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Po montavimo pašalinkite!

Saugumo nuorodos
Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus
žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.
Saugumo nuorodų aiškinimas
Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus
žmonėms.

!

Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos
materialinės žalos ar žalos aplinkai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, pateikiama papildoma informacija.
Paskirtis
Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems
specialistams.
■ Dujų instaliacijos darbus gali atlikti tik
atsakingos dujų tiekimo įmonės įgaliotas kvalifikuotas specialistas.
■ Elektros įrangos darbus leidžiama
atlikti tik profesionaliems elektrikams.

■ profesinių sąjungų taisyklių,
■ atitinkamų DIN, EN, DVGW, TRGI, bei
Lietuvoje galiojančių STR taisyklių
TRF ir VDE darbo saugos taisyklių bei
Lietuvoje galiojančio STR.
a ÖNORM, EN, ÖVGW-TR dujos,
ÖVGW-TRF ir ÖVE
c SEV, SUVA, SVGW, SVTI,
SWKI, VKF ir EKAS direktyvos
1942: suskystintos dujos, 2 dalis

Darbai su sistema
■ Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., atskiru saugos išjungikliu arba pagrindiniu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos
tikrai nėra.
■ Sistemą apsaugokite, kad nebūtų
įjungta vėl.
■ Jei kurui vartojamos dujos, užsukite
dujų uždaromąjį čiaupą ir apsaugokite,
kad jis nebūtų atsuktas netyčia.

Reikalavimai

5780 230 LT

Dirbdami laikykitės
■ įstatyminių nelaimingų atsitikimų prevencijos reikalavimų,
■ įstatyminių aplinkosaugos reikalavimų,
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Bendrosios montavimo nuorodos
Derinimas su rajono kaminkrėčiu
Prieš pradėdama darbus su išmetamųjų
dujų sistema, specializuota šildymo
technikos įmonė turėtų susitarti su atsakingu rajono kaminkrėčiu. Rajono
kaminkrėčio dalyvavimas turėtų būti
užfiksuotas raštu.

Projektavimas
Prieš montuodami patikrinkite, ar nebus
viršijamas maks. galimas linijų ilgis.
Maks. galimi linijų ilgiai su naudojamu
šilumos gamybos įrenginiu:

Išmetamųjų dujų sistemų projektavimo instrukcija

Išmetamųjų dujų temperatūros ribojimas
Dūmtakiai yra leisti naudoti išmetamosioms dujoms, kurių temperatūra ne
didesnė kaip 120 °C.

Viessmann kondensaciniuose katiluose
įrengtos priemonės užtikrina, kad nebūtų
viršyta didžiausia leidžiama išmetamųjų
dujų temperatūra.

Montavimo nuorodos
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■ Visus sandariklius prieš montuojant
sutepti kartu pristatytu lubrikantu.
■ Naudoti tik pridedamus specialiuosius
sandariklius.
■ Įstatomosios movos išmetamųjų dujų
kanale visada turi būti nukreiptos
srauto kryptimi.
■ Visada naudoti tik PPs išmetamųjų
dujų sistemai pristatytas konstrukcines dalis.
■ Vamzdžius vieną į kitą stumti lengvai
sukant.
■ Dūmtakių sistemos vamzdžius galima
trumpinti sumontuotus.
5780 230 LT

■ Tiesimo būdams pateiktos konstrukcinių dalių apžvalgos galioja ir pastatomiems kondensaciniams katilams.
■ Išmetamųjų dujų kelias turi būti kuo
trumpesnis ir kuo tiesesnis.
■ Horizontalias sujungimo linijas link
šilumos gamybos įrenginio tieskite su
≥ 3° nuolydžiu (apie 50 mm/m).
■ Horizontalias sujungimo linijas maždaug kas 1 m atremkite arba pakabinkite.
■ Saugant nuo apgadinimo ir nesandarumo, išmetamųjų dujų sistemas reikia
atskirti nuo virpesių generatorių (pvz.,
vėdinimo sistemų)
■ Patikrinti, ar visose movose gerai laikosi sandarikliai.

Bendrosios montavimo nuorodos (tęsinys)
Pradėti eksploataciją galima tik tada,
kai išpildytos tokios sąlygos:
■ Išmetamųjų dujų kanalai pralaidūs.
■ Išmetamųjų dujų sistema su viršslėgiu
sandari išmetamosioms dujoms.
■ Angos, skirtos pakankamam degimo
oro tiekimui, yra atviros ir tokios konstrukcijos, kad jų negalima uždaryti.
■ Išpildyti visi išmetamųjų dujų sistemų
įrengimui ir eksploatacijos pradžiai
galiojantys reikalavimai.

Pavojus
Nesandarios arba užsikimšusios
išmetamųjų dujų sistemos arba
nepakankamas degimo oro tiekimas dėl išmetamosiose dujose
esančio anglies monoksido sukelia pavojingus gyvybei apsinuodijimus.
Užtikrinkite, kad išmetamųjų dujų
sistema veiktų tinkamai. Degimo
oro tiekimo angos turi būti tokios,
kad jų nebūtų galima uždaryti.

Reikiamos pagalbinės priemonės

5780 230 LT

■ Lynas išmetamųjų dujų sistemai į
šachtą nuleisti (ilgis: kamino aukštis
plius 3 m)
■ Pjūklas ir dildė reikiamo ilgio vamzdžiams nupjauti ir nusklembti
■ Gręžtuvas šachtos dangčiui ir atraminei sijai pritvirtinti
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Bendrosios montavimo nuorodos (tęsinys)
Dūmtakių sistemos teleskopinės movos montavimas
Nuoroda
Teleskopine mova galima kompensuoti
maždaug 45 mm atstumą. Per didelius
arba trūkstamus ilgius prieš montuojant
išlyginti atvedamajame vamzdyje.
2.

3.
4.

6.

12

0

1.

5.

1. Įstumkite vamzdį į atvedamos dūmtakių sistemos konstrukcinės dalies
movą.

4. Atidarykite manžetą ir užstumkite ant
toliau vedančio dūmtakių sistemos
vamzdžio.

2. Toliau vedantį dūmtakių sistemos
vamzdį sutrumpinkite tiek, kad tarp
vamzdžio ir dūmtakių sistemos dalies
susidarytų 120 mm atstumas.

5. Atitraukite teleskopinę movą ir
užstumkite ant atvedamo dūmtakio
vamzdžio.
6. Sureguliuokite manžetą ir uždarykite
veržiamąsias užsklandas.
5780 230 LT

3. Užstumkite teleskopinę movą ant
toliau vedančio dūmtakio vamzdžio.
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Bendrosios montavimo nuorodos (tęsinys)
Dūmtakio vamzdžio išmontavimas iš dūmtakių sistemos vamzdžio (jeigu reikia)
Sistemos dydis 60/100 ir 80/125
1.

2.

Sandarumo patikra

5780 230 LT

Pro šachtą išvedamų išmetamųjų dujų
sistemų sandarumą po montažo turi
patikrinti rajono kaminkrėtys.
■ Pastatų dūmtakiams su viršslėgiu,
aplink kuriuos nėra degimo oro (priklausomi nuo patalpų oro), reikalingas slėgio bandymas.
Slėgio bandymui į viršuje ir apačioje
užsandarintą dūmtakį slėgio tikrinimo
prietaisu pučiamas oras, kol susidaro
200 Pa slėgis. Palaikant slėgį nustatoma, koks oro kiekis skverbiasi pro
nesandarumus.
Dūmtakis laikomas pakankamai sandariu, jeigu protėkio procentas, skaičiuojant pagal vidinį paviršių, neviršija
0,006 l/(s x m2).

■ Dūmtakiuose su viršslėgiu, aplink
kuriuos yra degimo oras (nepriklausomi nuo patalpų oro) sandarumą
galima patikrinti, matuojant dūmtakyje
O2 kiekį degimo ore (žiedinio tarpo
matavimas).
Dūmtakis laikomas pakankamai sandariu, jeigu O2 kiekis degimo ore skiriasi ne daugiau kaip tokia verte nuo
atskaitinių verčių. Atskaitinė vertė nustatoma pagal automatinį matavimo
prietaiso balansavimą:
– dūmtakiams su bendruoju statybos
priežiūros institucijos leidimu
0,4 tūr. %
– kitiems dūmtakiams 0,2 tūr. %.
Nuoroda
Atkreipti dėmesį į specifinius šalies reikalavimus.
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Bendrosios montavimo nuorodos (tęsinys)
Išmetamųjų dujų ir tiekiamojo oro sistemos sertifikavimas
Išmetamųjų dujų ir tiekiamojo oro sistema yra CE sertifikuota ir leista naudoti
pagal EN 14471 (žr. išmetamųjų dujų
sistemų projektavimo instrukciją).

Sistemos sertifikatai
Sistema sertifikuota kartu su firmos
„Skoberne“ dūmtakiais iš PPs pagal EB
dujas deginančių prietaisų direktyvą
2009/142/EB.
CE-0085BQ0021
CE-0085BN0570
CE-0085BN0569
CE-0085AQ0257
CE-0085BT0029
CE-0085BR0432, CE-0085CN0050
CE-0085BU0051, CE-0085CN0050
CE-0085BR0432, CE-0085CN0050
CE-0085BU0051, CE-0085CN0050
CE-0085BR0433, CE-0085CM0463
CE-0085BU0052, CE-0085CM0463
CE-0085BU0052, CE-0085CM0463
CE-0035BS104, CE-0035CO106
CE-0035BO107
CE-0035BM112, CE0035CO107
CE-0035BM112, CE0035CO107
CE-0035CL102
CE-0035CL102
CE-0085CM0184
CE0035CO107
CE0085CO0146
CE-0085CM0150
CE-0063CO3047

5780 230 LT

Vitocrossal 200, tipas CM2
Vitocrossal 300, tipas CU3
Vitocrossal 300, tipas CM3
Vitocrossal 300, tipas CT3B, CT3U
Vitodens 100-E, 100-W, 111-W
Vitodens 200-W
Vitodens 222-F
Vitodens 222-W
Vitodens 242-F
Vitodens 300-W
Vitodens 333-F
Vitodens 343-F
Vitoladens 300-C
Vitoladens 300-T
Vitoladens 300-W
Vitoladens 333-F
Vitorondens 200-T
Vitorondens 222-F
Vitosolar 200-F
Vitosolar 300-F
Vitosorp 200-F
Vitotwin 300-W
Vitovalor 300-P
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Bendrosios montavimo nuorodos (tęsinys)
Nuoroda
Lipdukus „Sistemos sertifikatai“ ir „Firmos „Skoberne GmbH“ išmetamųjų dujų
sistema“ užklijuokite netoli išmetamųjų
dujų sistemos arba prie šildymo katilo
gerai matomoje vietoje.

Lipdukai pridėti prie techninės dokumentacijos.

Išvedimas pro šachtą
Montavimo nuorodos
Galiniam vėdinimui apžiūrėti numatykite
revizinę angą šachtos pagrinde. Kondensato nutekėjimas iš dūmtakio į šildymo katilą turi būti užtikrintas ne
mažesniu kaip 3° (apie 50 mm/m) nuolydžiu.
Išmetamųjų dujų sistema turi būti išvesta
virš stogo. Pagal FeuVo stogo perviršis
lygiagrečiai stogo nuolydžiui 400 mm.

5780 230 LT

Prieš pradedant montuoti atsakingas
rajono kaminkrėtys turi patikrinti, ar
norima naudoti šachta yra tinkama ir leistina.
Katilinėje išmetamųjų dujų sistemoje turi
būti sumontuota bent viena revizinė
anga sistemai apžiūrėti ir valyti bei slėgio
patikrai atlikti (jei reikia). Jeigu prie dūmtakio negalima prieiti nuo stogo, palėpėje
už kamino valymo durelių sumontuoti
dar vieną revizinę angą.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Standusis dūmtakis
Nuo patalpų oro nepriklausomas režimas
1
2

B
A

2
3
C
4
2

3

3
2
3
1 8 9776

5B

A

4
5

2

6

2

7

8
C

A Tiekiamasis oras
B Išmetamosios dujos
C Revizinė anga

5780 230 LT
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Katilo prijungimo mova
Pagrindinis paketas šachtai
sudaro:
■ Atraminė alkūnė
■ Atraminė sija
■ Šachtos dangtis
■ Tarpikliai (5 vnt.)
Dūmtakio vamzdis
2 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakio alkūnė (naudojant ištęstose šachtose)
30° arba 15°
Revizinė dalis, tiesi
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Dūmtakių sistemos mūro aklidangtis
Dūmtakių sistemos vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakių sistemos alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis dūmtakių sistemos trišakis
arba
Revizinė dūmtakių sistemos alkūnė
Teleskopinė dūmtakių sistemos
mova
Tvirtinimo apkaba
Dūmtakių sistemos adapteris
7 60/100 mm į 7 80/125 mm
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Nuo patalpų oro priklausomas režimas
1
2

B
A
2
3
4
2

3

3
2
3
1 5346 A

4
5
2

E

2

D
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Katilo prijungimo mova
Pagrindinis paketas šachtai
sudaro:
■ Atraminė alkūnė
■ Atraminė sija
■ Šachtos dangtis
■ Tarpikliai (5 vnt.)
Dūmtakio vamzdis
2 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakio alkūnė (naudojant ištęstose šachtose)
30° arba 15°
Revizinė dalis, tiesi
Išmetamųjų dujų alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis trišakis
87°
Vėdinimo aklidangtis
Praplėtimas 7 60 mm į
7 80 mm

C

Galinis vėdinimas
Išmetamosios dujos
Revizinė anga
Tiekiamojo oro anga
Tiekiamasis oras

5780 230 LT

A
B
C
D
E
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Nuo patalpų oro priklausomas režimas, kai degimo oras tiekiamas iš jungtinio
patalpų oro
■ Minimalus visų jungtinio oro patalpų
tūris yra 4 m3 kiekvienam vardinės
šiluminės galios kW
■ Angos jungiamosiose duryse ne
mažesnės kaip 150 cm2

5780 230 LT

Galima tik sistemos dydžiui 60 ir 80.
Jungiantis su šachta elementas įrengiamas išmetamųjų dujų / tiekiamojo oro
(dūmtakių) sistemoje. Degimo oras imamas iš patalpos pro tiesiai šalia žiočių į
kaminą esančią angą (jungtinio patalpų
oro sienos aklidangtis).
Patalpose turi būti jungtiniu degimo oru
užtikrintas pagal TRGI 2008 reikalavimus pakankamas degimo oro tiekimas:
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
1
2

B
C
2
3
4
2

3

3

1 8 7 5A

3

2

4
5
6

6

7

D
E

Tiekiamasis oras
Išmetamosios dujos
Galinis vėdinimas
Anga patalpų orui sujungti
Revizinė anga

5780 230 LT

A
B
C
D
E

C

8

Katilo prijungimo mova
Pagrindinis paketas šachtai
sudaro:
■ Atraminė alkūnė
■ Atraminė sija
■ Šachtos dangtis
■ Tarpikliai (5 vnt.)
Dūmtakio vamzdis
2 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakio alkūnė (naudojant ištęstose šachtose)
30° arba 15°
Revizinė dalis, tiesi
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Dūmtakių sistemos jungtinio
patalpų oro sienos aklidangtis
Dūmtakių sistemos vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakių sistemos alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis dūmtakių sistemos trišakis
arba
Revizinė dūmtakių sistemos alkūnė
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Montavimas
01. Galinėje šachtos sienoje, ties viduriu, išgręžkite 7 12 mm kiaurymę
atraminei sijai A pritvirtinti.
D
C

02. Įstatykite atraminę siją A į išgręžtą
kiaurymę ir įtvirtinkite ją priekinėje
šachtos sienoje varžtais arba skiediniu.
03. Uždėkite atraminę alkūnę B ir
užfiksuokite ją kaiščiu, įstatytu į
atraminės sijos kiaurymę.
04. Iš išorės prie pačio apatinio vertikalaus vamzdžio pritvirtinkite montažinį lyną C.

B

Ø 12

A

05. Priklausomai nuo šachtos dydžio
kas 2–5 m ir prie kiekvienos fasoninės dalies (pvz., revizinės dalies
arba alkūnės) sumontuokite tarpiklį D. Užlenkti galai į viršų.
06. Užtepkite lubrikanto ir šiek tiek
sukdami įstumkite vamzdžius vieną
į kitą.
07. Montažiniu lynu C nuleiskite vamzdžius į šachtą.

5780 230 LT

08. Nuimkite montažinį lyną ir įstumkite
patį apatinį vamzdį į atraminę
alkūnę B.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
09. Pats viršutinis vamzdis E turi baigtis maždaug per 50 mm žemiau viršutinės šachtos briaunos.

G
H
K

10. Pritvirtinkite apatinę šachtos dangčio dalį F.

50 +0
-20

345

F

E

Sistemos dydis 60 iki 100 mm
11. Sistemos dydis 60 iki 100 mm:
užmaukite galinį vamzdį G.

F

H
K

Nuoroda
Svorio sumetimais galinio vamzdžio G trumpinti negalima.
Sistemos dydis 125 iki 200 mm:
Sutrumpinkite paskutinį vamzdį G
(be movos). Užmovus apsauginį
apvadą H, jis ir vamzdis turi užsibaigti kuo vienodžiau.

50 +0
-20

≈ 360

G

E

Sistemos dydis 125 iki 200 mm
G

K

50 +0
-20

500

H
F

12. Užmaukite apsauginį apvadą H ir
prie apatinės dalies pritvirtinkite fiksacinį lyną K.

5780 230 LT

E

Sistemos dydis 250 mm
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Jungiamosios linijos primontavimas
1. Tik kai eksploatuojama nuo patalpų
oro nepriklausomu režimu:
Paskutinį jungiamosios linijos tiekiamojo oro vamzdį L sutrumpinkite
tiek, kad jis siektų iki vidinės šachtos
sienos.

M

L

N

2. Nuo patalpų oro nepriklausomam
režimui:
Užmaukite dūmtakių sistemos mūro
aklidangtį M ir įstumkite šachtos
angos link.
Nuo patalpų oro priklausomam režimui:
Užmaukite vėdinimo aklidangtį N ir
įstumkite šachtos angos link.
Nuoroda
Susidarantis plyšys skirtas galiniam
šachtos vėdinimui.
Papildomų vėdinimo grotelių nereikia.

O

Nuo patalpų oro priklausomas režimas, degimo orą tiekiant iš jungtinio
patalpų oro:
Užmaukite dūmtakio vamzdį ant atraminės alkūnės. Užmaukite jungtinio
patalpų oro sienos aklidangtį O ir
pritvirtinkite prie šachtos.

Plastikiniams dūmtakiams dviejų kanalų
šachtoje montuoti kartu su kietojo kuro
šilumos gamybos įrenginiu.
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Metalinis antgalis turi būti įsikišęs į
šachtą ne mažiau kaip per dūmtakio
vamzdžio skersmens ilgį.
Jei reikia, naudokite kaip priedas tiekiamą nerūdijančio plieno ilgintuvą.

5780 230 LT

Metalinio šachtos dangčio primontavimas

1. Pats viršutinis vamzdis turi baigtis
maždaug per 80 mm žemiau viršutinės šachtos briaunos.

80±10

200

50

Išvedimas pro šachtą (tęsinys)

2. Užmaukite metalinį vamzdį A. Jei
reikia, naudokite ilgintuvą (priedas).

B

3. Uždėkite šachtos dangtį B ir pridedamomis tvirtinimo detalėmis pritvirtinkite prie šachtos.

5780 230 LT

A
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Nerūdijančio plieno ilgintuvas kartu su užsakovo įrengiamu šachtos dangčiu
B
ØD

C

Šachtos dangtį kaip bendrą stogelį (meidingeno plokštę) turi parūpinti užsakovas.

≥400

≥2xD

A

5780 230 LT

A Kamino ilgintuvas iš suodžių gaisrui
atsparios medžiagos
B Nerūdijančio plieno ilgintuvas
C Šachtos dangtis (įrengiamas užsakovo)
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Lankstusis dūmtakis
Nuo patalpų oro nepriklausomas režimas
1
2

B
A

2

C

3
4
2

5

3

4
5

2

19 qP 8 67

A
2

6

2

7
8

2

9
C

5780 230 LT

A Tiekiamasis oras
B Išmetamosios dujos
C Revizinė anga

qP

Katilo prijungimo mova
Pagrindinis paketas šachtai
(lankstusis)
sudaro:
■ Atraminė alkūnė
■ Prijungimo movos
■ Atraminė sija
■ Šachtos dangtis
■ Tarpikliai (5 vnt.)
Revizinė dalis, tiesi
(skirta montuoti į lanksčiuosius
dūmtakius)
Lankstusis dūmtakis
Jungiamasis elementas
likutinėms lanksčiojo dūmtakio dalims sujungti
Įtraukimo įtaisas
su 20 m lynu
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Mūro aklidangtis
Dūmtakių sistemos vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakių sistemos alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis dūmtakių sistemos trišakis
arba
Revizinė dūmtakių sistemos alkūnė
Teleskopinė dūmtakių sistemos
mova
Dūmtakių sistemos adapteris
7 60/100 mm į 7 80/125 mm
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Nuo patalpų oro priklausomas režimas
1
2

B
A

2

3
4

3

2
4
5

5
2
6
7

1 8769 A

2
2

E

8
2

D

C

Galinis vėdinimas
Išmetamosios dujos
Revizinė anga
Tiekiamojo oro anga
Tiekiamasis oras
5780 230 LT

A
B
C
D
E

9

Katilo prijungimo mova
Pagrindinis rinkinys šachtai
(lankstusis)
sudaro:
■ Atraminė alkūnė
■ Prijungimo movos
■ Atraminė sija
■ Šachtos dangtis
■ Tarpikliai (5 vnt.)
Revizinė dalis, tiesi
(skirta montuoti į lanksčiuosius
dūmtakius)
Lankstusis dūmtakis
Jungiamasis elementas
likutinėms lanksčiojo dūmtakio dalims sujungti
Įtraukimo įtaisas
su 20 m lynu
Revizinė dalis, tiesi
Dūmtakio vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Išmetamųjų dujų alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis trišakis
87°
Vėdinimo aklidangtis
Praplėtimas 7 60 mm į
7 80 mm

20

Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Montavimas
Pavojus
Saugant nuo veikimo sutrikimų,
lankstųjį dūmtakį tiesti ne didesniu kaip 45° nuo vertikalės
kampu.
Montuojant netraukti lanksčiojo
dūmtakio per aštrias briaunas.

■ Priklausomai nuo šachtos dydžio, ne
didesniais kaip 2 m tarpais sumontuoti
tarpiklius.
■ Tarpikliai turi būti išdėstyti prieš ir po
kiekvieno krypties pokyčio ir kiekvienos revizinės dalies.
■ Dūmtakis turi nesiliesti prie šachtos
sienos.

Nuorodos!
■ Dūmtakį visada traukti tik iš viršaus į
apačią.
■ Atkreipti dėmesį į srauto kryptį (rodyklė
ant konstrukcinių dalių)
Atraminės sijos įmontavimas į šachtą
1. Galinėje šachtos sienoje, ties viduriu,
išgręžkite 7 12 mm kiaurymę atraminei sijai A pritvirtinti.
2. Įstatykite atraminę siją A į išgręžtą
kiaurymę ir įtvirtinkite ją priekinėje
šachtos sienoje varžtais arba skiediniu.

5780 230 LT

Ø 12

A
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Revizinės dalies, jungiamojo elemento arba prijungimo movos primontavimas

A

3
2
1

B

C

1

D

1. Statmenai ir lygiai nupjaukite
lankstųjį dūmtakį A.
2. Montažinio žiedo B briaunelę užfiksuokite 3-ame lanksčiojo dūmtakio A griovelyje.

4. Revizinę dalį, jungiamąjį elementą
arba prijungimo movą D stumkite
ant montažinio žiedo B tol, kol ji
užsifiksuos.

5780 230 LT

3. Sandariklį C įdėkite į 1-ą lanksčiojo
dūmtakio A griovelį.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Įtraukimo įtaiso primontavimas ir lanksčiojo dūmtakio įtraukimas

A

1. Šiek tiek suspauskite lanksčiojo dūmtakio galą A, kad jis taptų ovalus.
Įtraukimo įtaiso plokštelę B įstatykite į trečią dūmtakio griovelį.
2. Užmaukite kreipiamąjį kūgį C ant
lanksčiojo dūmtakio A. Linijos galas
turi būti visiškai uždengtas.

B

3. Prie įtraukimo įtaiso kilpos pritvirtinkite traukimo lyną.

C

4. Užmaukite ant dūmtakio A tarpiklį D (užlenktu galu išmetamųjų
dujų kryptimi).

E

E
A

D

5. Uždėkite pridedamus laidų rišiklius E aplink tarpiklių žiedus D ir
tvirtai užveržkite.
6. Iš viršaus į apačią įtraukite lankstųjį
dūmtakį A į šachtą. Netraukite linijos per aštrias briaunas.

5780 230 LT

7. Numontuokite nuo linijos įtraukimo
įtaisą.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
8. Prijungimo movos F montavimas
prie dūmtakio A (žr. 22 psl.)
F

10. Ištepkite prijungimo movą F lubrikantu ir įstatykite į atraminę alkūnę
G.

5780 230 LT

G

9. Uždėkite atraminę alkūnę G ir užfiksuokite ją kaiščiu, įstatytu į atraminės
sijos kiaurymę.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Plastikinio šachtos dangčio primontavimas

H
G

F
E
D
C

200

B

A

1. Praveskite lankstųjį dūmtakį A pro
šachtos dangtį B.
2. Nupjaukite lankstųjį dūmtakį A
200 mm virš viršutinės šachtos briaunos.
3. Apatinę šachtos dangčio dalį B
uždėkite ant šachtos ir pritvirtinkite.
4. Tik 7 60 ir 80 mm:
ant apatinės šachtos dangčio B
dalies uždėkite redukcinį žiedą C.
5. Montažinio žiedo D briaunelę užfiksuokite 3-ame lanksčiojo dūmtakio A griovelyje. Žr. 22 psl.
6. Sandariklį E įdėkite į 1-ą lanksčiojo
dūmtakio A griovelį.
7. Tol stumkite galinį vamzdį F ant
montažinio žiedo D, kol jis užsifiksuos.
8. Fiksacinį lyną G užkabinkite už
šachtos dangčio B kiaurymės.

5780 230 LT

9. Ant galinio vamzdžio F uždėkite
apsauginį gaubtą H ir užfiksuokite jį
šachtos dangtyje B.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Metalinio šachtos dangčio primontavimas
1. Praveskite lankstųjį dūmtakį A pro
laikiklį B.
G

2. Uždėkite laikiklį B ant šachtos.
3. Nupjaukite dūmtakį A maždaug per
50 mm virš laikiklio B laikomojo
paviršiaus.

F

D

5. Sandariklį D įdėkite į 1-ą lanksčiojo
dūmtakio A griovelį.

C

6. Tol stumkite pereinamąją movą E
ant montažinio žiedo C, kol ji užsifiksuos.

B

7. Įstatykite dūmtakį F į pereinamąją
movą E.

A

8. Ant galinio vamzdžio F užmaukite
apsauginį gaubtą G ir jį pritvirtinkite.

5780 230 LT

~50

E

4. Lankstųjį dūmtakį A ištraukite aukštyn tiek, kad būtų galima sumontuoti
montažinį žiedą C.
Montažinį žiedą C įdėkite į 3-ą
lanksčiojo dūmtakio A griovelį.
Žr. 22 psl.
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Išvedimas pro šachtą (tęsinys)
Jungiamosios linijos primontavimas
1. Tik kai eksploatuojama nuo patalpų
oro nepriklausomu režimu:
Paskutinį jungiamosios linijos tiekiamojo oro vamzdį A sutrumpinkite
tiek, kad jis siektų iki vidinės šachtos
sienos.

B

A

C

D

2. Nuo patalpų oro nepriklausomam
režimui:
Užmaukite dūmtakių sistemos mūro
aklidangtį B ir įstumkite šachtos
angos link.
Nuo patalpų oro priklausomam režimui:
Užmaukite vėdinimo aklidangtį C ir
įstumkite šachtos angos link.
Nuoroda
Susidarantis plyšys skirtas galiniam
šachtos vėdinimui.
Papildomų vėdinimo grotelių nereikia.

5780 230 LT

Nuo patalpų oro priklausomas režimas, degimo orą tiekiant iš jungtinio
patalpų oro:
Ant atraminės alkūnės užmaukite
dūmtakio vamzdį, užmaukite jungtinio patalpų oro sienos aklidangtį D
ir pritvirtinkite šachtoje.
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Prijungimas prie drėgmei nejautraus kamino
Pagal EN 13384-1 prie drėgmei nejautrių
kaminų galima jungti kondensacinius
katilus, jeigu kamino gamintojas, remdamasis šilumos gamybos įrenginio išmetamųjų dujų vertėmis, patvirtino tinkamumą.
Čia reikia atsižvelgti į sistemos sąlygas
(pvz., grįžtamąją šildymo vandens temperatūrą, jungiamojo elemento modelį ir
t. t.).
B
C

Kaip pereinamąją dalį tarp dūmtakio ir
drėgmei nejautraus (FU) kamino įstatyti,
pvz., įstatomąjį firmos „Schiedel“ adapterį arba firmos „Plewa“ adapterį.

1
2

3
4

4 23 2A

Katilo prijungimo mova
Dūmtakio vamzdis
2 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Revizinė dalis, tiesi
Išmetamųjų dujų alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis trišakis
87°

F
1

D

A
B
C
D
E
F
28

Įstatomasis adapteris
Išmetamosios dujos
Galinis vėdinimas
FU kaminas
Revizinė anga
Tiekiamasis oras

C

5780 230 LT

E

Vertikalus išvadas pro šlaitinį arba plokščiąjį stogą
Išvadą pro stogą vedant per neįrengtą
pastogę, dūmtakių sistemą reikia apsaugoti nuo mechaninio apgadinimo ir pravesti per papildomą metalinį vamzdį
(TRGI 2008).

B

a

2

Jeigu šalia vienas kito išdėstoma keletas
išvadų pro stogą: išlaikyti minimalų 1,5 m
atstumą tarpusavyje ir iki kitų konstrukcinių dalių (pvz., stoglangių) pagal
TRGI 2008. Atkreipti dėmesį į dūmtakio
žiočių atstumą virš stogo (žr. pav.). Kai
vardinė šiluminė galia ≥ 50 kW, reikalingas viršstoginis ilgintuvas (žr. 32
psl.).
Vardinė šiluminė
galia
a (min.)

kW

≤50 ≥50

mm

400 1000

A

1
2

3
7

3

5
6
4
1

4
5
6

7

5780 230 LT

A Tiekiamasis oras
B Išmetamosios dujos

Katilo prijungimo mova
Dūmtakių sistemos išvadas pro
stogą
Vamzdžio išvadai „Klöber“ banguotosioms čerpėms
Tinkamą „Klöber“ banguotąją čerpę parūpina užsakovas.
arba
Universali banguotoji čerpė
arba
Plokščiojo stogo apvadas
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Teleskopinė dūmtakių sistemos
mova
Dūmtakių sistemos alkūnė
87° arba 2 x 45°
Dūmtakių sistemos vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Tvirtinimo apkaba
Dūmtakių sistemos adapteris
7 60/100 mm į 7 80/125 mm
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Vertikalus išvadas pro šlaitinį arba plokščiąjį… (tęsinys)
Montavimas
Dūmtakių sistemos išvadas pro stogą

2

3

!

Dėmesio
Nurodyti minimalūs montažiniai
ilgiai būtinai turi būti išlaikomi.
Išvado pro stogą už stogo
netrumpinti.

■ Pagal gamintojo nurodymus įmontuoti
vamzdžio išvadą „Klöber“ banguotosioms čerpėms, universalią banguotąją čerpę arba plokščiojo stogo
apvadą.
■ Plokščiojo stogo apvadą integruoti į
stogo sluoksnius pagal plokščiųjų
stogų direktyvas.
■ Lubų pralauža (min. skersmuo):
– 105 mm (sistemos dydis 60)
– 130 mm (sistemos dydis 80)
– 160 mm (sistemos dydis 100).
■ Tik pilnutinai sumontavus išvadą
apkaba pritvirtinti jį prie stogo konstrukcijos.
■ Išvadą pro stogą uždėti ant banguotosios čerpės arba plokščiojo stogo
apvado iš viršaus.
■ Dūmtakių sistemos jungiamąją liniją
prijungti iš apačios.

7

5780 230 LT

6
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Vertikalus išvadas pro šlaitinį arba plokščiąjį… (tęsinys)
Stogo konstrukcija pagal plokščiųjų
stogų direktyvą

A
B

C
D
E
F
G
H

Izoliacijos sluoksnis
Ventiliacijos sluoksnis
Šilumos izoliacija
Izoliacija
Lubos
Dūmtakis

C
D
E
F
D
G
H

5780 230 LT

A Plokščiojo stogo apvadas
B Žvyro užpilas
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Vertikalus išvadas pro šlaitinį arba plokščiąjį… (tęsinys)
Viršstoginio ilgintuvo primontavimas
Sistemos dydis 60 ir 80

3x

B
C

B
3x

B
C

1. Užmaukite vidinį viršstoginio ilgintuvo
vamzdį A ant išvado per stogą B ir
pritvirtinkite 3 pridedamais varžtais.
2. Užmaukite juodą vamzdį C ant
išvado pro stogą B ir pritvirtinkite 3
pridedamais varžtais.
3. Išvadą pro stogą B su viršstoginiu
ilgintuvu A užmaukite ant dūmtakių
sistemos linijos.
4. 1 m ilgiu pritvirtinkite viršstoginį ilgintuvą pridedama apkaba D ir lynais.

A
D

5780 230 LT

C
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Vertikalus išvadas pro šlaitinį arba plokščiąjį… (tęsinys)
Sistemos dydis 100
1. Nuimkite viršutinę išvado pro stogą
dalį A.
A

2. Užmaukite viršstoginį ilgintuvą B
ant išvado pro stogą.
3. Ant viršstoginio ilgintuvo B užmaukite viršutinę dalį A.

B

Nuoroda
Su ≥ 1 m ilgintuvu išvadą pro stogą
pritvirtinkite lynais. Lynus galima tvirtinti prie viršstoginio ilgintuvo.

Prijungimas per lauko sieną

5780 230 LT

Nuoroda
Negalima naudoti su Vitocrossal ir Vitoladens.
Į dūmtakių sistemos liniją turi būti įmontuota revizinė anga, skirta apžiūrai ir
valymui.

Rekomendacija: kad dūmtakių sistemos
liniją būtų lengviau montuoti, mes rekomenduojame naudoti teleskopinę dūmtakių sistemos movą.
Jungiamąjį elementą reikia sumontuoti
ne mažesniu kaip 3° (maždaug
50 mm/m) nuolydžiu.
33

Prijungimas per lauko sieną (tęsinys)
1 5 7 4 6 42
A
3
B

1
2

3
4

5

6
7
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Katilo prijungimo mova
Dūmtakių sistemos prijungimas
per lauko sieną
(įskait. mūro aklidangčius)
Apsauginės grotos
Dūmtakių sistemos vamzdis
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakių sistemos alkūnė
87° arba 2 x 45°
arba
Revizinis dūmtakių sistemos trišakis
arba
Revizinė dūmtakių sistemos alkūnė
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Teleskopinė dūmtakių sistemos
mova
Tvirtinimo apkaba
Dūmtakių sistemos adapteris
7 60/100 mm į 7 80/125 mm

B Išmetamosios dujos

5780 230 LT

A Tiekiamasis oras

Prijungimas per lauko sieną (tęsinys)
Montavimas
C

B

a

A

b

c

Dūmtakių sistema 7 60/100 mm ir 7 80/125 mm
Dūmtakių sistema
(7 mm)
a (mm)
b (mm)
c (mm)

60/100

80/125

≤ 475
155
704

≤ 710
165
952
A

B

C

475

160

730

5780 230 LT

Dūmtakių sistema 7 100/150 mm
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Prijungimas per lauko sieną (tęsinys)
1. Prakirskite sieną (min. skersmuo):
■ 105 mm (sistemos dydis 60)
■ 130 mm (sistemos dydis 80)
■ 160 mm (sistemos dydis 100)

4. Jeigu prijungimas per lauko sieną yra
≤ 2 m aukštyje nuo grunto paviršiaus
viešųjų kelių zonoje, prisukite apsaugines grotas.

2. Įstumkite į mūro angą prijungimą per
lauko sieną A su mūro aklidangčiu
B.

5. Iš vidaus prijunkite dūmtakių sistemos jungiamąją liniją ir nutieskite ją
ne mažesniu kaip 3° nuolydžiu (maždaug 50 mm/m) link šildymo katilo.

5780 230 LT

3. Užstumkite vidinį mūro aklidangtį
C.
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Įrengimas palei lauko sieną
A
qE
qP

A

3

qR
7

qQ

C

qW

qR 3

4

5
6
7

8

2m

qP

6

9
qP

12

34

5

9
B
7
8
5

qQ

qW

5780 230 LT

A Išmetamosios dujos
B Tiekiamasis oras
C Įrengimo palei lauko sieną laiptas,
jeigu stogo nuosvyra yra nedidelė
1
2

qE

arba
Dūmtakių sistemos revizinė alkūnė, 87°
Teleskopinė dūmtakių sistemos
mova
Dūmtakių sistemos vamzdis
1,95 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Mūro aklidangtis
Tvirtinimo apkaba
Revizinė dūmtakių sistemos dalis, tiesi
Lauko sienos rinkinys
ir
87° dūmtakių sistemos alkūnė
arba 87° lauko sienos sistemos
alkūnė
Lauko sienos sistemos oro
įsiurbimo dalis
Dūmtakių sistemos vamzdis arba lauko sienos sistemos vamzdis
1,95 m ilgio
1 m ilgio
0,5 m ilgio
Dūmtakių sistemos išvadas pro
stogą
(kai stogo nuosvyra didelė)
Universali banguotoji čerpė
arba
Vamzdžio išvadas „Klöber“
banguotosioms čerpėms
Tinkamą „Klöber“ banguotąją čerpę parūpina užsakovas.
Lauko sienos antgalis
(kai stogo nuosvyra nedidelė)

Katilo prijungimo mova
Dūmtakių sistemos revizinis trišakis, 87°
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Įrengimas palei lauko sieną (tęsinys)
qR

45° dūmtakių sistemos alkūnė
arba 45° lauko sienos sistemos
alkūnė
arba
30° dūmtakių sistemos alkūnė
arba 30° lauko sienos sistemos
alkūnė
Dūmtakių sistemos adapteris
7 60/100 mm į 7 80/125 mm

Montavimas
1. Prakirskite sieną (min. skersmuo):
■ 105 mm (sistemos dydis 60)
■ 130 mm (sistemos dydis 80)
■ 160 mm (sistemos dydis 100).
2. Iš lauko į mūro pramušą įstatykite
lauko sienos alkūnę 8 su mūro aklidangčiu 5.
3. Kuo arčiau lauko sienos alkūnės 8
sumontuokite oro įsiurbimo dalį 9.
4. Iš vidaus pritvirtinkite mūro aklidangtį
5.
5. Iš vidaus prijunkite dūmtakių sistemos jungiamąją liniją ir nutieskite ją
ne mažesniu kaip 3° nuolydžiu (maždaug 50 mm/m) link šildymo katilo.

!

Dėmesio
Nurodyti minimalūs montažiniai ilgiai būtinai turi būti išlaikomi.
Išvado pro stogą už stogo
netrumpinti.

Išvadas pro stogą
■ Naudoti universalią čerpę arba
vėdinimo čerpę su vamzdžių
išvadu.
■ Po išvadu pro stogą įstatyti dūmtakių sistemos teleskopinę
movą 3.
■ Pagal gamintojo nurodymus įmontuoti vamzdžio išvadą „Klöber“
banguotosioms čerpėms arba universalią banguotąją čerpę.
■ Išvadą pro stogą uždėti ant banguotųjų čerpių iš viršaus.
■ Iš apačios prijungti lauko sienos
liniją.

5780 230 LT

6. Lauko sienos apkabomis 6 pritvirtinkite konstrukcines dalis vienodu
atstumu nuo lauko sienos.
Lauko sienos apkabas 6 dėkite ne
rečiau kaip kas 2 m.

7.
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Įrengimas palei lauko sieną (tęsinys)

5780 230 LT

Įrengimo palei lauko sieną iškyša,
jeigu stogo perviršis yra nedidelis
■ Iškyša su 45° alkūne qR: įmontuoti
dūmtakių sistemos revizinę dalį
7.
■ Iškyša su 30° alkūne qR: dūmtakių
sistemos revizinės dalies 7 nereikia.
■ Uždėti lauko sienos antgalį qE.
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Galimi techniniai pakeitimai!
5780 230 LT

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com

