
SKAMET LABĀKAIS PIRTS KRĀŠŅU RAŽOTĀJS      

SKAMET pirts krāsnis ir kvalitatīvas un konstruētas ar dūmvada 
izeju, kas neļauj liesmām sasniegt skursteni, un tādējādi ir ļoti 
efektīvas (vairāk nekā 71% efektivitāte visiem modeļiem), kas 
nodrošina zemas ekspluatācijas izmaksas. Tas ļauj patērēt mazāk 
malkas, un, pareizi izvēloties krāsni, pirts sasilst ātrāk: P, PS un PT 
modeļiem nepieciešamas aptuveni 30-45 minūtes, S, SY, STY un 
ST modeļiem no 60 līdz 90 minūtēm. Ja pirts krāsnij ir pieslēgts 
boilers, pirts sasilšanas laiks var pieaugt atkarībā no boilera 
lieluma. Uzmanīgi izvēlieties pirts krāsns jaudu - ja siltuma jauda ir 
pārāk zema, krāsns ir jākurina ilgāk, kas samazina tās mūža 
ilgumu.

Vēlams ņemt vērā arī šādus ražotāja ieteikumus:

* ja Jūsu ģimene uzturas pirtī apmēram divas stundas, izvēlieties P 
vai PT modeli;

* ja pēršanās ir ilgāka, izvēlieties S, ST, 
STY vai SY modeli;

* ja vēlaties kurināt pirti tieši pērtuvē, 
izvēlieties modeli, kā nosaukums 
sākas ar 1 (Р-1**, PS-1**, S-1** vai 
SY-1**);

* ja vēlaties kurināt pirti no citas 
telpas, izvēlieties modeli, kā 
nosaukums sākas ar 2 (P-2**, PS-2**, 
PT-2**, S-2**, SY-2**, STY-2** vai 
ST-2**);        
                                                                          
* ja pērtuves tilpums ir no 5 līdz 12 
m³, izvēlieties modeli, kura 
nosaukums beidzas ar 10 (PS-*10);

* ja pērtuves tilpums ir no 8 līdz 18 m³, izvēlieties modeli, kura 
nosaukums beidzas ar 16 (P-*16, PT-216, S-*16, SY-*16, STY-216 
vai ST-216);

* ja pērtuves tilpums ir no 16 līdz 25 m³, izvēlieties modeli, kura 
nosaukums beidzas ar 20 (P-*20, PT-220, S-*20, SY-*20, STY-220 
vai ST-220);

* aprēķinot tilpumu, svarīgi ņemt vērā arī citas nianses: vai pērtuvē 
ir logs, vai pērtuves siena ir mājas ārsiena ar nepietiekamu 
izolāciju. Tādā gadījumā, lai iegūtu aprēķina tilpumu un izvēlētos 
atbilstošu krāsni, vēlams pareizināt pērtuves faktisko tilpumu ar 1,2 
vai 1,5.

Mūsu izplatītāji un uzņēmuma pārstāvji palīdzēs Jums izvēlēties 
vispiemērotāko pirts krāsni no mūsu klāsta.

BOT-25
Atvērtā tvertne ūdens sildīšanai - tas ir 
rezervuārs, kas ir izvietots ap dūmvadu, kurā 
tiek sildīts ūdens pirts telpai. Uzkarsušais krāsns 
dūmvads uzsilda ūdeni krāsns kurināšanas laikā. 
Tilpums 25 litri.

BOT-22 RV
Dūmcauruli aptverošs boileris
no nerūsējošā metāla, 22L.

Garums 250 līdz 800 mm. Ø 250 mm 
diametrs. Papildu siltuma iegūšanai režģa 
iekšpusē tiek ievietoti akmeņi. Uzstādāms 
tikai ap skursteni. Pasūtījuma kods: V-250 un 
V-800

Ūdens tvertne pirts dūmvadam

Ārējais siets skurstenim

Skamet pirts krāsns lietotāju
Ābece un rokasgrāmata!

Savi 9, Pärnu 80010, Estonia
Tālt. +372 44 01 001 · Fakss +372 44 01 004

info@skamet.ee · www.skamet.eePapildu informācija ražotājs:
www.skamet.ee
VIEGLU GARU! 



Pirts krāsns metāla korpusā - kurināšanai tieši pērtuvē

Pirts krāsns P-116GL pērtuvei ar 
tilpumu no 8 līdz 18 m³                                     
Akmeņu daudzums 40 kg un malkas 
garums līdz 40 cm.   
  
Pirts krāsns P-120GL pērtuvei ar
tilpumu no 16 līdz 25 m³                                 
Akmeņu daudzums 50 kg un malkas 
garums līdz 40 cm. 

Iespēja pievienot boileri no labās, 
kreisās puses vai no aizmugures ar 
ūdens kabatu vai bez tās. Standarta 
krāsnis tiek būvētas paredzot iespēju 

Spiediena boileri karstajam ūdenim

Pirts krāsns S-116GL vai SY-116GL
no 8 līdz 18 m³. Akmeņu daudzums 190 kg vai 140 kg un malkas
garums līdz 50 cm.

Pirts krāsns S-120GL vai SY-120GL

no 16 līdz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas
garums līdz 50 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no 
aizmugures ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana 
(standarta) no augšas.

Pirts krāsns ar ārējo sietu - kurināšanai tieši pērtuvē

Kurināšanai PS-110GL tieši pērtuvē (pērtuvei ar tilpumu no 5 līdz 
12 m³) Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 
35 cm.
  
Kurināšanai PS-210GL no citas telpas (pērtuvei ar tilpumu no 5 
līdz 12 m³)  Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums 
līdz 55 cm.

Iespēja pievienot boileri 
no labās, kreisās puses vai 
no aizmugures ar ūdens 
kabatu vai bez tās. 
Dūmvada pieslēgšana 
(standarta) no augšas.

Pirts krāsnis mini

Pirts krāsns S-216GL vai SY-216GL  pērtuvei ar tilpumu 
no 8 līdz 18 m³. Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg 
un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsns S-220GL vai SY-220GL pērtuvei ar tilpumu
no 16 līdz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas
garums līdz 70 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures 
ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no 
augšas.

Pirts krāsns ar ārējo sietu - kurināšanai no citas telpas

Pirts krāsns P-216GL pērtuvei ar
tilpumu no 8 līdz 18 m³  Akmeņu
daudzums līdz 40 kg un malkas 
garums līdz 60 cm.

Pirts krāsns P-220GL  pērtuvei ar 
tilpumu no 16 līdz 25 m³. Akmeņu 
daudzums līdz 50 kg un malkas 
garums līdz 60 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, 
kreisās puses vai no aizmugures ar 
ūdens kabatu vai bez tās. Standarta 

Pirts krāsns metāla korpusā - kurināšanai no citas telpas

Pirts krāsns ST-216GL vai STY-216GL pērtuvei ar tilpumu
no 8 līdz 18 m³. Akmeņu daudzums līdz 190 kg vai 140 kg
un malkas garums līdz 70 cm.

Pirts krāsns ST-220GL vai STY-220GL pērtuvei ar tilpumu 
no 16 līdz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg
un malkas garums līdz 70 cm.

Iespēja pievienot boileri no labās, kreisās puses vai no aizmugures 
ar ūdens kabatu vai bez tās. Dūmvada pieslēgšana (standarta) no 
augšas.

Pirts krāsns ar ārējo sietu - kurināšanai no citas telpas

savienot tās ar krāsns skursteni, kas nāk no augšas vai iziet no 
aizmugurējās sienas. 

krāsnis tiek būvētas paredzot iespēju savienot tās ar krāsns 
skursteni, kas nāk no augšas.

Boilera tilpums 80 vai 110 litru. Horizontali vai vertikali uzstadams
boilers (caurules no kreisas vai labas puses). 3 mm biezs terauds.
Diametrs Ø 450 mm un Ø 400 mm.
Pasutijuma kods: B-80 un B-110.
Atvērtie boileri karstajam ūdenim:
Standarta boileru diametrs ir 45 cm.
Trīs nipeļi: viens 1/2 collas nipelis
un divi 3/4 collas nipeļi.
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