowana

MI MI - blacha miedziana
*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Wymiary przykładowe [mm]: DAK-CxD 
A B C D E F G H

550 400 450 300 600 450 200 300

UWAGA! Daszek wykonywany jest na indywidualne zamówie-
nie klienta. Należy podać wymiary CxD oraz materiał z ja-
kiego ma być wykonany.

Stałe nasady kominowe
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Daszek typu SOMBRERO I

Ciąg kominowy

Stanowi estetyczne zakończenie przewodów kominowych wentylacyjnych. Wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

Oznaczenia / kod produktu

DA SI-CxD-a
materiał
wymiary podstawy
oznaczenie daszka typu Sombrero I 
daszek

Zastosowanie Osłona wylotu komina

Materiał
CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301

OC OC - blacha ocynkowana

MI MI - blacha miedziana
*w wersji MI - siatka chromoniklowa

Wymiary przykładowe [mm]: DAK-CxD 
A B C D E F G H

550 400 450 300 600 450 200 250

UWAGA! Daszek wykonywany jest na indywidualne zamówie-
nie klienta. Należy podać wymiary CxD oraz materiał z ja-
kiego ma być wykonany.

Stałe nasady kominowe
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Daszek typu SOMBRERO II

Ciąg kominowy

Stanowi estetyczne zakończenie przewodów kominowych wentylacyjnych. Wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta.

Oznaczenia / kod produktu

DA SII-AxB-a
materiał
wymiary komina
oznaczenie daszka typu Sombrero II 
daszek

Zastosowanie Osłona wylotu komina

Materiał
CH CH - blacha chromoniklowa 1.4301
OC OC - blacha ocynkowana
MI MI - blacha miedziana

*w wersji MI - siatka chromoniklowa

UWAGA! Daszek wykonywany jest na indywidualne zamówie-
nie klienta. Należy podać wymiary AxB oraz materiał z ja-
kiego ma być wykonany.

Stałe nasady kominowe
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Kratki osłonowe wylotów bocznych 
komina K...k

Kratki osłonowe stanowią estetyczne zakończenie wylotów bocznych kominów wentylacyjnych. Montaż polega na przykręce-
niu ich do komina za pomocą kołków szybkiego montażu. W każdej wersji kratki wykonane są z blachy chromoniklowej.

Oznaczenia / kod produktu

K x k - a - b
kolor czoła
materiał czoła
kratka osłonowa wylotów bocznych
rozmiar kratki
kratka osłonowa

Przeznaczenie
elementu

W W W - przewody wentylacyjne
Kolor czoła

O O O - ogrzewanie powietrzne

Materiał
czoła

ML -
ML - bl. chromoniklowa 
malowana proszkowo 
1.4301

B biała
KR kremowa

AMO antyczny mosiądz
ASR antyczne srebro
AMI antyczna miedź

- CH CH - bl. chromoniklowa 1.4301

Wersje kratek:

Kratka K1k Kratka K14k Kratka K2k Kratka K3k

Zestawienie wymiarów:

D
Bz

5

CAz

4x Ø 4.2
Wersja 
kratki

wymiar [mm] przekrój 
czynny
 [cm²]

waga
 [kg]Bz x Az

(zewnętrzny czoła) C D

K1k 135 x 195 159 99 84 0.35
K14k 175 x 175 139 139 100 0.3
K2k 175 x 195 159 139 141 0.4
K3k 175 x 245 209 139 204 0.5

Stałe nasady kominowe
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Kratki osłonowe wylotów bocznych 
komina K...ks

Oznaczenia / kod produktu

K x k s - a - b
kolor czoła
materiał czoła
mocowana na sprężynach
kratka osłonowa wylotów bocznych
rozmiar kratki
kratka osłonowa

Przeznaczenie
elementu W W W - przewody wentylacyjne Kolor czoła

Materiał
czoła

ML -
ML - bl. chromoniklowa 
malowana proszkowo 
1.4301

B biała
KR kremowa

AMO antyczny mosiądz
ASR antyczne srebro
AMI antyczna miedź

- CH CH - bl. chromoniklowa 1.4301

Wersje kratek:

Kratka K1ks Kratka K14ks Kratka K2ks Kratka K3ks

Zestawienie wymiarów:

Bz

Az

Dz

L=100 - 600

Cz

15

Wersja 
kratki

wymiar [mm] przekrój 
czynny
 [cm²]

waga
 [kg]Bz x Az

(zewnętrzny czoła) Cz Dz

K1ks 135 x 195 145 95 84 0.4
K14ks 175 x 175 130 130 100 0.35
K2ks 175 x 195 145 130 141 0.45
K3ks 175 x 245 200 130 204 0.5
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Kratki osłonowe wylotów bocznych 
komina z ramką K...kr

Oznaczenia / kod produktu

K x k r - a - b
kolor czoła
materiał czoła
wersja z ramką montażową
kratka osłonowa wylotów bocznych
rozmiar kratki
kratka osłonowa

Przeznaczenie
elementu W W W - przewody wentylacyjne Kolor czoła

Materiał
czoła

ML - ML - bl. chromoniklowa 
malowana proszkowo

B biała
KR kremowa

AMO antyczny mosiądz
ASR antyczne srebro
AMI antyczna miedź

- CH CH - bl. chromoniklowa 1.4301

Wersje kratek:

Kratka K1kr Kratka K14kr Kratka K2kr Kratka K3kr

Zestawienie wymiarów:

Dw
Bz

Az Cw

Ez

5

35

Fz

40

Wersja 
kratki

wymiar [mm] przekrój 
czynny
 [cm²]

waga
 [kg]Bz x Az

(zewnętrzny czoła) Cw Dw Ez Fz

K1kr 135 x 195 145 95 165 105 84 0.35
K14kr 175 x 175 130 130 141 141 100 0.3
K2kr 175 x 195 145 130 165 140 141 0.4
K3kr 175 x 245 200 130 215 140 204 0.5

Kratki osłonowe
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