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SAVE ENERGY
Technická data, detaily, certifikáty
Školení MESSY – 2021 – podklady pro projektanty, přípraváře, stavbyvedoucí

Kdo jsme a co děláme

Společnost MESSY s.r.o. byla založena v roce 1992. Sídlíme v Kamenici u Prahy, kde máme k dispozici vlastní
administrativní budovu včetně prodejny a funkčního skladového zázemí. Od počátku své existence se zabýváme
realizační a inženýrskou činností ve stavebnictví.
Od roku 1999 se specializujeme na dodávky a montáže komínových systémů, přičemž posledních šest let se
specializujeme na kompletní dodávku spalinových cest v energeticky úporných domech a dřevostavbách. Pracujeme
v malém kolektivu, přípravu i samotnou montáž provádí technicky vzdělaní a zároveň řemeslně zruční lidé.
Svým zákazníkům nabízíme rovněž řešení komínů „na klíč“, která mohou zahrnovat vypracování projektu komínu,
výpočet spalinové cesty, technickou pomoc, dodávku a montáž komínu, dodávku a připojení spotřebiče, revizi
spalinové cesty, roční kontroly a údržbu komínu.
Našim zákazníkům jsme schopni poskytnout a zaručit služby na vysoce kvalitní a odborné úrovni. Velice si zakládáme
na profesionálním a individuálním přístupu k zákazníkovi, proto dbáme na zvyšování profesních a odborných
kvalifikací našich pracovníků.
Od roku 2016 jsme partnery Asociace dodavatelů montovaných domů – ADMD a členy Centra pasivního domu CPD.
Poslední roky jsme se intenzivně věnovali vývoji, osvětě a technickým řešením prvků SAVE ENERGY, tak abychom
mohli tyto produkty nabídnout i mimo vlastní realizace. Našimi zákazníky jsou výrobci nerezových komínů, stavební
firmy, kominíci i jednotliví stavebníci.
Věříme, že v jakékoli době zákazník dokáže ocenit kvalitně odvedenou práci a proto pracujeme a dodáváme jen
kvalitní, certifikované materiály a snažíme se plně věnovat konkrétním zakázkám, ať už jsou jakéhokoliv rozsahu.

SAVE ENERGY – Profesionální řešení prostupu komínu hořlavou konstrukcí
Komínové šachty a průchodky SAVE ENERGY představují systémové řešení vedení komínu požárně
bezpečnostními úseky a prostupy hořlavými konstrukcemi.
Produkty SAVE ENERGY jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu a prošly zkušebními testy a měřením v požární
laboratoři ČVUT UCEEB.
SAVE ENERGY představuje ideální kombinaci vysoké kvality za přijatelnou cenu. Díly byly vyvinuty českou firmou
speciálně pro český trh, na kterém jsou již od roku 2015.
Komínové šachty SE50 oddělují, požárně-bezpečnostně a izolačně, funkční část komínu od interiéru budovy, a to
jak ve volném prostoru, tak i v prostupech horizontálními konstrukcemi.
Komínové průchodky PV50 a PS50 oddělují, požárně-bezpečnostně a izolačně, funkční část komínu ve všech typech
konstrukčních prostupů. Svislá průchodka pro řešení prostupů vodorovnými, potenciálně požárně nebezpečnými,
konstrukcemi (stropní a střešní prostupy). Vodorovná průchodka pro řešení prostupů svislými, potenciálně požárně
nebezpečnými, konstrukcemi (stěnové prostupy).
Doplňková izolační krytka je ideální pro vkládání čtvercových komínů nebo průchodek systému SAVE ENERGY,
přičemž hlavními výhodami je výrazné zjednodušení montáže a zlepšení tepelně izolačních vlastností. Tuto krytku
je možné osadit přímo na stavbě nebo ji zabudovat do stěny již ve výrobě.
Šachty a průchodky slouží mimo jiné i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižují tepelné a teplotní
ztráty a omezuje nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou, stropem a střechou.

✓ určeno pro dřevostavby a energeticky úsporné domy
✓ prakticky provozně testováno v požární laboratoři ČVUT UCEEB
✓ vyvinuto s maximálním ohledem na praxi a český trh - fixováno ke stavebním konstrukcím
✓ plná technická podpora a flexibilita dodávek
✓ vysoce kvalitní základní materiál kalciumsilikát SkamoCovering Board 250
✓ nadstandardní izolační vlastnosti dané nízkým koeficientem tepelné vodivosti
✓ certifikovaná třída reakce na oheň A1 pro splnění požadavků na protipožární šachty
✓ odzkoušeno na stovkách realizací v České republice ve spolupráci s předními dodavateli dřevostaveb
a energeticky úsporných staveb – realizace od roku 2015

SAVE ENERGY ŠACHTA
Komínové šachty SAVE ENERGY oddělují, požárně-bezpečnostně a izolačně, funkční část komínu od interiéru
budovy, a to jak ve volném prostoru, tak i v prostupech horizontálními konstrukcemi.
Šachta slouží mimo jiné i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižuje tepelné a teplotní ztráty a
omezuje nežádoucí tepelné zisky.
Komínová šachta se používá jako základní požárně-bezpečnostní prvek pro doplňkovou úpravu nerezových
komínů. Jednotlivé díly jsou opatřeny zámky pro jednoduchou montáž. Tvarovky se spojují speciálním lepidlem
SILATERM.
● Materiál: SkamoCovering Board 250
● Tepelný odpor:
0,63 m2.K/W
● Součinitel tepelné vodivosti: 0,08 W/m.K
● Měrná tepelná kapacita:
0,84 kJ/kg.K
● Návrhová teplota 200/22°C: 49°C
● Dodací lhůta: 1-5 pracovních dnů dle objemu objednávky a konkrétního zboží
Komínová šachta se zámky SE50 – pro kruhové komíny
● SE50/250 – pro komíny s vnějším průměrem do 240 mm
● SE50/300 – pro komíny s vnějším průměrem do 290 mm
● SE50/350 – pro komíny s vnějším průměrem do 340 mm
Komínová šachta se zámky SEC50 – pro čtvercové komíny
● SEC50/400-0,6 – pro komíny s vnějším rozměrem do 360 x 360 mm
● SEC50/400-1,0 – pro komíny s vnějším rozměrem do 360 x 360 mm
Typ

Vnitřní rozměr
A [mm]
Pro kruhové komíny
SE50/250
250 x 250
SE50/300
300 x 300
SE50/350
350 x 350
Pro čtvercové komíny
SEC50/400-0,6
400 x 400
SEC50/400-1,0
400 x 400

Vnější rozměr
B [mm]

Montážní
rozměr C [mm]

Cena bez DPH

350 x 350 x 1000
400 x 400 x 1000
450 x 450 x 1000

355 x 355
405 x 405
455 x 455

2 745 Kč
3 642 Kč
3 660 Kč

500 x 500 x 600
500 x 500 x 1000

505 x 505
505 x 505

2 666 Kč
5 322 Kč

SAVE ENERGY PRŮCHODKA SVISLÁ
Komínové průchodky SAVE ENERGY oddělují, požárně-bezpečnostně a izolačně, funkční část komínu ve všech
typech konstrukčních prostupů.
Svislá průchodka slouží mimo jiné i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižuje tepelné a teplotní
ztráty a omezuje nežádoucí tepelné zisky v prostupech stropem a střechou.
Svislá, nenosná průchodka PS50/PSC50 je určena pro řešení prostupů vodorovnými, potenciálně požárně
nebezpečnými, konstrukcemi (stropní a střešní prostupy).
Na zakázku lze vyrobit i svislou, nosnou průchodku.
Svislé průchodky PS50 lze kombinovat s doplňkovými krytkami (KS50) a zdvojnásobit tak izolační vlastnosti.
● Materiál: SkamoCovering Board 250
● Tepelný odpor:
0,63 m2.K/W
● Součinitel tepelné vodivosti: 0,08 W/m.K
● Měrná tepelná kapacita:
0,84 kJ/kg.K
● Návrhová teplota 200/22°C: 49°C
● Dodací lhůta: 1-5 pracovních dnů dle objemu objednávky a konkrétního zboží
Svislá průchodka PS50 – pro kruhové komíny
● PS50/250 – pro komíny s vnějším průměrem do 240 mm
● PS50/300 – pro komíny s vnějším průměrem do 290 mm
● PS50/350 – pro komíny s vnějším průměrem do 340 mm
Svislá průchodka PSC50 – pro čtvercové komíny
● PSC50/400 – pro komíny s vnějším rozměrem do 360 x 360 mm
Typ

Vnitřní rozměr
A [mm]

Vnější rozměr
B [mm]

Montážní
rozměr C [mm]

Kruh
D [mm]

Cena bez DPH

350 x 350 x 500
400 x 400 x 500
450 x 450 x 500

355 x 355
405 x 405
455 x 455

Ø215 - 245
Ø250 - 295
Ø300 - 345

2 415 Kč
3 750 Kč
3 979 Kč

500 x 500 x 600

505 x 505

Pro kruhové komíny
PS50/250
PS50/300
PS50/350

250 x 250
300 x 300
350 x 350

Pro čtvercové komíny
PSC50/400

400 x 400

3 428 Kč

SAVE ENERGY PRŮCHODKA VODOROVNÁ
Komínové průchodky SAVE ENERGY oddělují, požárně-bezpečnostně a izolačně, funkční část komínu ve všech
typech konstrukčních prostupů.
Vodorovná průchodka slouží mimo jiné i jako bezpečná izolace vůči hořlavým konstrukcím, snižuje tepelné a
teplotní ztráty a omezuje nežádoucí tepelné zisky v prostupech stěnou.
Vodorovná průchodka PV50 je určena pro řešení prostupů svislými, potenciálně požárně nebezpečnými,
konstrukcemi (stěnové prostupy).
Průchodky PV50 lze kombinovat s doplňkovými krytkami (KV50) a zdvojnásobit tak izolační vlastnosti.
● Materiál: SkamoCovering Board 250
● Tepelný odpor:
0,63 m2.K/W
● Součinitel tepelné vodivosti: 0,08 W/m.K
● Měrná tepelná kapacita:
0,84 kJ/kg.K
● Návrhová teplota 200/22°C: 49°C
● Dodací lhůta: 1-5 pracovních dnů dle objemu objednávky a konkrétního zboží
Vodorovná průchodka PV50
● PV50/250 – pro komíny s vnějším průměrem do 240 mm
● PV50/300 – pro komíny s vnějším průměrem do 290 mm
● PV50/350 – pro komíny s vnějším průměrem do 340 mm
Typ
PV50/250
PV50/300
PV50/350

Vnitřní rozměr
A [mm]
250 x 250
300 x 300
350 x 350

Vnější rozměr
B [mm]
350 x 350 x 400
400 x 400 x 400
450 x 450 x 400

Montážní
rozměr C [mm]
355 x 355
405 x 405
455 x 455

Kruh
D [mm]
Ø215 - 245
Ø250 - 295
Ø300 - 345

Cena bez DPH
2 383 Kč
3 719 Kč
3 942 Kč

SAVE ENERGY KRYTKA
Komínové krytky SAVE ENERGY lze použít jako montážní polotovar pro budoucí osazení šachet nebo průchodek
systému SAVE ENERGY nebo jako přídavnou izolaci pro komíny se čtvercovým pláštěm.
Krytka se může namontovat v průběhu hrubé stavby nebo ji lze zabudovat už při prefabrikované výrobě
stěnových, stropních nebo střešních panelů, např. při výrobě dřevostaveb.
Jedná se o doplňkovou izolační průchodku, která je ideální pro vkládání vodorovných nebo svislých průchodek
(PV50 a PS50).
Hlavní výhody:
1. výrazné zjednodušení montáže (krytku lze osadit již ve fázi hrubé stavby nebo při dílenské výrobě stavebních
prvků)
2. zlepšení tepelně izolačních vlastností (osazením kombinace krytky a průchodky se zdvojnásobí izolační
vlastnosti - vhodné pro extrémní stavy spotřebičů)
● Materiál: SkamoCovering Board 250
● Tepelný odpor:
0,63 m2.K/W
● Součinitel tepelné vodivosti: 0,08 W/m.K
● Měrná tepelná kapacita:
0,84 kJ/kg.K
● Návrhová teplota 200/22°C: 49°C
● Dodací lhůta: 1-5 pracovních dnů dle objemu objednávky a konkrétního zboží
Krátká krytka KK50 ● Dlouhá krytka KD50 ● Vodorovná krytka KV50 ● Svislá krytka KS50
Typ
KK50/250
KK50/300
KK50/350
KD50/250
KD50/300
KD50/350
KV50/350
KV50/400
KV50/450
KS50/350
KS50/400
KS50/450

Vnitřní rozměr
A [mm]
250 x 250
300 x 300
350 x 350
250 x 250
300 x 300
350 x 350
350 x 350
400 x 400
450 x 450
350 x 350
400 x 400
450 x 450

Vnější rozměr
B [mm]
350 x 350 x 500
400 x 400 x 500
450 x 450 x 450
350 x 350 x 1000
400 x 400 x 1000
450 x 450 x 1000
450 x 450 x 400
500 x 500 x 400
550 x 550 x 400
450 x 450 x 500
500 x 500 x 500
550 x 550 x 500

Montážní
rozměr C [mm]
355 x 355
405 x 405
455 x 455
355 x 355
405 x 405
455 x 455
460 x 460
510 x 510
550 x 550
460 x 460
510 x 510
550 x 550

Cena bez DPH
1 319 Kč
2 549 Kč
2 560 Kš
2 689 Kč
5 123 Kč
5 173 Kč
2 525 Kč
2 536 Kč
2 548 Kč
2 560 Kč
2 573 Kč
2 588 Kč

SAVE ENERGY – Individuální řešení umožňuje optimalizaci
Umístění komínu do nízkoenergetického domu, pasivního domu nebo dřevostavby klade na projektanta,
dodavatele i montážní firmu natolik specifické a unikátní nároky, že pro optimální výsledek doporučujeme
individuální řešení.
Do návrhu komínu (spalinové cesty) je třeba zahrnout minimálně následující konstrukční a provozní požadavky:
–
–
–
–
–
–
–

možnost přímého napojení parotěsné a difuzní folie
těsnost vnějšího povrchu pro Blowerdoor test
zajištění celistvosti vnitřní difúzní vrstvy
možnost přímého osazení v těsné blízkosti hořlavých (dřevěných) konstrukcí
minimální tepelné zisky z komínu – povrchová teplota nižší než očekávaná teplota místnosti
tlaková nezávislost – možnost instalace do objektů s nuceným větráním
optimalizace provozu vzhledem k nízkému požadovanému výkonu spotřebiče

Pro splnění těchto požadavků vyvinula společnost MESSY s.r.o. ve spolupráci s renomovanou německou firmou
Raab GmbH unikátní, ucelený systém

SAVE ENERGY - Profesionální řešení prostupu komínu hořlavou konstrukcí
V principu se jedná o modulární řešení, spočívající v kombinaci nejkvalitnějších tříplášťových nerezových komínů
značky Raab s izolační šachtou individuálních vlastností, zakázkově vyráběnou v České republice firmou MESSY
s.r.o.
✓ vysoce kvalitní základní materiál - kalciumsilikát SkamoCovering Board 250
✓ třída hořlavosti A1
✓ třídy požární odolnosti I30/E60
✓ třída reakce na oheň K2 60
✓ nadstandardní izolační vlastnosti dané nízkým koeficientem tepelné vodivosti
✓ testováno tlakem 50 Pa pro splnění podmínek Blowerdoor testu
SAVE ENERGY umožňuje provádět návrh komínu ve dvou oddělených krocích:
V prvním kroku: projektant, revizní technik spalinových cest provede návrh komínu tak, aby maximálně
optimalizoval provoz připojeného spotřebiče dle požadavků na vytápěcí výkon a současně dodržel platnou
legislativu. Návrh je vždy ukončen normovaným výpočtem dle ČSN.
V druhém kroku: projektant, energetický specialista provede osazení navrhovaného komínu do stavby tak, aby
minimalizoval vliv komínu na další konstrukce, a to jak funkčně tak esteticky. K tomu účelu použije izolační šachtu
konstantních, častěji však proměnných vlastností a rozměrů. Návrh je vždy ukončen energetickým výpočtem
izolačních vlastností, teplot a ztrát.
Vznikne tak unikátní produkt, který kombinuje, maximalizuje a současně optimalizuje vlastnosti nerezového
třívrstvého komínu a izolační šachty.
Správným použitím systému SAVE ENERGY je možné splnit všechny nové požadavky kladené na současné budovy.
S výběrem, kombinací a správným použitím prvků SAVE ENERGY na konkrétní stavbě/projektu Vám rádi pomůžeme.

Osazení prvků SAVE ENERGY v konstrukci budov
Prvky systému SAVE ENERGY se používají především pro:
– prostupy komínu obálkou budovy
– spojování požárních úseků
– začlenění komínu do interiéru
– omezení tepelných ztrát nebo tepelných zisků
Nerezové, vícevrstvé komínové těleso je uloženo v průběžné, požárně-bezpečnostní šachtě systému SAVE ENERGY,
pokud spalinová cesta prochází obytnými (tedy vytápěnými) prostory a svislými nebo vodorovnými konstrukcemi.
Důležitým prvkem systému je možnost horního odvodu vzduchu, a tím zabránění jednak akumulaci tepla, jednak
zvýšení tlaku při objemovém nárůstu vzduchu jeho zahřátím.
Dle výše uvedeného používáme v projektové praxi následujících šest variant řešení, dle typu konkrétní stavby:
1 – Komín založený na podlaze
1.1 – vytápěné pouze patro se spotřebičem
1.2 – vytápěné i patro/a nad spotřebičem
2 – Svislý kouřovod s funkcí komínu
2.1 – vytápěné pouze patro se spotřebičem
2.2 – vytápěné i patro/a nad spotřebičem
3 – Svislý kouřovod s funkcí komínu v přízemní budově s rovnou/pultovou střechou (bungalov)
4 – Fasádní komín

1 – Komín založený na podlaze
1.1 – vytápěné pouze patro se spotřebičem

1 – Komín založený na podlaze
1.2 – vytápěné i patro/a nad spotřebičem

2 – Svislý kouřovod s funkcí komínu
2.1 – vytápěné pouze patro se spotřebičem

2 – Svislý kouřovod s funkcí komínu
2.2 – vytápěné i patro/a nad spotřebičem

3 – Svislý kouřovod s funkcí komínu v přízemní budově s rovnou/pultovou
střechou (bungalov)

4 – Fasádní komín

Projekční podklady variant prostupů
Jako podklad pro prováděcí projekty, respektive pro správné vyřešení začlenění prvků systému SAVE ENERGY, jsou
zpracovány jednotlivé konkrétní detaily.
Např. detail prostupu nerezového komínu RAAB DW 150 skrze obvodovou zeď s použitím prvku SAVE ENERGY PV50:

Např. detail prostupu nerezového komínu RAAB DW 150 skrze stropní konstrukci s použitím prvku SAVE ENERGY
PV50:

Vlastnosti průchodky a krytky
Maximální provozní teplota

Jednotka SAVE ENERGY 50
°C

1000

Zkoušky nehořlavosti
(EN 13501-1: 2007 + A1: 2009)

třída

A1

Tloušťka stěny

mm

50

Tepelná vodivost

- při 200°C

W/m.K

0,08

Tepelný odpor

- při 200°C

m2.K/W

0,625

°C

49

kg
kg
kg

15
7,5
20

Návrhová povrchová teplota volného povrchu
- při 200°C uvnitř šachty a 22°C okolí
Hmotnost
- průchodka vnější rozměr 350 x 350 x 1000 mm
- průchodka vnější rozměr 350 x 350 x 500 mm
- krytka vnější rozměr 450 x 450 x 1000 mm

Vlastnosti šachty a průchodky včetně komínového
systému RAAB DW 150
- označení MESSY DW150 SE50
jednotka

MESSY SE 50

mm

350 x 350

Průměrná tepelná vodivost
- při 200°C

W/m.K

0,09

Celkový tepelný odpor
- při 200°C

m2.K/W

1,093

°C

600

°C

60

°C

300

°C

40

Návrhová provozní doba pro stanovení max.teploty
povrchu v izolovaném prostupu

hod

5 (vč.náběhu)

Maximální povrchová teplota šachty v izolovaném
prostupu tl. 300 mm

°C

85

Maximální povrchová teplota dřevěné konstrukce 10 mm
od pláště šachty

°C

55

Výpočtové množství energie prostupující do izolovaného
prostupu tl. 300 mm

W

370

kg/m

22

Vnější rozměr šachty

Návrhová teplota spalin pro stanovení max.teploty
volného povrchu
Maximální výpočtová teplota vnějšího povrchu
Návrhová teplota spalin pro stanovení max.teploty
povrchu v izolovaném prostupu tl. 300 mm
Maximální výpočtová teplota vnějšího povrchu pro 300°C

Jednotková hmotnost šachty včetně komínového
systému

Vlastnosti základního materiálu

Jednotka SKAMOCOVERING

Maximální provozní teplota
Objemová hmotnost
- v suchém stavu
Zkoušky nehořlavosti
(EN 13501-1: 2007 + A1: 2009)
Pevnost v tlaku
- při pokojové teplotě (DS/EN ISO 8895:2006)
Pevnost v ohybu
(EN 993-6: 1995)
Smrštění při lineárním prohřívání
(EN 1094-6:1999), 12 hod/950°C
Celková pórovitost
(EN 1094-4: 1995)
Tečení
(EN 993--9:1997), 50 hod/900°C/0,1 Mpa
Měrná tepelná kapacita
Koeficient reverzibilní tepelné roztažnosti
(BS 1902: oddíl 5.3: 1990) 20 - 750 ° C
Stabilita rozměrů - smrštění
(EN 1604) 23 °C, 90% relativní vlhkosti, 48 h
Obsah vody

°C

1000

kg/m3

250

třída

A1

MPa

2,8

MPa

1,3

%

1

%

90

%

0,4

kJ/kg.K

0,84

1/K

5,5 x 10- 6

%

0

%

2,5

dB

28 (-1;-3)

W/m.K
W/m.K

0,08
0,14

%
%
%
%
%
%
%

47
3
0,3
0,6
43
0,1
0,1

%

8

Index redukce zvuku
(Rw (C;Ctr))/60 mm

Tepelná vodivost - (EN 12667), (ASTM C-182)
- 200°C
- 800°C

Chemické složení
-

oxid
oxid
oxid
oxid
oxid

křemičitý - SiO 2
hlinitý - Al2 O3
železitý - Fe2 O3
hořečnatý - MgO
vápenatý - CaO

- oxid sodný - Na2 O
- oxid draselný - K2 O
Ztráta žíháním při 1025 ° C
Barva

šedá

Certifikace
European Technical Assessment
HS Tarifní číslo
(Harmonizovaný systém popisu a číselného
označování zboží)

ETA-18/0648, issued on
2018-08-07
6806.90.00

U vedené tec hnic ké hodnoty js ou s tandardním průměrem hodnot zís kanýc h dle uznanýc h zkuš ebníc h s tandardů a js ou
závis lé na používanýc h výrobníc h toleranc íc h a pos tupec h. Ú daje obs ažené v tomto tec hnic kém lis tu js ou dodávány v
dobré víře jako tec hnic ká s lužba a mohou být změněny bez předc hozího upozornění.

MESSY s.r.o.
Olivová 1412, 251 68 Kamenice
Česká republika
IČO: 45149178, DIČ: CZ45149178
Dodavatel je registrován u Městského soudu v
Praze v oddíle C, vložka 9650 ze dne 18.5.1992

Technická dokumentace výrobku č.SE50-2021-0325/TD
v rozsahu dle §4, odst.(3), vyhlášky 163/2002 Sb.

Systém MESSY SAVE ENERGY 50
a) popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě:

Prvky systému MESSY SAVE ENERGY 50 jsou určeny pro snížení prostupu tepla z komínů a
kouřovodů do okolního prostředí. Vždy se jedná o otevřenou nebo uzavřenou čtyřhrannou
šachtu, buď kompletně smontovanou v rámci výroby, nebo jednotlivé díly určené k sestavení na
stavbě. Nosná fixace je vždy prováděna ke stavbě, nikoliv k tělesu komínu. Nejedná se o
přídavnou izolaci komínu, ale samostatný stavební prvek - požárně bezpečnostní izolační
šachtu. Povrch šachty je difusně uzavřený a po dotěsnění k tělesu komínu je možno použít
vnější povrch šachty jako parozábranu.
b) identifikační údaje o výrobci základního materiálu:

SKAMOL A/S - Ostergade 58-60, DK-7900 Nykobing Mors, Dánsko
SKAMOL Group - Sletvej 2C, 8310, Tranbjerg, Dánsko
identifikační údaje o výrobci produktů MESSY SAVE ENERGY 50

MESSY s.r.o. - Olivová 1412, 251 68 Olešovice - IČO 45149178
c) odkaz na stavební technické osvědčení:

European technical Assessment ETA-18/0648 of 2018/08/07
d) dokumentace konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití ve stavbě, údaje o technických
vlastnostech výrobku:

- SkamoCovering Board 250 - technický list
- shrnuty v definici vlastností výrobku číslo SE50-2021-03-25/ZV
- montážní návody k jednotlivým prvkům systému SAVE ENERGY
- štítek tepelného odporu šachty (unikátní popis konkrétního výrobku)
e) upozornění na nebezpečí, návod k bezpečnému použití:

- bezpečnostní list SkamoCovering Board 250 - Verze: 1.1.0 - Revize: 3.9.2019

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky provedených zkoušek:

- shrnuty v definici vlastností výrobku číslo SE50-2021-03-25/ZV
- maximální provozní teplota 1000°C

- typ konstrukce DP1

- třída hořlavosti A1

- třída reakce na oheň K2 60

- tepelná vodivost při 200°C - 0,08 W/m.K
- tepelný odpor při 200°C - 0,625 m2.K/W
- měrná tepelná kapacita - 840 J/kg.K

- třídy požární odolnosti I 30
/ E 60
- souhrnná třída požární
odolnosti EI 30
- objemová hmotnost 250
kg/m3

- šachta systému MESSY SAVE ENERGY byla odzkoušena v interakci s dřevěnými
konstrukcemi a jako průchodka izolační vrstvou tloušťky 400 mm (obálkou budovy). Pro
maximální teplotu spalin v prostupu 350°C, po dobu maximálně 6 hod (vč.náběhu) byla v
izolovaném prostupu doměřena max.povrchová teplota šachty 85°C a povrchová teplota
dřevěné konstrukce 10 mm od pláště šachty max.55°C.
g) zkušební protokoly a certifikáty:

- požární zkouška - číslo FireLAB_2017_10_20 - Požární laboratoř UCEEB
- požární zkouška - číslo FireLAB_2017_10_23 - Požární laboratoř UCEEB
- zkouška opatření pro požárně bezpečnou aplikaci celulózové izolace v integraci s komínovým
tělesem - číslo N14/2020 - Požární laboratoř UCEEB
- indikativní zkouška požární odolnosti kalcium-silikátové desky - číslo N3/2021 - Požární
laboratoř UCEEB
Tato dokumentace nahrazuje v plném rozsahu všechny předcházející.
V Olešovicích dne 26.března
2021

Závěry z laboratorního měření průběhu teplot na modelovém prostupu
komínového tělesa stropní konstrukcí
V říjnu 2017 proběhlo, na akademické půdě zkušebny ČVUT UCEEB v Kladně, měření tepelných vlastností
prostupu třívrstvého nerezového komínu DN 150 mm izolovanou vodorovnou konstrukcí.
Tato akce měla za základní cíl pokusit se, pro konkrétní sestavu komínu a vodorovné konstrukce, zmapovat
průběh prostupu tepelné energie z komínového tělesa do masivní izolační vrstvy.
Pro testování byl zvolen komínový systém následujících vlastností:
- vnitřní průměr 150 mm
- vnější průměr 210 mm
- tepelný odpor 0,41 m2.K/W
- tloušťka izolace 30 mm
- vnitřní i vnější plášť – ocel 1.4404 – tloušťky 0,5 mm
Vodorovná izolační vrstva se skládala z 300 mm izolační vaty, vzduchotěsně uzavřené OSB deskami.
Dotěsněny byly prostupy kolem komínu, a to spodní prostup, certifikovaným těsněním a vrchní, kalcium silikátovou
deskou tl.20 mm, dotěsněnou vysokoteplotním silikonem. Na uvedený komínový systém byla připojena krbová
kamna, a to kouřovodem s jedním 90° lomením. Sopouch komína byl použit 90°.
Na základě předchozích měření byla zvolena teplota spalin pod prostupem cca 320°C. Tato teplota odpovídá
poměrně značně nehospodárnému spalování dřeva. Jako zdroj tepla byl použit plynový hořák regulovatelného
výkonu, který zajistil stabilní teplotu v komínu neovlivněnou otvíráním dvířek.
Nedílnou součástí testů bylo i ověření funkčnosti izolační šachty. Pro testy byla použita izolační šachta
následujících vlastností:
- vnitřní rozměr 250 x 250 mm
- vnější rozměr 350 x 350 mm
- tloušťka stěny 50 mm
- tepelná vodivost 0,07 W/m.K
- tloušťka vzduchové vrstvy mezi šachtou a pláštěm komínu 20 mm
Šachta byla umístěná těsně u testovaného komínu a opět z obou stran vzduchotěsně dotěsněna. Vnější
okolí šachty bylo opět izolováno standardní minerální vatou.

PRŮBĚH MĚŘENÍ
Cílem měření bylo zmapovat průběh teplot během provozu spotřebiče, ale rovněž po ukončení provozu
během vychládání. V průběhu prvních cca 30 minut byl proveden náběh na plný výkon, který byl následně udržován
po dobu 4,5 hodin. Po celkem pěti hodinách provozu byl zdroj vypnut a se zavřenými dvířky chladl dalších 7 hodin.
Celková doba trvání jednotlivých testů byla tedy 12 hodin.

Obrázek 0.1 – schéma měření

1. - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY – PROSTUP TEPLA
První otázkou bylo, jaké množství tepla bude procházet do konstrukce prostupu, tedy jak velké bude snížení
teploty spalin při prostupu komínu izolovanou vodorovnou konstrukcí. Pro toto měření byla použita dvě tepelná
čidla registrující teploty pod a nad prostupem.
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Obrázek 1.1 – teploty uvnitř spalinové cesty –
průchodka vyplněna minerální izolací
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Obrázek 1.2 – teploty uvnitř spalinové cesty –
v průchodce osazena izolační šachta

Z uvedených grafů je patrné, že průchodem komínu izolovanou vrstvou se teplota spalin snížila, přičemž
teplota spalin pod prostupem byla jak v případě výplně minerální vatou, tak při použití izolační průchodky,
v podstatě stejná - cca 320-345°C po dobu pěti hodin.
Pokud byl prostup vyplněn pouze minerální vatou, snížila se teplota vlivem průchodu prostupem o cca 6080°C, ovšem ve variantě s izolační šachtou pouze o 40-50°C. Ve druhém případě bylo tedy snížení teploty spalin
prostupem konstrukcí průměrně o cca 40-50% nižší.
Výše uvedené teploty můžeme použít pro výpočet množství tepla, které bylo pohlceno konstrukcí prostupu:
- pro variantu s použitím pouze minerální vaty lze dovodit:
Q = 575 W, což znamená za 4,5 hodin E = 2,59 kWh
- pro variantu s použitím izolační šachty lze stejným postupem dovodit:
Q = 370 W a E = 1,66 kWh
Lze tedy učinit závěr, že množství energie přecházející z komínu do izolovaného prostupu není
zanedbatelné, protože pro testovaný vzorek byla vypočtena hodnota více než 0,5 kW.
Současně bylo zjištěno, že v testovaném průchodu došlo vlivem osazení izolační průchodky ke snížení
množství energie vstupující do izolovaného průchodu o cca 35%.

2. - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY – POVRCHOVÉ TEPLOTY
Druhou otázkou byly povrchové teploty komínu pod a v průchodu izolovanou vodorovnou konstrukcí. Pro
toto měření byla použita tři čidla, z nichž jedno bylo umístěno na volném povrchu těsně pod prostupem, další
uprostřed izolace a třetí 50 mm pod jejím horním okrajem.
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Obrázek 2.1 – povrchové teploty – průchodka
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Obrázek 2.2 – povrchové teploty –
v průchodce osazena izolační šachta

Z uvedených grafů je patrné, že prostup komínu izolovanou vrstvou výrazně ovlivňuje povrchové teploty na
komínovém tělese, a to i v oblasti těsně před jeho vstupem do izolované vrstvy. Teplota spalin během testu byla
cca 320-345°C a povrchová teplota na volném povrchu komínu mimo prostup byla cca 40-70°C.
Pokud byl prostup vyplněn pouze minerální vatou, zvýšila se povrchová teplota pod prostupem na cca
100°C, následně dosáhla maxima ve vodorovné ose prostupu, a to cca 220°C a opět se snižovala na cca 190°C v horní
vrstvě izolace.
Ve variantě s izolační šachtou byly opět naměřeny hodnoty nižší, přičemž povrchová teplota pod prostupem
byla cca 90°C, následně dosáhla maxima po celé délce prostupu, a to cca 165°C. Povrchová teplota byla stejná po
celém průchodu izolací. Osazením izolační šachty s uzavřenou vzduchovou mezerou tedy došlo jednak ke snížení
maximální povrchové teploty o cca 25% a jednak k jejímu rovnoměrnému rozložení. Nedošlo k akumulaci tepla a
vzrůstu teploty v horní části šachty.
Lze tedy učinit závěr, že povrchové teploty na volném povrchu, a to ani bezprostředně před vstupem do
izolované vrstvy nedosahují limitních hodnot a současně, že nárůst povrchových teplot uvnitř prostupu je značný a
má v podstatě lineárně stoupající tendenci.
Současně bylo zjištěno, že v testovaném průchodu došlo vlivem osazení izolační průchodky ke snížení
povrchové teploty o cca 25% a jejímu optimálnějšímu rozložení.
Závěrem této části je nutné konstatování, že nebylo dosaženo ustáleného stavu prostupu energie a lze tedy
při delší expozici očekávat další nárůst povrchových teplot. Rozhodujícím a určujícím faktorem se tedy jeví délka
provozu spotřebiče.

3. - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY – „BEZPEČNÁ VZDÁLENOST“
Třetí otázkou byly teploty dosahované v izolaci, a tedy stanovení jakési „bezpečné vzdálenosti“ vyplněné
izolací. Pro toto měření bylo použito celkem 9 čidel rozmístěných v izolaci ve třech vrstvách a ve vzdálenosti od 50
mm od povrchu komínu. Ve variantě s izolační průchodkou byla nejbližší čidla umístěna na vnější povrch této šachty.
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Obrázek 3.2 – teploty v izolační vrstvě –
v průchodce osazena izolační šachta

Z uvedených grafů je patrné, že prostup tepla do izolační vrstvy se projevuje zvýšením teploty, která ovšem
klesá se vzrůstající vzdáleností od povrchu komínu. Teplota spalin během testu byla cca 320-345°C po dobu pěti
hodin.
Pokud byl prostup vyplněn pouze minerální vatou, byla ve vzdálenosti 50 mm od pláště komínu naměřena
maximální teplota cca 145°C, ve vzdálenosti 100 mm cca 95°C, ve vzdálenosti 150 mm cca 60°C a ve vzdálenosti 200
mm již pouze cca 45°C.
Ve variantě s izolační šachtou byly opět naměřeny hodnoty nižší, přičemž maximální povrchová teplota na
vnějším povrchu šachty byla cca 85°C, ve vzdálenosti 100 mm cca 65°C, ve vzdálenosti 150 mm cca 50°C a ve
vzdálenosti 200 mm již pouze cca 35°C. Osazením izolační šachty tedy došlo ke snížení maximálních teplot v izolaci
ve vzdálenosti 100 mm od povrchu komínu o cca 30%, přičemž i teplota na povrchu izolační šachty ve vzdálenosti
70 mm od povrchu komínu byla hluboko pod 100°C.
Při obou měřeních byla patrná „setrvačnost“ v procesu prostupu energie, která se projevila dosažením
maximálních teplot v době ukončení provozu spotřebiče. Nárůst teplot a časový posun byly však poměrně
zanedbatelné, zejména vzhledem k tomu, že v testu nebyly použity materiály s vysokou tepelnou kapacitou.
Lze tedy učinit závěr, že teploty v izolované vrstvě nedosahují již cca 50-100 mm od pláště komínu limitních
hodnot a současně, že nárůst teplot uvnitř izolace má v podstatě lineárně stoupající tendenci. Nicméně po pěti
hodinách provozu nebylo ve vzdálenosti nad 100 mm dosaženo teplot dostatečných pro okamžité zapálení běžně
ošetřeného dřeva.
Současně bylo zjištěno, že v testovaném průchodu došlo vlivem osazení izolační průchodky ke snížení
teploty o cca 30% a jejímu optimálnějšímu rozložení. Teplota na vnějším povrchu šachty byla během testu pod
teplotou nutnou pro okamžité vzplanutí hořlavých materiálů.
Závěrem této části je nutné konstatování, že nebylo dosaženo ustáleného stavu prostupu energie a lze tedy
při delší expozici očekávat další nárůst vnitřních teplot. Rozhodujícím a určujícím faktorem se tedy jeví délka
provozu spotřebiče.

4. - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY – UMÍSTĚNÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
Čtvrtou základní otázkou bylo, jaké množství izolace vytvoří dostatečnou ochranu pro dřevěné konstrukce
uložené uvnitř izolované vodorovné konstrukce. Do izolovaného prostupu byl proto umístěn dřevěný nehoblovaný
hranol, a to ve vzdálenosti 75 mm od pláště komínu. Pro toto měření byla použita dvě čidla umístěná na hranolu
blíže ke komínu, a to ve vzdálenosti nejkratší 75 mm a ve vzdálenosti 130 mm od povrchu komínu. Teplota spalin
během testu byla cca 320-345°C po dobu pěti hodin. Ve variantě s izolační šachtou byl dřevěný hranol v těsné
blízkosti vnějšího pláště šachty.
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Obrázek 4.1 – teploty na dřevěném hranolu –
průchodka vyplněna minerální izolací

Obrázek 4.2 – teploty na dřevěném hranolu –
v průchodce osazena izolační šachta

Z uvedených grafů je patrně, že prostup tepla do dřevěného hranolu se projevuje zvýšením jeho povrchové
teploty, která ovšem výrazně klesá se vzrůstající vzdáleností od povrchu komínu. Teplota spalin během testu byla
cca 320-345°C po dobu pěti hodin.
Pokud byl prostup vyplněn pouze minerální vatou, byla v nejbližší vzdálenosti od povrchu komínu, tedy 75
mm, naměřena na povrchu dřevěného hranolu maximální teplota cca 57°C, a ve vzdálenosti 130 mm již pouze cca
33°C.
Ve variantě s izolační šachtou byly opět naměřeny hodnoty nižší, přičemž maximální povrchová teplota na
povrchu dřevěného hranolu byla cca 52°C, a ve vzdálenosti 130 mm cca 37°C. Osazením izolační šachty tedy došlo
ke snížení maximálních teplot na povrchu dřevěného hranolu o cca 10%, přičemž nárůst této teploty byl podstatě
pozvolnější a došlo k rovnoměrnějšímu rozložení tepelného toku.
Při obou měřeních byla patrná tentokrát již výraznější „setrvačnost“ v procesu prostupu energie, která se
projevila jednak dosažením maximálních teplot v době ukončení provozu spotřebiče, ale zejména podstatně
pomalejším vychládáním. Nárůst teplot a časový posun byly však poměrně zanedbatelné, nicméně vzhledem k vyšší
tepelné kapacitě dřeva již nelze zanedbat pozvolné uvolňování naakumulované energie.
Lze tedy učinit závěr, že teploty na neupravené dřevěné konstrukci nedosahují již cca 75-100 mm od pláště
komínu limitních hodnot a současně, že nárůst těchto povrchových teplot má v podstatě lineárně stoupající
tendenci. Nicméně po pěti hodinách provozu nebylo nikde na povrchu sledované dřevěné konstrukce dosaženo
teplot dostatečných pro okamžité zapálení běžně zpracovaného dřeva.
Současně bylo zjištěno, že v testovaném prostupu došlo vlivem osazení izolační šachty ke snížení teploty o
cca 10%, jejímu optimálnějšímu rozložení a zejména k významnému snížení sklonu křivky zvyšování teploty. Teplota
na vnějším povrchu dřevěného hranolu byla po celou dobu testu pod teplotou nutnou pro okamžité vzplanutí
hořlavých materiálů.
Závěrem této části je nutné konstatování, že nebylo dosaženo ustáleného stavu prostupu energie a lze tedy
při delší expozici očekávat další nárůst vnitřních teplot. Rozhodujícím a určujícím faktorem se tedy i zde jeví délka
provozu spotřebiče.

ZÁVĚR
V této zprávě jsou, ve zkrácené formě, shrnuty základní závěry, ovšem bez podrobnějšího komentáře,
okrajových podmínek, dalších systémových závěrů, jakož i výpočetního a fyzikálního ověření.
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vzorec: RK = ƩR1-N + RI + RE
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=
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celkový tepelný odpor komínu

m .K/W

R1-N =

tepelný odpor jednotlivých vrstev

m .K/W

RI

=

tepelný odpor přestupu tepla vnitřní =
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=

tepelný odpor přestupu tepla vnější =
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vrstva 5 - z vnitřku ven
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2

m2.K/W

0,11

2

m .K/W

RAAB DW 150
R1 =

0,41

m2 .K/W

vzduchová mezera 5 mm
R2 =

0,05

m2 .K/W

Save energy PV, PS, SE 50
R3 =

0,625

m2 .K/W

lepidlo stavební
R4 =

0,003

R5 =

m2 .K/W
m2 .K/W

Celkový výpočtový tepelný odpor konkrétní
konstrukce dle zhora uvedeného zakázkového čísla:

RK =

1,198

m2.K/W

vypočtená hodnota tepelného odporu odpovídá tloušťce
cca
0,72 m cihelného zdiva
Komínová šachta (průchodka) MESSY SE50 je určena pro snížení prostupu tepla z komínů a
kouřovodů do okolního prostředí. Šachta v uvedeném složení byla odzkoušena v interakci s
dřevěnými konstrukcemi a jako průchodka izolační vrstvou tloušťky 400 mm (obálkou budovy). Pro
maximální teplotu spalin 350°C , a to po dobu maximálně 6 hod (vč.náběhu) byla v izolovaném
prostupu doměřena max.povrchová teplota šachty 85°C a povrchová teplota dřevěné konstrukce
10 mm od pláště šachty max.55°C .
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xxx
Tento štítek je platný pouze pro konkrétní komínovou šachtu vyrobenou a protokolárně dodanou pod výše uvedeným zakázkovým číslem.
Vypočítaný tepelný odpor je stanoven pouze směrem kolmým na osu šachty a při výpočtové teplotě spalin 200°C, teplotě okolí 20°C a
minimální rychlosti proudění spalin 0,5 m/s. Vypočítaný údaj je pouze informativní, neboť vychází z obecných okrajových podmínek.
Zhotovitel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé záměnou šachet, vynecháním vrstev nebo jejich úpravou.

SAVE ENERGY

duben 2021

Tyto podklady jsou určeny pro školení „Integrace a bezpečnost komínových systémů v dřevostavbách a energeticky
úsporných stavbách“, pořádané firmou MESSY s.r.o.
Školení je zaměřeno na požadavky a způsoby technických řešení při navrhování a realizaci spalinových cest
v moderních stavbách a je určeno projektantům, přípravářům, stavbyvedoucím, montážníkům komínů a revizním
technikům.
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