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Skorsten Power Draft

CHYTRÝ A UNIKÁTNÍ 
SPALINOVÝ 

VENTILÁTOR
Pro snadné zapálení dřeva 

bez nežádoucího zápachu a kouře.

www.skorsten.cz

Skorsten Power Draft 
je určený pro zděné 
i nerezové komíny 

Skorsten Power Draft lze instalovat na většinu komínů 
– zděných i nerezových. 

Pro zděné komíny s rozměrem průduchu větším než 
150x240 mm lze objednat nerezovou přírubu. 

Skorsten Power Draft je standardně dodáván 
s bezdrátovým dálkovým ovladačem s dosahem 
až 70 m vč. automatické regulace a vypnutí ventilátoru. 

Kontaktuje nás

SKORSTEN CZ, s.r.o. tel: +420 326 723 004
Mstětická 105  tel: +420 776 486 077
250 88 Čelákovice   e-mail: info@skorsten.cz

Technická specifi kace  
• Rozměry: průměr 265 mm, výška 280 mm

• Hmotnost: 6,6 kg vč. instlační příruby 

• Materiál: nerezová ocel typu AISI304

•  Motor: 24 V EC nízkonapěťový od německého 
výrobce ebm papst

•  Výkon: až 1.010 m3 vzduchu za hodinu

•  Spotřeba energie: 2 – 20 W 

•  Komínový tah: 12 Pa (lze nastavit až na 60 Pa)

•  Regulace otáček v rozsahu 400 – 1300 otáček 
za minutu 

•  Maximální přípustná teplota spalin 500°C 

•  Automatická ochrana motoru sepne ventilátor 
při dosažení teploty spalin/vzduchu 35°

•  Napájení 24 V, 1.5 A, ochrana proti zkratu, 
nevyžaduje uzemnění

•  Navrženo pro komíny, ke kterým jsou připojeny krby 
či kamna do výkonu 15 kW 

•  Integrovaná protidešťová stříška zabraňuje 
pronikání vody do komína

272-19_SKO_letak_DL_VENTILATOR_v2.indd   1272-19_SKO_letak_DL_VENTILATOR_v2.indd   1 13.07.2019   0:13:1013.07.2019   0:13:10



Skorsten Power Draft 
– váš tichý služebník

Skorsten Power Draft je nejlepší přítel 
pro váš komín a spotřebič paliv. 

Komín je „motor“ pro správné hoření vašich 

kamen či krbu. Pokud komín nefunguje správně, 

je to obvykle způsobené nedostatečným tahem 

komínu nebo odporem ve spalinové cestě 

např. akumulační prstence. Při nedostatečném 

množství spalovacího vzduchu produkují kamna 

nežádoucí saze a kouř nejenom venku, ale i uvnitř 

obytných prostor! 

Skorsten Power Draft vytváří a udržuje konstantní 

komínový tah (12 Pa), i když jsou kamna i komín 

úplně studené. Zapálení paliva je snadné bez 

kouře a zápachu v interiéru. Kamna se rychleji 

dostávají do provozního optima, kdy je spalování 

paliv nejúčinější a nejčistší, což je zároveň 

prevence před nežádoucím zápachem a kouřem. 

Skorsten Power Draft se instaluje do ústí komína. 

Ventilátor táhne kouř ze spotřebiče nahoru, 

kde je smíchán se vzduchem a odveden vysoko 

nad komín. 

Při rozdělávání ohně se doporučuje použít metodu 

zapalování shora dolů. Dojde tím k eliminaci vyšší 

kouřivosti a ke snížení emisí!

Jak Skorsten Power Draft funguje? 
Spalinový ventilátor Skorsten Power Draft pohání 
24 V nízkonapěťový motor od německé společnosti 
ebm papst. Ventilátor stačí zapojit do zásuvky. Není 
potřeba uzemnění ani odpovědného elektrikáře jako 
v případě ventilátorů na 230 V. 

Motor je chlazen venkovním vzduchem a je testován 
na teplotu spalin až 500°C (až dvakrát vyšší teplota 
spalin než vzniká při běžném hoření v kamnech). 
Skorsten Power Draft má integrovanou protidešťovou 
stříšku, která zabraňuje pronikání vody do komína. 
To je důležité zejména u nerezových komínů. 

  Snadná instalace bez nutnosti zapojení 
elektrikářem. Zapojení můžete provést svépomocí 
nebo požádat svého kominíka

  Standardní dálkové ovládní s automatickou funkcí 
regulace a vypnutí 

  Bez zásahu do interiéru v podobě zasekávání 
elektrických kabelů a instalace ovladače na zeď

  Skorsten Power Draft je k dispozici v leštěné 
nerezové oceli nebo černé barvě

Potřebujete poradit? 
Kontaktujte naše technické oddělení

tel: +420 326 723 004

 Zapálení dřeva bude vždy snadné 

 Rychl ejší nástup tepla 

  Lepší a účinnější spalování šetří životní 
prostředí a vaší peněženku

  Už nikdy žádný nežádoucí zápach a kouř 
z komína venku ani v interiéru 

 Standardní bezdrátové dálkové ovládání 

  Snadná instalace bez pomoci elektikáře 
a rozvodu elektrických kabelů

Skorsten Power Draft 
– vaše kamna ho budou milovat!

Skorsten 
Power Draft
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