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ASystemmerkmale
rendszer jellemzôi
A kiváló tulajdonságú Prima Plus egyhéjú, nemesacél égéstermék elvezetô rendPrima Plus ist ein speziell für die Querschnittanpassung bestehender
szert kifejezetten a meglévô kémények bélelése céljából fejlesztettük ki. A válaszKamine konzipiertes hochwertiges Edelstahl Abgassystem, es erfüllt alle
ték biztosította pontos keresztmetszeti illeszkedés teljes mértékben megfelel a
Anforderungen die moderne Heizungsanlagen stellen. Prima Plus ist
korszerû fûtôberendezések támasztotta követelményeknek. A Prima Plus rendszer
CE-Zertifiziert für Gas, Öl und Festbrennstoffe, für trockene und FUCE tanúsítvánnyal rendelkezik a gáz, olaj és szilárd tüzelô anyagokhoz, száraz (FE)
Betriebsweise, sowie für Unter- und Überdruck.
és nedves (FU) üzemhez, depressziós (huzat hatása alatt mûködô) és túlnyomásos
mûködéshez. (Lásd 4. oldal - Megfelelõségi nyilatkozat)
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sít, ezen méret fölött pedig 1,0 mm-es falvastagságot alkalmazunk 700 mm belsô
átmérôig. Kifejezetten savas égéstermék esetén (barnaszén, lignit) az 1,0 mm-es
falvastagság már 130 mm belsô átmérôtôl rendelhetô.

Vorbereitende Maßnahmen

Elôkészületek
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Der alte Kamin sollte vor Montagebeginn gereinigt und auf bauliche

Schäden überprüft werden. Weiterhin sind die länderspezifischen

A szerelés megkezdése elôtt célszerû kitisztíttatni a régi kéményt, és ellenôrizni,
Bauvorschriften und Normen, sowie die einschlägigen Unfallverhütungshogy nincsenek-e rajta sérülések. Mindig figyelembe kell venni a helyi építési
vorschriften entsprechend zu beachten.
elôírásokat és normákat, valamint a vonatkozó balesetvédelmi elôírásokat.

Der Mindestabstand zwischen Abgasrohr (Außen-Ø) und Kamin-Innen-

Kéménybélelés esetén a béléscsô és a kémény belsô fala között legalább 10
wand muss min. 10 mm betragen. Bei Überdruckanlagen ist ein Ringspalt
mm hézagnak kell lennie. Túlnyomásos berendezések esetén négyszögletes kévon 20 mm bei eckigen Schächten bzw. 30 mm bei runden Schächten für
ményaknában 20 mm, kerek aknákban pedig 30 mm légrés szükséges a hátsó
die Hinterlüftung vorzusehen.
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Kondensatschale mit Ablauf (1): Auf den eventuell mit Mörtel ausgegliche-
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Fertigmontage wir der Montagerahmen 150/250 (13b/13c) eingeputzt und
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Edelstahl
(13a),esetén
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zót (2b) kell használni, és a hosszkiegyenlítô-keretes tisztítóajtóval (12 a) kell lezárni.

Bei Festbrennstofffeuerung findet der Putztüranschluss eckig (3) Verwen-
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rahmen verwendet werden.
Plus elemekbôl készül, a sima (tokos) füstcsô-csatlakozót (5a) használjuk, normál
bekötô füstcsô esetén a duplafalú állítható csatlakozót (5b és 5e). A 90°/45° kompT-Stück für Anschluss (4b) wird nach Festlegen der Anschlusshöhe von
lett füstcsô-csatlakozót (4c, d) a fölé kerülô csôoszlop leengedése elôtt kell beszeoben mit herab gelassen. Als Anschluss zur Feuerstätte mit PPL Elementen
relni. A csonk szükség szerinti hosszabbítása PPL elemekkel történik.

kann der Anschluss glatt (4c) oder bei normalem Rauchrohr das Doppelwandfutter (4d) verwendet werden. Das T-Stück 90° mit Stutzen oder
A 85°-os talpas könyököt (4b) akkor kell használni, ha a kondenzátumot vissza
T-Stück 45° (4a/4f) wird vor Montage der Rohrsäule eingebracht.
kell vezetni a tüzelôberendezésbe. A talpat szükség esetén a hozzá átmérôben
Die Verlängerung erfolgt mit PPL Elementen.
illeszkedô (pl. 130 mm kürtôátmérôig a talp átmérôje 80 mm) PPL csôvel meg lehet
hosszabbítani lefelé.
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Am Ablassrohr 250 (7e) wird die Rohrsäule mit einem Seil von oben
abgelassen.
A 1000, 500 és 250 mm magasságú csôelemeket (6a, 6c, 6d) egymásba kell
Die
Rohrelemente (7a, 7b, 7c) mit einer Bauhöhe von 950, 450 und
illeszteni és fentrôl leengedni (tokmagasság 50 mm).
200 mm werden ineinandergesteckt und mit von oben abgelassen.

11e
9c
11b
9b

A távtartókat (8) max. 5 m távolságra egymástól kell rögzíteni a csôoszlopon;
ezek tartják középen a csôoszlopot a kéményben.

Abstandhalter (9) werden in einem Abstand von max. 5 m an der Rohrsäule befestigt und zentrieren die Rohrsäule im Kamin.

11a
9a

A kürtôfedlap (9a) megakadályozza az esô bekerülését a meglévô kéménybe. A
kürtôfedlap állítócsavarjai segítségével lehet középpontosra állítani a csôoszlopot.

Die Schachtabdeckung (11a) verhindert, dass Regenwasser in den vorhandenen
Kamin eindringt. Mit den Stellschrauben der Schachtabdeckung
Fontos: Ügyelni kell arra, hogy a csôoszlop szabadon mozogjon! Az állítócsavawird
die
zentrisch geführt.
rokat nemRohrsäule
szabad túlhúzni!

7 a,6ab, c

Wichtig:
Auf és
freie
Beweglichkeit
derhézagot
Rohrsäule
ist zu achten!
A csôoszlop
a kürtôfedlap
közötti
az esôvédô
gallérral (9e) vagy a
torkolati kúppal (9b) lehet lezárni.

Der Ringspalt zwischen Rohrsäule und Schachtabdeckung wird mit dem
Mündungskonus
abgedeckt.
A hossz illesztése:(11b)
Minden
csôelem megfelelô mértékben lerövidíthetô az alsó
végén. A csatlakozó részt megfelelôen el kell dolgozni, a sorját és az esetleges
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Túlnyomásos
üzem
esetén ebben
az Ende
esetben
a
sprechend
werden.
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entsprechend nachzubecsatlakozásigekürzt
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„tömítésDie
készlettel”
(23c) kell
handeln, Grate und Anlaufstellen sind abzuschleifen. Bei Überdruckbetrieb
ist
die Verbindungsstelle
mit einem Dichtset NT (8d) zu versehen.
Túlnyomásos
üzem:

13 a,b,b c
11a,

2 ac

Túlnyomásos üzem esetén a csôvég vájatába tömítôgyûrût kell helyezni, és a
gyûrût síkosítóval kell bekenni. Gázüzemû túlnyomásos üzem esetén a szilikon
Überdruckbetrieb:
tömítôgyûrûket, olajüzemû túlnyomásos üzem esetén pedig a vitonból készült
tömítôgyûrûket
kell használni.
Bei
Überdruckbetrieb
werden Dichtringe um die Sicke des Steckendes

2 b, b
c
3a,

16
15

gelegt und diese sind mit Gleitmittel zu bestreichen. Für Überdruckbetrieb
A típustáblát
a lábrészen
kell elhelyezni,
és a berendezés
használhatóságátbei
a
bei
Gasfeuerung
sind Dichtringe
aus Silikon
bzw. für Überdruckbetrieb
szabványnak megfelelôen kell jelezni.
Ölfeuerung sind Dichtringe aus Viton zu verwenden.

7 b,dc
6c,

A kondenzátum elvezetése:

Das Typenschild wird im Fußbereich der Abgasanlage angebracht und die
A kondenzvíz és a csapadékvíz csatornába történô bevezetésérôl az építtetônek
Verwendung der Anlage ist entsprechend zu kennzeichnen.

19 f,g
14a
,b

kell gondoskodnia. A szifonban legalább 10 cm magasságú vízzárnak kell lennie. Az elvezetô rendszer mûködését és szivárgásmentességét a teljes vezeték
kialakítása után kell ellenôrizni, majd pedig a késôbbiekben is rendszeresen kell
ellenôrizni és szükség szerint tisztítani. A vízügyi elôírásokat be kell tartani.
Kondensatableitung:

76aa

Die
Ableitung zumazAbwasserkanal
für KondensatNiederschlagsA villámvédelemet
MSZ EN 62305 szabvány
szerint,und
az egyen
potenciálra howasser
ist
bauseits
vorzusehen!
Ein
Siphon
mit
einer
Sperrwasserhöhe
zást (EPH) az MSZ 172-1 szabvány és az ME-04-115:1982 mûszaki elôírás szerint
von
mindestens
biztosítani
kell. 10 cm ist zu berücksichtigen. Die Funktion und Dichtheit
ist nach Erstellung der gesamten Ableitung zu prüfen, später regelmäßig
zu kontrollieren und ggf. zu reinigen. Wasserrechtliche Bestimmungen
sind zu beachten.
4cf
24d

9
8

44cac
2

7e
2
7a

Blitzschutz / Erdung / Potentialausgleich:
Hier sind die Anforderungen gemäß ÖVE ÖNORM E8049-1/2001:
Blitzschutz baulicher Anlagen, Teil 1, zu beachten.
Megnevezés:

44ab
44be
14 a, b
13a,
4 c,b,d e
5a,
76c,
b, d
c

2 ac

11b, c

1

PPL Kondenzátum gyûjtô, elvezetôvel

8

PPL Távtartó

2a

PPL Vizsgálónyílásos elem (nedves)

9a

PPL Kürtôfedlap

2b

PPL Tisztítóajtós elem (száraz)

9b

PPL Torkolati kúp

3a

PPL
dugó, nedves üzem
1 Lezáró
Kondensatschale
m. N1
Ablauf 9c

PPL Esôvédô
sapka
9
Abstandshalter

3b

PPL
dugó, nedves
üzem P1
2a Lezáró
Reinigungs
T-Stück

PPL Esôvédô
11a gallér
Schachtabdeckung

4a

2b T - idom
Revisionsverschluss
FU, ÜD 10a
PPL
füstcsô csatlakozóhoz

11b bevezetô
Mündungskonus
PPL Levegô
rács

4b

2c Talpas
Revisionsverschluss
PPL
könyök 85°-os

11e bevezetô
Regenhaube
PPL Levegô
rács, nemesacél

4c

PPL Füstcsô-csatlakozó komplett 90°-os 11a

4d

13
a, b
11a

3c
22b

5a
5b

13
c,d
12a

5e

2
b,bc
3a,

6a

12
10a, b

1

6c
6d
7

3
Putztüranschluss eckig
4a
T-Stück 90° mit Stutzen
PPL Füstcsô-csatlakozó komplett 45°-os
4b
T-Stück für Anschluss 90°
PPL
csatlakozó,
T-idomhoz
4c Füstcsô
Anschluss
glatt
PPL
füstcsô csatlakozó
4d Állítható
Doppelwandfutter
4e Duplafalú
Bogenfüstcsô
85° mit
Stützfuß
PPL
csatlakozó
4f Normál
T-Stück
45°
PPL
csô 1000
7a
Rohrelement 950
PPL Rövid csô 500
7b
Rohrelement 450
PPL Rövid csô 250
7c
Rohrelement 200
PPL
füles csô 250
7e Leengedô
Ablasselement

9e

10b

12
Zuluftgitter
13a
Putztür Edelstahl
11b
PPL Tisztítóajtó keret, 150
13b
Montagerahmen 150
11c
PPL Tisztítóajtó
keret, 250
13c
Montagerahmen
250
12a
PPL Ajtó,
hosszkiegyenlítô
13d
Putztür mitkerettel
Schieberahmen
14a/b egyhéjú
Anschlussblende
13a/b PPL Csôrózsa
csôre
16
Mauerschelle für oberen PA
14a/b PPL Könyök,
15°-30°
19f
Bogen starr 30°
14d/h PPL Könyök, 45°-90°
19g
Bogen starr 15°
15

PPL Tisztítóajtó kürtôlezáráshoz, nemesacél

PPL Csôrögzítô bilincs a felsô tisztítóajtóhoz
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CE
megfelelõség
Konformitätserklärung

EU - megfelelőségi nyilatkozat
599-02-08-0035
A gyártó, a

Schiedel Kéménygyár Kft.
H - 8200 Veszprém
Kistó u. 12.
az építési termékekről szóló 89/106/EWG számú EU irányelv alapján
kijelenti, hogy a

Schiedel PRIMA PLUS

nemesacél kémény béléscső és bekötő füstcső rendszer,
tömítéssel : T200 H1 W V2 L50060 O200 és T200 P1 W V2 L50060 O200
tömítés nélkül : T600 N1 W V2 L50060 G400 és T200 N1 W V2 L50060 O200
megfelel az

EN 1856-2 : 2004-07
szabványnak, valamint teljesíti a CE-jelölésre vonatkozó feltételeket a ZA függelék
alapján.
Az első típusvizsgálatot és a gyári termelés-ellenőrzési rendszert az erre
felhatalmazott

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Riedlerstrasse 65.
D – 80339 München
Hivatalos vizsgálóintézet tanúsította.
A

0036 – CPD – 9195 - 017

Veszprém, 2008. április 1.

Tenk Ferenc
Ügyvezető igazgató

A megfelelôségi nyilatkozaton alkalmazott, az MSZ EN 1856-1 : 2003 szabvány szerinti jelölések magyarázata :
T600 600 C° névleges üzemi füstgázhômérsékletig
O200 Koromégés nem lép fel, a kéménybéléscsõ
T200 200 C° névleges üzemi füstgázhômérsékletig
(bekötõ füstcsõ) és az egyéb éghetô építôanyag
H1 Nagynyomású égéstermék elvezetõ berendezés
között 200 mm védôtávolságot kell biztosítani.
Max. szivárgási érték: 0,006 l/m2 sec
Köpenyszerkezettel ellátott béléscsõ esetén
(5000 Pa vizsgálati nyomásnál)
a védõtávolságot a köpenyszerkezet tûzállósága
P1 Túlnyomásos üzemû kémény; Max. szivárgási érték:
határozza meg.
Schiedel Kaminsysteme GmbH
0,006 l/m2 sec (200 Pa vizsgálati nyomásnál)
G400 Koromégésnek ellenáll, a kéménybéléscsõ
Hauptverwaltung, Kaminwerk,
N1 Huzat, vagy szívás hatása alatt álló kémény; Max.
(bekötõ füstcsõ) és az egyéb éghetô építôanyag
Technisches Büro und Lager
szivárgási érték: 2,0 l/m2 sec (40 Pa vizsgálati
között 400 mm védôtávolságot
kell biztosítani.
Friedrich-Schiedel-Straße
2-6
nyomásnál)
Köpenyszerkezettel ellátott4542
béléscsõ
esetén
Nußbach
W Olyan kémények esetén, amelyeket tervszerûen nedves
a védõtávolságot a köpenyszerkezet
tûzállósága
Tel. 0 50 - 61
61- 100, Fax DW 111
E-Mail: info@schiedel.at
üzemmódban üzemeltetnek
határozza meg.
(kondenzvíz kicsapódás várható)
L50060 Anyagminôségi mutató : L50www.schiedel.at
= a belsô csô anyag
V2 Lehetséges tüzelôanyag fajták : gáz, olaj és fa
minôsége = 1.4404 (316L), vagy 1.4571 (316Ti)
060 = aEINbelsô
csô falvastagsága 0,60 mm
UNTERNEHMEN VON

Schiedel Kéménygyár Kft.

8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88/576-700 Fax: 88/576-704 www.schiedel.hu

PRIMA PLUS 04.1.0 A 1208 5 m PGW Technische Änderungen vorbehalten.

Számon nyilvántartott tanúsítvány első alkalommal 2006. április 13-án került
kiállításra.

