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INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  

– COS FUM INOX DUBLU PERETE - 

1. Sistemul de cos de fum se va realiza doar din elemente originale “Versia-Lux” care se imbina intre ele si nu au suferit modificari 

dimensionale (taieri, largiri etc) .  

2. Identificarea diametrului interior al cosului de fum se face cu ajutorul tabelelor de calcul, in functie de tipul cazanului si puterea lui, 

de eventuale recomandari ale producatorului sau de toate acestea la un loc. Inaltimea si eventuale devieri de la axa verticala a 

cosului de fum se vor determina in concordanta cu proiectul acestuia. 

3. Greutatea cosului trebuie sa se sprijine prin intermediul unui SUPORT BAZA LA SOL pe o temelie solida, turnata din beton sau zidita. 

De asemenea exista si posibilitatea sprijinirii cosului de fum pe un SUPORT BAZA suspendat deasupra solului, fixat in perete cu 

ajutorul unui SUPORT PRINDERE CONSOLA  triunghiular. 

4. Astfel de platforme care sa preia greutatea cosului de fum trebuie realizate la fiecare 5m cu ajutorul SUPORTULUI INTERMEDIAR si 

al aceluiasi SUPORT PRINDERE CONSOLA. 

5. COLIERELE DE IMBINARE trebuie sa cuprinda pe latimea lor portiuni din ambele elemente imbinate si este interzisa fixarea acestora 

direct pe muchia de imbinare. Se recomanda folosirea COLIERELOR PRINDERE PERETE SIMPLU SAU RAMFORSAT la fiecare 2.5m de 

tubulatura verticala, iar in cazul tubulaturii orizontale sau inclinate, la fiecare 1.5m. De asemenea se recomanda folosirea lor inainte 

si dupa coturile ce apar pe traseul cosului de fum. 

6. Nu este permis ca greutatea cosului sa se sprijine in elemente aflate in pozitie inclinata, in consecinta acestea vor trebui fixate cu 

COLIERE DE PRINDERE suplimentare. Devierea de la axa verticala a cosului de fum cu 30º si mai mult de 1m este permisa doar cu 

conditia ca sectiunea transversal a cosului de fum inclinat sa nu fie mai mica decât sectiunea verticala. 

7. Sectiunile orizontale care nu trebuie sa depaseasca o treime din lungimea activa a cosului de fum necesita o inclinatie de 20mm 

pentru fiecare metru de BURLAN INOX. Elementul de legatura intre cazan si cosul de fum (TUB INOX FLEXIBIL DP) trebuie sa fie 

realizat din acelasi material cu peretii cosului de fum, sa aiba pozitie orizontala si sa nu aiba o lungime mai mica de 0.5m. 

8. Elementul de legatura intre cazan si cosul de fum nu poate avea mai mult de 3 schimbari de directie iar raza de curbura nu poate fi 

mai mica decât diametrul elementului de legatura. 

9. Cosurile de fum dublu perete se incheie in partea superioara cu o TERMINATIE CONICA. PALARIILE ANTIPLOAIE sau alte elemente 

de capat pentru cosul de fum nu sunt recomandate. 

10. Pentru evacuarea condensului si a apei de ploaie cosurile de fum trebuie sa fie echipate cu tije de scurgere a condensului (acestea 

sunt incluse in elementul SUPORT BAZA sau SUPORT BAZA LA SOL in functie de varianta constructiva). Elementul USITA INSPECTIE  

este necesar pentru accesul in interiorul cosului de fum in momentul curatarii acestuia. El este pozitionat in partea inferioara a 

cosului de fum dar trebuie sa fie intr-o zona in care sa existe acces facil si sa nu prezinte alte pericole de accidentare. 

11. Daca cosul de fum se ridica cu mai mult de 2 metri de la suprafata acoperisului casei este necesar un COLIER DE ANCORARE pentru 

o fixare suplimentara. 

12. In cazul tubarii unui cos de caramida cu BURLANE INOX  pe acestea trebuie montate la fiecare 3 metri niste elemente stabilizatoare 

care sa mentina pozitia verticala a cosului si centrarea acestuia in locasul zidit ce trebuie tubat. 

13. In cazul in care cosul de fum trece prin acoperis acesta este prevazut cu un element tip “fusta” de forma conica care sa impiedice 

patrunderea apei in rostul dintre cos si acoperis. 

DEPOZITAREA produselor se va realiza in incaperi uscate pe paleti de lemn sau pe alte structuri cu suprafata nemetalica care sa excluda 
contactul elementelor sitemului de cos de fum cu mediul agresiv (umiditate, murdarie, alte produse metalice). 
EXPLOATAREA sistemului de cos de fum este in mod direct legata de reglarea si exploatarea in parametrii prescrisi ai sursei de caldura. 
Utilizarea improprie a sursei de caldura sau a unor combustibili cu umiditate mare poate duce la producerea gudronului ale carui 
posibile efecte (coroziune chimica sau incendiu pe cos) nu este acoperita de aceasta garantie. 
INTRETINEREA sistemului de cos de fum se va face de catre persoane autorizate, periodic conform prevederilor legale in vigoare. La 
curatarea sistemului de cos de fum se vor folosi doar perii cu fir de plastic sau in cazuri exceptionale (prezenta gudronului uscat) perii 
din inox. 
Reclamatiile referitoare la probleme ce ar putea sa apara si sunt acoperite de aceasta garantie se vor trimite in scris pe adresa SC PRO 
INVEST SRL sau pe email-ul office@proinvest.com.ro in maxim 30 de zile de la aparitia motivului reclamatiei si vor fi insotite de 
factura/bonul fiscal si copia certificatului de garantie. Certificatul de garantie trebuie sa fie semnat si de cel care a realizat montarea 
cosului. Garantia consta in inlocuirea sistemului de cos de fum sau a elementelor degradate cu elemente noi.  
SC PRO INVEST SRL nu raspunde de deficientele de motaj. Aceasta raspundere revine exclusiv montatorului. 
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