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SCHIEDEL AVANT / MULTI montāžas instrukcija

Konuss

77

gaisa pieplūdes
atstarpe > 3,5cm

5.5 Uz nosegplāksnes novietot
konusu, izmērīt pēdējās caurules
garumu.

Vītņstieņu komplekts dūmvada armēšanai (ja dūmvada virsjumta daļa
ir 1m un vairāk, vai dūmvads atrodas ārpus ēkas)

76
75
74
72

73

Keramzītbetona
bloki

71
70
69
68

noseglpāksne

(Detalizēta
informācija zemāk.)

Dūmvada
stiprinājums
starp spārēm
(gatavs
komplekts vai
pašizgatavots)

67
66

konuss

Lūdzu obligāti
ievērot projekta
norādes par
statiskumu.

Nosegplāksne

Ķieģeļu apdare
ventilējama uz
atbalsta
plāksnes

5.6 Ar leņķa slīpmašīnu nogriezt
cauruli izmērītajā garumā. Mērīt no
gludās daļas.

5.7 Cauruli ievietot ar gludo daļu
uz augšu. Savienojumus noblīvēt
ar blīvetāju (Rotempo).

5.8 Konusu uzspiest uz caurules līdz
tas atbalstas pret nosegplāksni un
nolīdzināt izpiedušos ķiti.

Dūmvads jāarmē, ja tas virs jumta ir
1m un vairāk. Maksimāli brīvi stāvošs
armēts posms ir 3m.Dūmvadam ir
jābūt armētam zemjumta daļā vismaz
tādā pašā garumā, kāds tas ir virs
jumta. Vislabāk līdz starpstāva apakšai.

Armējot dūmvadu pēdējā blokā
iearmēt vītņstieņus, kurus atstāt
garākus, lai tie ir virs nosegplāksnes, kad tā ir uzlikta uz pēdejā
bloka.

5.1 Ja dūmvads ir jāarmē, tad ievieto
armatūru (vītņstieņus) speciāli
paredzētā atverē. Pēdējā posmā
jāizmanto vītņstienis.

Uz nosegplāksnes novietot konusu,
nomērīt pēdējās caurules garumu,
nogriezt cauruli attiecīgajā garumā un
uzstādīt kopā ar konusu blīvējot
savienojuma vietas ar Rotempo ķiti.

5.2 Pēc tam pielej ar šķidru
mūrjavu vai līmi.

5.3 Uzlikt nosegplāksni.

Starpspāru stiprinājums

5.4 Uzlikt paplāksnes un nofirksēt
ar uzgriežņiem.

4. Standarta taisno posmu montāžas process
Vajadzīgā augstumā izgriezt bloku
un iemontēt trejgabalu, kuru
nosedz ar vāku.

4.5 Ar magnētu, ko piestiprina pie
šuvju līdzinātāja, noņemt šuvju
nosegvāku.

63
61
60

Revīzijas vāks

Nosegplāksnei uzlikt paplāksnes un
nofiksēt ar uzgriežņiem.

Augšējās tīrīšanas montāža (tikai, ja nepieciešams)

Iecentrē un piestiprina tīrīšanas
durvis.

Izeja caur starpstāvu pārsegumu
Tikai, ja
nepieciešams!
Augšējā
dūmvada revīzija

4.6 Ievietot keramisko cauruli
(L-66cm).

4.7 Izlīdzināt šūvēs izspiedušos ķiti
ar šuvju līdzinātāju.

4.8 Turpināt taisno posmu
montāžas procesu līdz ir sasniegts
vajadzīgais dūmvada augstums.

Dūmvadu apmetot starp slāņiem
jālieto metāla siets.

Dūmvadam šķērsojot jumta konstrukciju, ir jābut balstītam pie spārēm ar
speciālu Schiedel dūmvada stiprinājuma komplektu vai ar koka brusu rāmi,
atstājot no tā 30mm atstarpi, kuru
noblīvē ar ugunsdrošu izolāciju.

MULTI pieslēgšana

Izeja caur
starpstāvu
pārsegumu

16 cm
Revīzijas lūka
Betons

Koka brusa

Nedegoša izolācija

58

59

62

Dūmvada armēšana, nosegplāksnes un konusa montāža
ķite

64

65

Pirms konusa montāžas ir jābūt uzstādītai nosegplāksnei

Keramikas
caurule

78

79

80

81

5. Dūmvada nobeiguma montāža

56

57

4.1 Keramikas savienojumu šuvēm ir
jābūt noblīvētām ieklājot blīvētāju
(Rotempo). Savienojuma vietām jābūt
tīrām, bez putekļiem un sausām.

4.2 Novietot uz caurules šuvju
nosegvāku.

4.3 Uzklāt plānu Dünnbett javas
kārtu.

4.4 Uzlikt divus keramzītbetona
blokus savā starpā savienot ar
Dünnbett javu.

Dumvadam šķērsojot pārsegumu vai jumta konstrukciju ir jābut noblīvētam ar ugunsdrošu izolāciju. Betona un koka pārsegumam 30mm
izolācijas blivējums.

Iemontēt dūmcaurules un gaisa
ņemšanas caurules blīvētājgredzenus.

Iemontēt savienotājposmu tā, lai
dūmgāžu un gaisa ņemšanas blīvētāji
cieši pieguļ caurulēm un gaiss brīvi
varētu plūst uz apkures iekārtu.

Pieslēguma vietā iecentrēt un
iemontēt gaisa pieplūdes blīvētāju.

Iemontēt savienotājposmu tā, lai
dūmgāžu un gaisa ņemšanas blīvētāji
cieši pieguļ caurulēm un gaiss brīvi
varētu plūst uz apkures iekārtu.

AVANT pieslēgšana

3.b MULTI pieslēguma vietas montāža

MULTI dūmvada
pieslēgumi ar
adapteriem.
Pieslēguma
augstumu
un virzienu skatīt
projektā
vai saskaņot
ar saimnieku

21cm
21cm

45
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3.b5 Ar leņķa slīpmašīnu izgriezt
atveri caurulē pa atzīmi.

3.b6 Iemontēt cauruli blokā,
caurules savienojumu blīvējot ar
Rotempo ķiti.

3.b7 Bagātīgi uzklāt Rotempo ķiti
uz pieslēguma keramikas iekšējās
plaknes.

3.b8 Ievietot pieslēguma keramiku
bloka izgriezumā, cieši piespiežot
pie caurules un ārējo daļu iemūrēt.

Pieslēgums darbībai vienvirziena
plūsmas režīmā.

1-Dūmcaurules blīvētājs
2-Gaisa pieplūdes blīvētājs

Pieslēgums darbībai pretplūsmas
režīmā. Ar gaisa pieplūdi apkures
iekārtai.

b

3.b1 Vajadzīgā augstumā blokam
atzīmēt (21x21 cm) pieslēguma
vietas izgriezumu.

3.b2 Ar leņķa slīpmašīnu izgriezt
blokā atveri.

3.b3 Atverē ielikt pieslēguma
keramiku un atzīmēt pieslēguma
centru.

3.b4 Uz caurules atzīmēt paredzēto izgriezumu (P11,5xA14,5cm)
centra atzīmi atstājot vidū.

3.a AVANT pieslēguma vietas montāža

a
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AVANT dūmvada
pieslēgumi ar
adapteri.
Pieslēguma augstumu
un virzienu skatīt
projektā vai saskaņot
ar saimnieku

1-Dūmcaurules blīvētājs
2-Bloka pieslēguma blīvētājs

Atsevišķu elementu dumvada pamatnes montāža (turpināt ar punktu nr.2)

42

Maksimālais attālims starp stāviem vai stiprinājumiem ≤ 5,00 m

≥ 30 cm
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Nedegoša izolācija

1.9 Iecentrēt un piestiprināt
tīrīšanas durvis ar kondensāta
izvadu.

1.10a AVANT tīrīšanas trejgabala
atveri nosegt ar noslēgvāku.
1.10b MULTI tīrīšanas trejgabalā
iemontēt noplūdes bremzētāju.

1.11 Uzmontēt sifona šļūteni ar
fiksācijas skavu uz izplūdes līkuma.

1.12 Ievietot izplūdes līkumu
atpakaļ nosegā (vākā), novilkt
fiksācijas skavu.

1.5 Uz bloka atzīmēt un ar leņķa
slīpmašīnu izgriezt (16cm platu)
visa bloka garumā atveri tīrīšanai.

1.6 Uzklāt plānu Dünnbett javas
kārtu un uzlikt bloku.

1.7 Uzklāt plānu Dünnbett javas
kārtu un uzlikt vēl vienu bloku.

1.8 No tīrīšanas pamatkomplekta
kastes izņemt trejgabalu un
ievietot blokos. Kondensāta
izvada cauruli izlaist uz leju caur
cokola atveri.

1.1 Uz pamata uzklāj hidroizolāciju
un Dünnbett mūrjavu. Ja no
dūmvada jānovada kondensāts,
tad tā novadīšanai caurules jau
jābūt iestrādātām iepriekš. Bloku
nolīmeņo.

1.2 Blokam atzīmēt (16x16 cm)
pieslēguma vietas izgriezumu. Ar
leņķa slīpmašīnu izgriezt blokā
atveri.

1.3 Uzklāt plānu Dünnbett javas
kārtu un uzlikt bloku.

1.4 Uzklāt plānu Dünnbett javas
kārtu un uzlikt cokola plāksni.

Izgriezuma platums A
Dūmvada
diametrs
cm
12
14 - 16
18 - 20
25

Izmērs
A cm

3.a1 Vajadzīgā augstumā blokam
atzīmēt (izmēru skatīties tabulā)
pieslēguma vietas izgriezumu.

A

3.a2 Ar liņķa slīpmašīnu izgriezt
blokā atveri visā bloka garumā.

3.a3 Uz mūrjavas uzmontēt bloku.

3.a4 Noņemt šuvju nosegvāku un
ievietot pieslēguma trejgabalu.
Izlīdzināt šūvēs izspiedušos ķiti ar
šuvju līdzinātāju.

2. Montāža no pamatkomplekta līdz pieslēgumam

16
22
26
28

33

34

35

36

37

38

39

AVANT bloka
pieslēgums

31

32

16 cm

29

30

2.1 Keramikas savienojumu šuvēm ir
jābūt noblīvētām ieklājot blīvētāju
(Rotempo). Savienojuma vietām jābūt
tīrām, bez putekļiem un sausām.

2.2 Novietot uz caurules šuvju
nosegvāku un uzklāt plānu
Dünnbett javas kārtu.

2.3 Uzlikt keramzītbetona bloku.

2.4 Ar magnētu, ko piestiprina pie
šuvju līdzinātāja, noņemt šuvju
nosegvāku.

27

28

1. Gatavās dūmvada pamatnes montāža

26

16 x 16
cm

AVANT/MULTI kompl. ietilpst:
Schiedel ROTEMPO ķite; bloka pieslēguma adapteris; konuss; tīrīšanas lūka;
montāžas instrukcija; pistole ķitei; šuvju
līdzinātājs; šuvju nosegvāks.

AVANT/MULTI gatavs
dūmvada pamatkomplekts

AVANT/MULTI pa detaļām
samontējams pamats

Uz pamata uzklāj hidroizolāciju, mūrjavu vai līmi. Kondensāta
novadīšanas caurulēm jābūt iestrādātām jau iepriekš.

Lūdzu ievērot!

Schiedel AVANT ir moduļdūmvada sistēma, kas ir paredzēta
darbībai dabīgas vilkmes/spiediena režīmā un ir ar keramisku
iekšējo cauruli un to var izmantot vienģi meņu māju apkurei, ja
dūmgāžu temperatūra nepārsniedz 200°C.
Schiedel MULTI ir moduļdūmvada sistēma, kas ir paredzēta
darbībai dabīgas vilkmes/spiediena režīmā un ir ar keramisku
iekšējo cauruli un tas ir paredzēts daudzstāvu māju apkurei (ar
pieslēgumiem katram stāvam), ja dūmgāžu temperatūra nepārsniedz 200°C.

13

Pirms dūmvada montāžas no projektētāja jāsaņem vai skatīties
projektā turpmāk minētos datus!
Jānoskaidro tīrīšanas lūkas novietojums un dūmu caurules pieslēguma ass augstums un virziens.

Informācija meistariem - montētājiem:
Dūmvada keramzītbetona bloki (3 bloki=1m) jāsasaista ar plānas
kārtas Dünnbett mūrjavu. Ja pirmais bloks vai gatavais pamatkomplekts jālīmeņo, tad var izmantot rupjāku mūrjavu (≥ M5). Saistvielas
atliekas ieteicams uzreiz noņemt.

3

4

5

7

Vienlaikus pirms uzstādīšanas darbu sākšanas jāpārbauda, vai visu
atveru atrašanās vietas atbilst standartu prasībām. Jau šajā posmā
ieteicams sazināties un konsultēties ar skursteņslauķi vai tehnisko
konsultantu. Skursteņa virsjumta statiskajam nodrošinājumam
(>1m) veiciet dumvada armešanu saskaņā ar projekta dokumentāciju vai saskaņā ar montāžas instrukcijas norādījumiem.

6

8

9

10

12

Veiciet AVANT/MULTI montāžu atbilstoši šai instrukcijai. Veiciet
montāžu ļoti rūpīgi. Tādējādi var nodrošināt dūmvada nevainojamu
darbību un ilgu kalpošanas laiku.
Papildus lūdzu ievērot spēkā esošos būvnormatīvus un standartus,
kā arī darba drošību.

Profilētās keramikas caurules (L = 0,66 m) savienojumus blīvē ar ķiti
ROTEMPO.
Keramiskā caurule moduļblokā centrējas ar distancgredzena
starpniecību.

1

2

Svarīgi!

0

1.1 Uz pamata uzklāj hidroizolāciju
un Dünnbett mūrjavu. Ja no
dūmvada jānovada kondensāts, tad
tā novadīšanai caurules jau jābūt
iestrādātām iepriekš. Pamatkomplektu nolīmeņo.

1.2 Kondensāta izvadu savieno ar
novadīšanas caurulēm, kuras ir
iestrādātas jau iepriekš. Novadīšanas cauruļu posmā jābūt iztīrāmam
sifonam.

Vispārīgas norādes:
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14
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Dūmvada montāžas komplektācija
izmantojot gatavo pamatkomplektu:

Keramikas cauruļu savienojuma vietām jābūt tīrām, bez putekļiem
un sausām. Caurules uzstādīšanas brīdī blīvē ar ROTEMPO ķiti,
kuru uzklāj pietiekama daudzumā, pārpalikušais (izspiestais)
blīvētājs nekavējoties jānolīdzina ar šuvju izlīdzinātāju.

1.3a AVANT tīrīšanas trejgabala
atveri nosegt ar noslēgvāku.

1.3b MULTI tīrīšanas trejgabalā
iemontēt noplūdes bremzētāju.

Ja montāžas darbus pārtrauc, dūmvads
vienmēr ir jānosedz, lai novērstu ūdens vai
būvgružu iekļūšanu.
Montējot moduļblokus, iekšējā caurule ir vienmēr
jāaizsargā pret krītošiem javas gabaliem, izmantojot
šuvju aizsargvāku.
Pirms nākamās keramiskās caurules uzstādīšanas
obligāti jānoņem šuvju aizsargvāks, izmantojot magnētu pie šuvju
līdzinātāja.
Ja veido metāla apdari virsjumta daļai kā aizsargu pret laikapstākļiem, ir jānodrošina tā iekšējā ventilācija >15mm .
Dūmvada statiskais nodrošinājums

Norāde apkures iekārtas uzstādītājiem!

Montējot apkures iekārtas pievienošanas posmu
adapterī, ir jāievēro asu atbilstība un nedrīkst radīt
smaguma slodzi uz to.

2
4
3

Dūmvada marķēšana pēc uzstādīšanas
AVANT/MULTI augšējās tīrīšanas
(tikai ja nepieciešams) kompl. ietilpst:
tīrīšanas trejgabals L=66 cm;
tīrīšanas noslēgvāks;
tīrīšanas lūka.

Būvmateriālu griešanas un slīpēšanas laikā
obligāti ir attiecīgi kontroles pasākumi.
Jāpielieto slapjā griešana un putekļu
uzsūkšana(absorbcija).

Elpošanas sistēmas
aizsardzība
Respiratora tips
P3/FFP3

AVANT/MULTI tīrīšanas lūkas
kompl.ietilpst:
tīrīšanas lūka;
atvēršanas atslēga;
lūkas piestiprināšanas materiāli.

MULTI pieslēguma keramikas kompl.
ietilpst:
1- pieslēguma keramika;
2- gaisa pieplūdes blīvgredzens;
3- metāla gredzens apdarei;
4- dūmgāžu blīvgredzens

1

Uzklāt plānu Dünnbett
mūrjavas slāni pa visu
bloka plakni, arī
starpsienas zonā.

Acu aizsardzība

AVANT/MULTI tīrīšanas pamatkompl.
ietilpst:
tīrīšanas trejgabals L=66 cm;
sifona šļūtene (kondensāta novadīšanai)

keramikas caurules pieslēgums (L = 66
cm); caurules adapteris un piederumi;
(tikai pie ø 12 t-gab. L=33 cm un
caurule L=33 cm).

Izveidojies kondensāts, lietusūdeņi no dūmvada jānovada kanalizācijā vai
speciālā atsevišķā rezervuārā. Savienojuma caurules tiek iestrādātas jau
iepriekš un pēc savienošanas jāpārbauda to funkcionalitāte un hermētiskums. Pie tam jāievēro ūdens resursu aizsardzības noteikumi! Tīrīšanas
trejgabala apakšā jau ir iekļauts sifons. Tas ir regulāri jāpārbauda un, ja
nepieciešams, jātīra!

Dūmvads ik pēc 4m ir jānostiprina (piemēram
starpstāvu pārsegumā) - jāierobežo sānu
kustības. Dūmvadam sķērsojot jumta konstrukciju, ir jābūt balstītam pie spārēm ar speciālu
Schiedel dūmvada stiprinājuma komplektu vai ar koka brusu
rāmi, starp dūmvadu un rāmi jābūt 30mm atstarpei, kas jānoblīvē
ar ugunsdrošu izolāciju. AVANT/MULTI dūmvada moduļbloku
stūros ir speciāli apaļi kanāli, kas ir paredzēti, lai dūmvadu
nostiprinātu un nostiegrotu ar armatūras palīdzību. Ir iespējams
armēt dūmvadu visā tā garumā vai tikai tā augšējo daļu. Schiedel
piedāvā speciālu armatūras komplektu, kas sastāv no četriem
metrīgiem Ø 10mm armatūras stieņiem un savienotājuzgriežņiem
nākamo posmu savstarpējai savienošanai. Dūmvada armēšana
visā tā garumā noteikti ir nepieciešama, ja tā augstums ir no 20m
līdz pat max pieļaujamai atzīmei 35m. Dūmvada armēšanai visa
tā garumā ir iespējams lietot speciālus armatūras pamata
stiprinājumus, kas sastāv no četriem enkuriem stiprināšanai pie
betona pamatnes. Enkuru augšējā daļa ir izveidota tā, lai varētu
to saistīt ar armatūras turpinājumu. Dūmvada virsjumta daļa no
1m ir obligāti jāarmē un ieteicams, lai tā nebūtu garāka par 3m.
Ja dūmvada virsjumta daļa ir >3m tad dūmvada stiprināšanai
jālieto atsaites. Dūmvadam ir jābūt armētam arī vismaz tādā pašā
garumā zemjumta daļā (piem., ja virsjumta daļa ir 1,5m, tad zem
jumta arī jābūt armētam posmam 1,5m garumā). Armējot dūmvada augšējo daļu ir jālieto speciāls korķu komplekts, kas balsta
armatūras stieņus un neļauj tiem noslīdēt līdz dūmvada pamatnei.
Armatūras kanāls ir jāaizlej ar šķidru Isokern līmes maisījumu.

AVANT/MULTI cokola plāksne

AVANT/MULTI pieslēguma kompl.
ietilpst:

Lūdzu ievērot!

Gatavais pamatkomplekts ir jāuzstāda pareizi
un atbilstoši (slīpums mazāks par 60°) vertikāli,
jānoņem stropēšanas cilpas un aizsargapvalks.

Papildus komplekti, ja dūmvada
montāžai netiek izmantots gatavais
pamatkomplekts:

Dumvada montāžniekam obligāti jāaizpilda zemāk esošā dāmvada marķēšanas veidlapa. Montāžas
instrukcija ar aizpildītu marķēšanas veidlapu jāsaglabā pāc uzstādīšanas beigām, apkures sistēmu,
skursteņslauķu kā arī ražotāja speciālistiem, dumvada apkalpošanas un garantijas vajadzībām.
UzmanƯbu!

'ǌmvads:
Veselības un drošības instrukcija
Daudzi būvmateriāli t.sk. dūmvadu
elementi ir izgatavoti no dabīgām
izejvielām. Šīs izejvielas satur
noteiktu daudzumu kristāliskā silīcija.
Elektromehāniskie procesi, tādi kā
griešana vai slīpēšana rada noteiktu
daudzumu respirablo silīcija putekļu.
Tur kur iespēja ieelpot šos putekļus
ir liela un ilgstoša, tas var novest pie
saslimšanas ar plaušu slimību
(silikozi) un palielināt risku saslimt ar
plaušu vēzi.
Noteiktie drošības pasākumi
Griešanas un slīpēšanas laikā
nepieciešams lietot apstiprinātu
respiratoru P3/FFP3
Papildus jāpielieto slapjā griešana
un putekļu uzsūkšana(absorbcija).

RaåotƗjs / modelis:

AVANT/MULTI augšas nobeiguma
piederumi:
gaisa ņemšanas nosegplāksne;
armatūras komplekts;
armēšanas java un dozēšanas
mērtrauks.

Dǌmvada marƷƝjumu nedrƯkst nosegt , kRSƝt vai viltot!

Keramikas moduƺdǌmvads
SCHIEDEL / AVANT vai MULTI

AVANT dǌmvada sistƝmas identifikƗcija: EN 13063-3:2007
MULTI Gǌmvada sistƝmas identifikƗcija: EN 13063 -2:2005+A1: 2007
'ǌmvada diametrs:
TermiskƗ pretestƯba:
POǌsmas pretestƯba:
Uzmontēts ar attālumu līdz degtspējīgiem materiāliem
MontƝtƗjs/Adreses/TƗlr.:

T200 – N1 – W – 2 – O00
T200 – P1 – W – 2 – O00
T200 – N1 – W – 2 – O00
T200 – N1 – W – 2 – O00

_______ mm
0,09-0,13 m²K/W (atkarībā no diametra)
1,5 mm
:
______ mm

_______________ / _________________________ / tƗlr.: ___________

UzmontƝšanas datums: ________________________

Lūdzu saglabāt šo montāžas instrukciju pēc uzstādīšanas
beigām apkures sistēmu vai citu speciālistu vajadzībām.

Ausu aizsardzība

Dūmvada sistēmas piegādātājam ir pienākums nodrošināt pircējiem/
lietotājiem visaptverošu informāciju par dūmvadu un papilddetaļām.
Dūmvada sistēmas produkta datu lapa un ekspluatācijas īpašību
deklarācija ir pieejama www.schiedel.lv.

SIA MONIER
Mūkusalas iela 72
Rīga, Latvija, LV-1004

tālr:
fakss:

+371 67 629 056
+371 67 629 713

jumts@monier.com
www.schiedel.lv
www.monier.lv

