
  Primer vgradnje  S-Line Vrtljiva zaključna kapa, vstavljiva                                          
 

Opis Art.-št. Nazivno-Ø mm 

S-Line 130 2103195 130 

S-Line 150 2103196 150 

S-Line 180 2103198 180 

S-Line 200 2103199 200 

Swing S-Line vrtljiva zaključna kapa, preklopna in vstavljiva 

 

Opis Art.-št. Nazivno-Ø mm 

Swing S-Line 130 2104436 130 

Swing S-Line 150 2104438 150 

Swing S-Line 180 2104441 180 

Swing S-Line 200 2104443 200 

 
Montažna plošča  za zidane dimnike 

 

Opis Art.-št. Nazivno-Ø mm 

Montažna plošča 130 2104447 130 

Montažna plošča 150 2104449 150 

Montažna plošča 180 2104451 180 

Montažna plošča 200 2104452 200 

 

Lakirana izvedba na povpraševanje .       PREDNOST Z KOMPETENCO 
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  Der drehbare Aufsatz  

  Produktblatt  

 

 
 

✓ Preizkušeno 

✓ Dolga življenjska 
doba 

✓ Kvalitetno 

✓ Visoka kakovost 

 

 
Drugi premeri po naročilu, 

vse Rotovent®-zaključne kape so dobljive za vse druge 

                premere dimnikov.                                                          Joseph Raab GmbH & Cie. KG 
Gladbacher Feld 5 

D-56566 Neuwied 

Individualno 
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak . 

Stanje na dan 11/2018 

E-Mail: info@raab-gruppe.de 

Internet: www.raab-gruppe.de 
 

Raab je certificiran po DIN EN ISO 9001 

Premium ROTOVENT®-Partner 

 

Zastopstvo, informacije, prodaja, montaža, servis 
 

MKM Nova d.o.o., Celovška 291, 1000 Ljubljana 
       Tel: 01 58 37 940, E-pošta: mkmnova@siol.net, www.mkm-nova.si 
 

 

mailto:info@raab-gruppe.de
http://www.raab-gruppe.de/
mailto:mkmnova@siol.net


  Vzrok  Tehnika/Rešitev  Funkcija in prednosti  
 

Slab vlek dimnika pomeni pomanjkljivo izgorevanje. To lahko pripelje do uhajanja dimnih plinov v 

bivalni prostor. Saje lahko uničijo dimnik. Pri močnih vetrovih ali nevihtah imajo lahko dimniki 

prevelik vlek, saj piha veter nad dimnikom z veliko hitrostjo in dodatno črpa zrak iz dimnika. 

Posledica je prehitro izgorevanje goriva, izguba dragocene energije. Ta učinek je večkrat tudi 

vzrok letečih iskric. 

Pri vetrovnem tlaku (Stalen veter, nizek zračni tlak, padajoči vetrovi, itd.) se lahko stalno ali 

občasno potisne dimne pline nazaj. 

Vrtljiva zaključna kapa  Rotovent zanesljivo preprečuje vdor takih vetrov, prav tako 

negativni učinek sesanja. 

S svojimi vrtljivimi lamelami   zagotavlja konstanten  vlek v dimniku. 

 

 

✓  Izpušne pline potiskajo nazaj vplivi okolja, kot so dež, veter in druge različne vremenske razmere. 

Da bi to preprečili, se  Rotovent vrti  že ob rahlem premikanju zraka in s tem prepreči vdor 

negativnega zraka. 

✓ Dodatno zajema s svojimi lopaticami zrak in krepi naravni vlek. 

✓ Hitrejši je veter, hitreje se vrti zaključna kapa. 
✓ Zahvaljujoč posebnemu sistemu lamel  ostane pretok zraka stabilen, ohranja se enakomerni 

vlek in ne prihaja do „izsesavanja“.. 

✓ Zahvaljujoč posebni izvedbi in optimalnemu naklonu lamel ima zaključna kapa tudi v 

mirovanju učinkovit odboj vetra. 

 

✓ Izboljša pretok zraka in dimnih plinov v dimniku 

✓ Preprečuje vstop dima v bivalni prostor 

✓ Izboljšuje izgorevanje 

✓ Preprečuje leteče iskre 

✓ Možnost celo letnega prezračevanja in odzračevanja dimnikov, kleti, kuhinj, 

garaž, shramb, kopalnic in WCejev. 

✓ Zanesljiva zaščita pred dežjem in snegom. 

✓ Tehnika vrtenja brez obrabe, brez krogličnih ležajev 

✓ Lahko in varno kurjenje 

✓ Temperaturna odpornost do  300 °C 

✓ Učinkovit kot deflektor vetra v mirovanju 

✓ Zagotavlja zaščito pred pticami. 

✓ Preprečuje vlago v dimniku in zidu 

✓ Testiran za vse dimnike in ogrevalne sisteme 

 
 

 

 
preizkušen po vseh  EU-Normah – predpisih  (vklj. 

preiskus zeledenitve) 

spl. potrdilo gradbenega organa P-BAY-09-0047 

 

Slike tipičnih dimniških okvar, vzrok slabo izgorevanje, nezadosten vlek in neprimerna kapa.   Princip delovanja  
Slike in tekst so last firme Rotovent® Systems. 


