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Moduļveida dūmvada lietošanas instrukcija
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NPD = rādītājs nav norādīts

Modulis dūmenis

Preces apraksts 

standarta numurs 

Temperatūras līmenis 
(maksimālā nominālā gāzes temperatūra krāsnī: 600 grādi)     

Kondensācijas pretestība (D: sausi darba apstākļi, caurules gāzes temperatūra ir 
augstāka par kondensāta veidošanās temperatūru) 

Spiediena līmenis (N1: zemam spiedienam paredzēta caurule) 

Noturība pret koroziju 

Kvēpu uzliesmošanas līmenis (G: noturīgs) un attālums līdz viegli uzliesmojošiem materiāliem mm 

EN 1856-1 T600 N1 D G100VmL20050

Mitanox Chimney Liner Systems
Adnan Kahveci MH.

Fabrikalar Cd. NO:2/1
0432-CPD-2189 15/2012

Gürpinar-Bylikdüzü/Istanbul    www.mitanox.com.tr

EN 1856-1
Modulis dūmenis
ar dubulto sienu 

T600 - N1 - D - VmL20050 - G100
izturība pret saspiešanu 

Maksimālā slodze: 5m uz caurules elementu 
Plūsmas pretestība: radītājs nav norādīts                

Siltumpretestība: rādītājs nav norādīts                
kvēpu uzliesmošanas pakāpe: jā 

lieces izturība 
stiepes izturības robeža: 5 m 

Ne-vertikāla uzstādīšana: nav pieļaujama
Vēja slodze

Stiprināšanas augstums: 
2,0 m virs pēdējā balsta punkta 

Maksimālais attālums starp balstiem: 3 m 
Noturība pret salu – jā
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VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Nerūsējošais modulis ir sertificēts atbilstoši CE standartam (starptautiskais ugunsdrošības standarts), un atbilst dūmvadiem, kas ir 
paredzēti dūmu novadīšanai no krāsnīm, kas tiek kurtas ar cieto kurināmo un cita veida kurināmo, kā arī kamīniem. Lielākā iespē-
jamā nominālā gāzu temperatūra savienojuma vietā ir 600 C.

Apaļā šķērsgriezuma ārējais diametrs ir 215 mm (izolācijas biezums: 50 mm). Dūmvada caurules diametrs ir 115 mm un tā ir izgat-
avota no 1 mm nerūsējošā tērauda. 

Minerālvates izolācijas materiāls.    
              
Maksimālais dūmvada augstums ir 5 (pieci) metri, bet pašneses elementa augstumam (piemēram, virs izvirzītās jumta kores) ir jābūt 
ne lielākam par 2 metriem. Dūmvadu ir atļauts uzstādīt tikai vertikāli.      
                   
Vispārīgos dūmvada uzstādīšanas noteikumus ir iespējams saņemt vietējā ugunsdzēsības dienestā.                

Augšējā plāksne 
izolēts savienotājs 

Izolēta taisnā dūmvada caurule 
(garums 700 mm)  

Caurplūdes savienojums 

Izolēta taisnā dūmvada caurule 
(garums 700 mm)  

Savienojums: augšā - izolēta caurule, 
apakšā - neizolēta caurule. 

 Neizolēta taisnā dūmvada caurule
 (garums 700 mm) 

Neizolēta taisnā dūmvada caurule 
(garums 300 mm) 

Apskava izolētajai taisnajai caurulei 

Apskava izolētajai taisnajai caurulei 

Apskava izolētajai taisnajai caurulei 

Gumijas caurplūdes savienojums 

Apskava gumijas caurplūdes
savienojumam 

Apskava neizolētajai caurulei 

Apskava neizolētajai caurulei 

Ir iespējams pieslēgt ūdens bāku
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DROŠIE ATTĀLUMI

Drošie attālumi ir obligāti jāievēro, jo, ja tie netiks ievēroti, var izcelties ugunsgrēks. Ap dūmvadu nedrīkst atrasties viegli uzliesmo-
joši materiāli.

•   Drošajam attālumam starp ārējo dūmvada apvalku un degošām konstrukcijām ir jābūt ne mazākam par 100 mm.
•   Izolētajam dūmvadam ir jābūt redzamam visā tā garumā, ne mazāk kā 430 mm.
•   Gadījumā, ja savienotājuzmava ir uzstādīta uz neizolētas caurules, tad drošajam attālumam līdz degošiem materiāliem ir jābūt ne  
     mazākam par 500 mm.
•   Izmantojot dūmvadu kopā ar kamīnu (kur ir iespējama augsta temperatūra) ir nepieciešams aizsargāt (izolēt) dūmvadu, 
     piemēram, ar tērauda režģi, no nejaušas pieskaršanās. Aizsargelementi nedrīkst traucēt dabiskajai ventilācijai ap dūmvadu.
•   Dūmvadu ir aizliegts pilnībā nosegt.
•   Pārliecinieties par to, ka vietās, kur dūmvads šķērso griestus un jumtu, ir nodrošināts drošais attālums 100 mm. 
•   Izvairieties no vilnas un līdzīgu materiālu iekļūšanu drošības zonu.
•   Vispārīgos dūmvada uzstādīšanas noteikumus ir iespējams saņemt vietējā ugunsdzēsības dienestā.      

CAURPLŪDES SAVIENOJUMI

Caurumiem caurplūdes savienojumiem caur griestiem un jumtiem ir jāatbilst minimālajam drošu attālumu lielumam.

•   Caurplūdes savienojumi, kas šķērso konstrukcijas, ir jāaizpilda ar A-klases izolācijas materiālu vai ZSH-200, kura ilgtermiņa  
     darba temperatūra ir 750 C vai lielāka. Ja izolācijai tiek izmantos cits materiāls, ir jāpārliecinās par to, ka tas nesatur uzliesmo
     jošus materiālus.
•   Dūmvadu ir vēlams uzstādīt tādā veidā, lai cauruļu savienojumu vietas nesakristu ar caurplūdes savienojumu vietām.

GUMIJAS CAURPLŪDES SAVIENOJUMU UZSTĀDĪŠANA

Gumijas caurplūdes savienojums caur jumtu novērš ūdens un sniega nonākšanu dūmvada savienojuma vietā. Ja jumta materiāla 
profils ir pārāk augsts (piem., dakstiņi), ir jāuzstāda segums no plakanas tērauda loksnes, kas nosedz dūmvada atveri. Šī darbība 
nodrošinās nepieciešamo atloka stiprinājumu.

1. Caur dūmvada augšējo malu uzstādiet atloku līdz jumta līmenim. Ja nepieciešams, kā smērvielu var izmantot ziepju šķīdumu. 
2. Uzmanīgi uzstādiet caurplūdes savienojuma malas uz jumta profila.
3. Nosmērējiet atloka malas ar silikonu un uzspiediet uz atloka, lai liekā silikona.
4. Piestipriniet atloka malas ar skrūvēm ir caurplūdes apskavas (ieteicamais attālums: aptuveni 35 mm).  Pēc tam pārliecinieties par  
    to, ka nav atstarpju.

NB! Lai izvairītos no sniega nonākšanas dūmvadā, ir ieteicams izmantot speciālus aizsardzības līdzekļus. Sniegs ir jātīra, lai novērstu 
tā pārmērīgu uzkrāšanos



1

2

3

4

5

6

A. B.

Blīvējuma izvēle:
Izvēlieties tādu blīvējumu, lai caurums būtu par 20% mazāks par caurules diametru. 

Montāža:
Uzstādiet blīvējumu uz caurules (ziepju šķīdums atvieglo montāžu). 

Formēšana: 
Piespiediet blīvējumu un novietojiet to uz jumta slīpuma. Izmantojot instrumentus, piespiediet 
blīvējumu pie jumta slīpuma.

Blīvējuma augšējās daļas piestiprināšana:
Piestipriniet blīvējuma augšējo daļu ar slēdzeni (iekļauta piegādes komplektācijā).  

Blīvējums: 
Uzklājiet hermētiķi zem atloka malām un piespiediet tās pie jumta profila. Piespiediet malas, 
lai atbrīvotos to liekā hermētiķa.

Nostiprināšana: 
Piestipriniet atloku ar skrūvju palīdzību. Attālums starp skrūvēm: aptuveni 35 mm. 

AUGŠĒJĀS PLĀKSNES UZSTĀDĪŠANA 

Novietojiet plāksnes apakšējo daļu uz dūmvada caurules, nostipriniet plāksni, viegli pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā. Ne-
pievelciet plāksni pārāk stipri, jo dūmvada tīrīšanas gadījumā tā būs jānoņem. 

CAURPLŪDES SAVIENOJUMA UZSTĀDĪŠANA 

Tiek uzstādīts uz horizontālām vai slīpām virsmām.
Caurplūdes savienojumu veido divas daļas, un tas nosedz cauruma malas. Vislabāk izmantot caurplūdes savienojumu jumtiem ar 
slīpumu līdz 12 grādiem. 

A. Uzstādiet abas savienojuma malas ap dūmvadu. Jo mazāks ir jumta slīpums, jo vairāk komponentes tiek nosegtas.

B. Nostipriniet savienojuma malas ar skrūvēm (skrūves nav iekļautas piegādes komplektācijā). Esiet uzmanīgi skrūvējot skrūves, lai 
    izvairītos no skārda bojājumiem.

DŪMVADA TĪRĪŠANA

Dūmvada tīrīšanai ir atļauts izmantot tikai plastmasas vai 
nerūsējoša tērauda birstes.

Skrūves un hermētiķis nav iekļauti piegādes komplektācijā. 

MİTANOX CHİMNEY LINER SYSTEMS

Adnan Kahveci Mh. Fabrikalar Cd. NO:2/1 

Gürpınar-Beylikdüzü/İSTANBUL

Tel: +90 212 886 3506/07 Fax: +90 212 886 3508

E-mail: info@mitanox.com Web: www.mitanox.com


