
 

 

 

 

 

1. Загальні відомості. 

Завод виробник ТМ ДИМКОМ (надалі Виробник) виготовляє димохідні елементи), що збираються в єдину конструкцію 

(Димохід) , призначені для відведення продуктів згорання від опалювальних приладів різних типів (камінів, печей, топок, 

твердопаливних котлів, газових котлів, газових та дизельних установок), а також можуть бути використані як вентиляція. 

2. Конструктивні особливості. 

Димоходи ТМ ДИМКОМ виготовляються лише з нержавіючої сталі марок AISI-201, AISI-304, AISI-316, AISI-309  двох видів 

виконання: одностінні ( без теплоізоляції ); двостінні ( теплоізольовані ). Товщина слою теплоізоляції становить від 30 до 

35мм. В якості теплоізоляції використовуються негорючі високоякісні матеріали на основі базальтового волокна.  

3. Гарантійні зобов’язання Виробника на димоходи з нержавіючої сталі. 

Виробник надає гарантійні зобов’язання на елементи димоходів власного виробництва в терміни передбачені в Таблиці 

1. На протязі гарантійного терміну у випадку виявлення дефекту, що виник з вини Виробника, дефектні елементи, надані 

Замовником Виробнику, підлягають ремонту чи заміні. 

Таблиця 1. 

Марка 
сталі  

Максимальна 
робоча 
температура 
вказаної марки 
сталі 

Допустимий 
режим 
експлуатації 

Тип палива Опалювальні 
прилади 

Термін 
експлуатації 

Гарантійний 
термін на 
наскрізну 
корозію * 

AISI-201 +500 °C сухий   10 років  

AISI-304 +550 °C сухий/ 
вологий 

Газ, тверде 
паливо 
(дрова, 
пеллети) 

Газові котли, 
твердопаливні 
котли  

25 років 5 років 

AISI-316 +700°C сухий/ 
вологий 

Газ, тверде 
паливо 
(дрова, 
пеллети), 
рідке паливо 
(дизельне) 

Газові котли, 
твердопаливні 
котли, топки, печі, 
каміни 

50 років 10 років 

AISI-309 +1000°C сухий/ 
вологий 

Газ, тверде 
паливо 
(дрова, 
пеллети), 
рідке паливо 
(дизельне) 

Газові котли, 
твердопаливні 
котли, топки, печі, 
каміни, топки бань, 
саун 

50 років 10 років 

* Гарантійні зобов’язання передбачені для побутових опалювальних приладів і діють лише при дотриманні умов передбачених «Правилами підбору, 

монтажу та експлуатації димоходів ТМ ДИМКОМ» 

Гарантія не розповсюджується: 

- на зовнішній вигляд димоходів; 

- на комплектуючі елементів (ущільнювачі, болти, дюбеля, та ін.) 

- у випадку загорання сажі у димоході; 

- у випадку недотримування «Правил підбору, монтажу та експлуатації димоходів ТМ ДИМКОМ»; 

- у випадку наявності механічних пошкоджень; 

- у випадку використання димоходів не за призначенням; 

- у випадку самостійного негарантійного ремонту; 

- у випадку якщо димохід неможливо ідентифікувати як виріб ТМ ДИМКОМ. 

- на димоходи які працюють в режимі надлишкового тиску і які зазнали аеродинамічного удару та деформацію, в 

випадку якщо на них не був передбачений вибуховий клапан; 

- на зовнішній кожух термоізольованого димоходу. 


