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Moduļdūmvads SCHIEDEL Prima Plus
Prima Plus ir augstas kvalitātes 316L markas nerūsējošā tērauda
viensienas dūmvadu sistēma ar sieniņas biezumu 0,6mm.
Prima Plus ir paredzēts izmantošanai ķieģeļu dūmvadu
iekšpuses renovācijai (oderēšanai), kad apkures iekārta vai citi
apstākļi norāda uz to, ka dūmvads strādā mitros darba apstākļos kā arī
gadījumā, kad apkures ierīce jāpievieno dūmvadam.
Vajadzības gadījumā, pielietojot elastīgu blīvi savienojuma vietās,
ir iespējams iegūt P1 spiediena klases dūmvadu sistēmu.
Prima Plus ir piemērots visiem standarta eļļas, gāzes un cietā kurināmā
centrālās apkures katliem pie nosacījuma, ka apkures iekārtes izplūdes
gāzu temperatūra ir līdz 450°C vai īslaicīgi līdz 600°C. Uzliekot uz Prima
Plus caurules savienojuma gropes elastīgu blīvi, no zemspiediena dūmvadu
sistēmas iegūstam P1 spiediena klases dūmvadu sistēmu, taču tad
maksimālā darba temperatūra ir 200°C.

Prima Plus galvenās īpašības:
•

•
•
•
•

Mūsdienīgs dizains un korozijnoturīga konstrukcija izmantojot 0,6mm
biezu 316L markas nerūsējošo tēraudu ar nepārtraukto metinājumu.
Prima Plus ir vienīgā viensienas dūmvadu sistēma, kas ir izturējusi
starptautiski atzītu GASTEC korozijnoturības testu.
Vienkārša elementu savienojumu sistēma paātrina montāžu un papildus
stiprinājuma skavas piedod konstrukcijai stingrību.
Iekšējās caurules savienojuma grope kalpo kā kapilārkavētājs, neļaujot
mitrumam izkļūt cauri savienojumam.
Regulējami līkumi palīdz atrisināt dūmvada novietojuma problēmu pie
dūmvada sānsveres.
Uzliekot uz Prima Plus caurules savienojuma gropes elastīgu
blīvi, no zemspiediena dūmvadu sistēmas iegūstam P1 spiediena
klases dūmvadu sistēmu (līdz 200Pa), kas ir piemērota attiecīgiem
kondensācijas tipa katliem.

Prima Plus dūmvadu sistēma ir vienkārši uzstādāma, turklāt
detalizēta montāžas instrukcija kā arī visi nepieciešamie
savienojuma elementi un papildpiederumi ietilpst komplektā.
Prima Plus ir drošs un izturīgs metāla dūmvads, šī sistēma
atbilst visām ES normām un tai ir spēkā esoša
atbilstības deklarācija un CE marķējums:

Prima Plus
EN 1856-2:
EN 1856-2:
EN 1856-2:
EN 1856-2:
EN 1856-2:
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T200 P1 W V2 L50060 O
T600 N1 W V2 L50060 G
T200 P1 W V2 L50060 O(200)
T200 N1 W V2 L50060 O(200)
T600 N1 W V2 L50060 G(400)

Konusa lietussargs

Konuss
Nosegplāksne

Tēva savienojums

Dūmvada posms

Mātes savienojums

Līkums

Izmantojot
elastīgo blīvi

Dūmvada posms

Distancgredzens

Dūmvada posms
nolaišanai

Pieslēguma adapteris

Sienas norobežojošā
plate

Pieslēguma posms

Dūmvada posms
Tīrīšanas posma
revīzijas korķis
Tīrīšanas posms
Tīrīšanas lūka
(ar rāmi)
Kondensāttrauks
Ventilācijas reste
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Moduļu dūmvadu Prima Plus
ir viegli iegādāties un uzstādīt
Moduļu dūmvadus Schiedel Prima Plus izplata firma
Schiedel Dūmvadu Sistēmas. Par piedāvātajiem moduļu
dūmvadiem Schiedel jautājiet pa tālr. +371 67796050.
Schiedel dūmvadus Jūs varat iegādāties pie būvmateriālu
tirgotājiem visā Latvijā.

Schiedel Dūmvadu Sistēmas, SIA
Mūkusalas iela 72
Rīga, Latvija, LV-1004
tālr: +371 67796050
fakss: +371 67796055
e-pasts: ofiss@schiedel.lv
www.schiedel.lv
www.schiedel.com

Jūsu pārdevējs:

