
 

 

 

 

AKUMULAČNÍ PRSTENCE 
 

Prodlužte si tepelnou pohodu a využijte bezezbytku teplo, 

které vzniká při hoření v krbové vložce. 
 

Akumulační prstence jsou kruhové moduly, které efektivně akumulují teplo z 

krbové vložky nebo kamen a po dlouhou dobu jej dále rovnoměrným sáláním 

předávají do obytného prostoru. Tím se zároveň sníží teplota a objem spalin, 

které by jinak nadměrně zatěžovaly komín.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prstence jsou vyrobeny z akumulačního žárobetonového materiálu KZB3. 

 
 

 vhodné pro krbové vložky s deflektorem  

(prstence nesmí být  vystaveny přímému žáru z topeniště) 

 lze instalovat na krbové vložky a kamna různých výrobců 

s vývodem kouřovodu nahoru (konzultujte s výrobcem krbové vložky či 

kamen, zda mohou být prstence položeny přímo na jejich výrobek, či je 

potřeba udělat pro prstence samonosné uchycení mimo vložku či kamna) 

 

 vnitřní průměr: 165, 185, 205 mm 

vnější průměr: 340 mm, 

výška: 110 mm 

 minimální nárok na prostor 

 záruční lhůta 2 roky amphora@lac.cz 

www.amphora-lac.com 



 

 

 

 

CENA AKUMULAČNÍCH PRSTENCŮ 
 

01041792 LAC akumulační prstenec - středový 160,180,200 2 100,- 

01041789 LAC akumulační prstenec - redukce horní 160 1 922,- 

01041786 LAC akumulační prstenec - redukce spodní 160 1 922,- 

01041790 LAC akumulační prstenec - redukce horní 180 1 922,- 

01041787 LAC akumulační prstenec - redukce spodní 180 1 922,- 

01041791 LAC akumulační prstenec - redukce horní 200 1 922,- 

01041788 LAC akumulační prstenec - redukce spodní 200 1 922,- 

Cena v Kč bez DPH.  

 sestava minimálně ze 4 ks  

(redukce spodní a horní + 2 prstence); 

ideálně 6-8 ks 

 váha: 14,9 -17,9 kg redukce; 16,5 kg prstenec  

 těsnící provazce mezi prstence a kolem roury  

nejsou v ceně 

 suché napojování 

 nutno dodržovat pomalé zatápění 

 rychlejší předávání tepla do prostoru než šamot 

 

 

 

 téměř konstantní tepelná vodivost pomáhá  

ukládat teplo, které je postupně uvolňováno  

do vytápěného prostoru, viz teplotní záznam: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

   

    Počet hodin od začátku topení: 
   

    tmavě modrá – proces hoření 

    světle modrá – vyhasnuto 

    (tepelný výkon prstenců)  


