6. Викінчення оголовка димоходу

79

80

Конус

78

Керамічна труба

30

77

gwarancji
6.5. Перед установкою вкоротити
(кутовою шліфувальною
машиною) останню керамічну
трубу.

75

76

Покривна плита

74

8 cm

6.6. Очистити і змочити
край труби та накласти
кислотостійкий герметик.

6.7. Встановити керамічну трубу
і на її верхній край накласти
герметик.

Q

Nowa

lat

jakość
ceramiki

Тепло.
Життя.
роківВентиляція.
гарантії

років гарантії

Serwis

30

років

гарантії

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ:

6.8 На плиту перекриття
встановлюють конус.

QQ
Jedyny
Nowa
30років

Nowa

Обслуговування

jakość
ceramiki

jakość
oryginalny
ceramiki
гарантії
system

Schiedel RONDO PLUS
Schiedel THERMO RONDO PLUS

73

Ізольований димохід з вентиляцією для всіх видів палива

71

72

Спосіб самостійного відливання
покривної плити на будівництві

69

70

Незнімна опалубка
Бетонна плита

6.1. Мінеральна вата має закінчуватись
на 8 см нижче від верхнього
краю найвищого блока.

6.2. На монтажний розчин
встановити покривну плиту.

67

68

Додаткове укріплення
димоходу між кроквами

6.3. Прикласти конус вихідного
отвору продуктів згоряння для
того, щоб виміряти, на скільки
потрібно вкоротити останню
трубу.

6.4. Відміряти довжину труби, якої
бракує.

66

5. Стандартні монтажні операції
Діаметр димоходу
(мм)

Ø D (мм) ± 1

А (мм) ± 2

Тип димоходу

212

270

Rondo Plus
14 – 16

255

310

Rondo Plus
18 – 20

250

340

410

Rondo Plus 25

300

400

480

Rondo Plus 30

65

140
160

64

180

63

200

59

60

61

62

Тільки за необхідності!
Монтаж верхніх ревізійних
дверцят для очистки слід
узгодити з Майстромекспертом з димоходів.

5.1. Поставте блок на монтажний
розчин.

5.2. Зігніть обидві частини
мінеральної вати і вкладіть
їх у блок.

5.3. На край очищеної
і зволоженої труби накладіть
кислотостійкий герметик.

Встановіть незнімну опалубку на останньому блоці. Переконавшись, що чотири вигини
добре вписуються в отвори в блоці (що забезпечує правильне центрування опалубки стосовно димохідного блока), виконайте зовнішню опалубку, помістіть відповідну арматуру
і залийте бетон класу щонайменше C 20/25. Стежте за тим, щоб рівень бетону плити, яку
ви виливаєте, не перевищував горизонтальної лінії на незнімній опалубці, якою визначається максимальна висота виконуваної покривної плити. Коли бетон затвердне, розберіть
зовнішню опалубку, встановіть останню керамічну трубу на герметик, стійкий до впливу
кислот, і на її виступаючу частину насадіть сталевий конус димоходу.

5.4. Вставте керамічну трубу.
Порядок складання
повторюється до етапу
завершення оголовка димоходу.

4. Монтаж підключення для продуктів згоряння

57

58

Кріплення димоходу

Дверцята
для очистки

54

55

56

Ущільнююча
прокладка-заглушка

4.6. Очистіть залишки герметика
з внутрішнього шва між
трубами.

4.7. Вставте мінеральну вату
всередину чергового блока...

4.8. … і посадіть на монтажний
розчин.

Альтернативний варіант переходу через конструкцію даху.
Монтаж кріплення, версії «під» або «між» кроквами.

52

53

4.5. Встановіть трійник
для продуктів згоряння.

51

Перехід через перекриття і дах
Бетонне перекриття

Дерев’яне перекриття
Блок

49

50

Дилатація димоходу
при переході через
перекриття

х - відстань від легкозаймистих
компонентів у відповідності
до діючих правил та класифікації
димоходу

47

48

x

45

46

4.1. За допомогою шаблона (додається
до дверцят) на стінці блока
позначте розмір отвору, який
потрібно буде вирізати.

4.2. Блок із вирізаним отвором
встановіть на монтажний
розчин.

4.3. Вставте і підріжте мінеральну
вату, так, щоб не блокувати
вентиляційних каналів.

Дилатація
з мінеральної
вати

4.4. На очищений і зволожений
край труби накладіть
кислотостійкий герметик.

Отвір переходу через перекриття і дах повинен бути з усіх сторін більшим, ніж зовнішній
розмір блока як мінімум на 2-3 см. (У випадку дерев’яної конструкції зберігати відстань
у відповідності з діючими правилами та класифікацією димоходу). Вільний простір потрібно
заповнити мінеральною ватою і залити бетоном (не використовуйте пінопласт).

44

3. Монтаж під’єднання ревізійних дверцят для очистки

40

41

42

43

Підключення нагрівального
пристрою з використанням
перехідного адаптера

2,81 m

2,48 m

1,16 m

37

2,15 m

3.8. Блок з мінеральною ватою
посадіть на будівельний
розчин.

1,82 m

3.7. У наступний блок вкладіть
мінеральну вату.

1,49 m

3.6. В підготовлений блок вставте
ревізійний трійник.

38

39

3.5. На очищений край збірника
конденсату нанесіть
кислотостійкий герметик.

Нагрівальний
пристрій

36

Для підключення нагрівального пристрою рекомендується використовувати системне
рішення – перехідний адаптер Schiedel.

Ширина А
Діаметр
Розмір
димоходу в см А в см

14-16
18-20
25
30

21
25
32
38

Місце та висоту
встановлення підключення
для продуктів згоряння слід
погодити з монтажникомустановником

Шнур
з мінеральної вати

3.1. За допомогою шаблона (додається
до дверцят) на стінці блока позначте
потрібний розмір отвору.

3.2. Кутовою шліфувальною
машиною виріжте отвір.

3.3. Зігнуту мінеральну вату вкладіть
всередину блока і підріжте так,
щоб вентиляційні отвори
не були заблоковані.

3.4. За допомогою шаблона
нанесіть монтажну суміш.

Лицьова панель
з мінеральної
вати

2. Підготовка основи димоходу

30

31

32

33

34

35

Підключення нагрівального пристрою

29

Зверніть увагу на те, щоб залишити достатній простір для розширення матеріалу (дилатації).
Дилатаційний простір заповнити еластичним матеріалом (наприклад, шнуром з мінеральної вати).

28

Установка лицьової панелі

27

Дверцята
для очистки

23

24

25

26

Прибити цвяхами до блока.
Пересувну раму ревізійних
дверцят підігнати
до трійника для очистки.
Після установки оштукатурити
димохід цементно-вапняною
штукатуркою.

2.3. Встановіть блок на цоколь
з будівельним розчином.
Всередину блока вкладіть
збірник конденсату. Збірник
покладіть на суміш, стічну трубу
направте в бік отвору.

2.4. Вкладіть всередину половину
мінеральної вати, далі відріжте
рівно по краю блока. Повторіть
ті самі дії з другою половиною
мінеральної вати.

Вентиляційна решітка

Обидві частини лицьової панелі
Надягнути металеві кріплення,
з мінеральної вати обрізати
вставити все разом в отвір у блоці.
до розмірів вирізаного отвору.
При викінченні димоходу слід бути уважним, щоб не заштукатурити
під’єднання для продуктів згоряння.

Цоколь

Максимальна висота димоходу
над дахом без необхідності надання
додаткової жорсткості

1. Виготовлення цоколя

22
21
20

2.2. Виріжте позначений отвір
у нижній частині блока, поставте
його на шар ізоляції і вставте
вентиляційну решітку в отвір
блока.

Ширина Б
Діаметр
Розмір
димоходу в см Б в см

14-20
25-30

19
35

Гідроізоляція

18

19

2.1. За допомогою шаблона
(додається до дверцят) на стінці
блока позначте потрібний розмір
отвору.

1

2

1.2. Сформуйте цоколь в 20-30 см
з бетону...

1.3 …або з цегли

1.4 ... або з зовнішнього блока,
заповненого бетоном..

Докладний опис

Дана інструкція описує правильний монтаж димоходів «Rondo Plus» одноканальних, двоканальних, з інтегрованою вентиляцією, а також димоходу
«Thermo Rondo Plus».
Виконуйте монтаж з усією ретельністю. Цим Ви забезпечите довготривале і бездоганне функціонування димохідної системи. Монтаж слід виконувати згідно з даною інструкцією, дотримуючись діючих місцевих (польських) будівельних норм і правил, а також правил техніки безпеки
на робочому місці.

Монтаж димоходу до рівня установки трійника підключення

Закінчення димоходу

Якщо передбачена висота вісі впускного отвору для продуктів згоряння знаходиться на рівні
116 см, монтаж потрібно виконувати відповідно до п. 2.1-4.5 даної інструкції. Якщо передбачена
більша висота під’єднання для продуктів згоряння, між трійником для очистки та трійником
для продуктів згоряння, необхідно монтувати по черзі елементи, що повторюються (зовнішні
блоки, керамічні труби, плити мінеральної вати відповідно до даної інструкції (п. 5.1 - 5.4), поки
не буде досягнута необхідна висота вісі під’єднання для продуктів згоряння. Додатково положення вісі впускного отвору для продуктів згоряння можна регулювати за допомогою висоти
цоколя (п. 1.2. – 1.4.).
Ізоляційні плити необхідно укладати так, щоб їхні краї не перекривали вентиляційних каналів.
Біля трійника для очистки плити необхідно вкоротити таким чином, щоб вони закінчувалися
перед вентиляційними каналами (п. 3.3.).

Щоб вентиляція димоходу була ефективною і працювала належним чином, ізоляційні плити
потрібно закінчити приблизно на відстані 8 см нижче верхнього краю блока (п. 6.1).
Конус гирла димоходу перед монтажем використовується як елемент для вимірювання
довжини останньої частини керамічної труби (п. 6.4).
У разі виготовлення покривної плити безпосередньо на будівництві потрібно використовувати
сталеву незнімну опалубку, див. «Спосіб самостійного виготовлення покривної плити
безпосередньо на будівництві». Цей компонент входить до складу базового комплекту поставки.
Сталева незнімна опалубка гарантує швидке виготовлення покривної плити і забезпечує
збереження необхідного дилатаційного простору навколо керамічної вкладки, необхідного
для правильної вентиляції димоходу, а також компенсації термічних напружень).
ВАЖЛИВО: Покривна плита повинна бути встановлена (або виготовлена) перед монтажем
останньої керамічної труби та гирлового конуса (п. 6.2. – 6.8.).

• Перед початком установки повинно бути відомо розташування ревізійних дверцят для очистки
та висота вісі під’єднання для продуктів згоряння (підключення споживача). Якщо проект передбачає, що необхідним є використання додаткового (верхнього) ревізійного отвору для очистки
димоходу, ми рекомендуємо погодити місце його установки з районним Майстром-експертом
з димоходів.
• При використанні димоходів з додатковим вентиляційним каналом необхідно визначити висоту
вентиляційного отвору в приміщенні.
• Для забезпечення статичної стійкості частини димової труби, що вільно стоїть над дахом, можна,
при необхідності, застосувати додаткове укріплення димаря за допомогою стрижнів, що вставляються в отвори в кутах блока димоходу.

Основна інформація для виконання монтажних робіт
• Монтаж димоходу слід виконувати на заздалегідь підготовленому фундаменті
• Зовнішні блоки повинні встановлюватися на цементний або цементно-вапняний розчин,
марки 3 МПа. Правильно покласти розчин допоможе шаблон для накладання розчину.
• Будівельний розчин потрібно наносити тільки на стінки блока (вентиляційні канали – по кутах
блока – та термоізоляція не повинні контактувати з розчином).
• Керамічні елементи з’єднуються за допомогою спеціального кислотостійкого герметика, що
поставляється у тубах з «пістолетом». Перед його нанесенням необхідно видалити бруд і пил
з країв керамічних елементів. Герметик наносять на попередньо змочений край.
• Резервуар для конденсату повинен бути підключений до каналізації.
• В разі виникнення перерв при установці димоходу необхідно захистити його внутрішню
частину від замокання.

Друк гарантії, що містить загальні гарантійні умови, доступний на веб-сайті:
www.schiedel.pl/pliki-do-pobrania/gwarancje або за номером тел. 77 455 59 49.

Монтаж стандартних елементів (які повторюються)
Монтаж димоходу вище від трійника необхідно виконувати звичайним способом згідно з п. 5.1.
– 5.4. аж до верхніх дверцят для очистки або до покривної плити.
Ізоляційні плити необхідно укладати так, щоб їхні краї не перекривали вентиляційних каналів.
Стик між двома плитами, що утворюють повний периметр, має знаходитися на половині
довжини стінки блока (п. 3.7.).

Забезпечення статичної стійкості
У разі якщо висота димової труби перевищує граничні значення (таблиця «Максимальна
висота димоходу над дахом»), слід застосувати додаткове посилення жорсткості та укріплення
димоходу над дахом за допомогою арматурної системи Schiedel. Стрижні встановлюються
в спеціальні арматурні канали зовнішнього блока і заливаються цементним розчином. Арматурні
отвори нижче від стрижнів потрібно заглушити таким чином, щоб до них не потрапив розчин
під час заливання отворів зі стрижнями.
Для забезпечення жорсткості вузла переходу труби на дах, і в той же час для того, щоб відділити трубу на конструкції даху, можна використовувати систему спеціальних кріплень для
димоходу. Таке зміцнення можна також виконати, забетонувавши простір між кроквами.

Висота димоходу
(м)

Обмурований
12 см

Облицьований
шифером/бляхою

Облицьований
штукатуркою 2 см

0< H ≤8
8< H ≤ 20
0< H ≤8
8< H ≤ 20
0< H ≤8
8< H ≤ 20
0< H ≤8
8< H ≤ 20
0< H ≤8
8< H ≤ 20
0< H ≤8
8< H ≤ 20

1.70
1.55
2.05
1.80
2.90
2.40
3.45
2.75
1.85
1.70
1.95
1.80

0.85
0.60
1.05
0.70
1.65
1.10
2.05
1.30
0.60
0.65
1.05
0.70

1.30
0.90
1.55
1.05
2.35
1.55
2.75
1.35
1.40
0.95
1.50
1.00

18-20

Загальна інформація

Інформація, необхідна для того, щоб розпочати монтаж

Висота димоходу над дахом

14-16

25
30
14-16+W
18-20+W /
Thermo Rondo Plus

Під час різання та шліфування потрібно
користуватися відповідними засобами індивідуального
захисту. Необхідно застосовувати вологе різання або
використовувати обладнання для поглинання пилу.

Завершальні роботи
• За допомогою чотирьох металевих кріплень змонтуйте
дві частини лицьової панелі.
• Встановіть ревізійні дверцята для очистки.
• Оштукатурте димохід тришаровою штукатуркою (цементновапняною).
• Після того, як димохід буде споруджено, наклейте на
ревізійні дверцята етикетку з зазначенням класифікації
димоходу (Рис. 1, Рис. 2).
ВАЖЛИВО:
1. Перед першим введенням котла в експлуатацію, а також після
тривалої перерви в його роботі димохід слід розігрівати
поступово.
2. Перед початком використання димохід повинен прийняти
районний Майстер-експерт із димоходів.
3. Димохід може пр ацювати тільки з опалювальними приладами, що мають дійсний сертифікат, який дозволяє
їх використання.
4. Після виконання монтажу димоходу, будь ласка, передайте
цю інструкцію установникові ЦО.
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Димохідна система RONDO PLUS
T600 N1 D 3 G100
T400 N1 D 3 G50
відповідає стандарту
EN 13063-1:2005+A1:2007
Декларація споживчих властивостей №
PL-003-DOP-2015-02-05

T400* N1 W 2 O50
T200 N1 W 2 O00
відповідає стандарту
EN 13063-2:2005+A1:2007
Декларація споживчих властивостей №
PL-004-DOP-2015-02-05
* без еластомерних елементів

UWAGA! Naklejkę przyklej na drzwiczki wyczystkowe

1.1. Підстеліть ізоляційний
матеріал.

1085
13

Димохідна система THERMO RONDO PLUS
T600 N1 D 3 G100
T400 N1 D 3 G50
відповідає стандарту
EN 13063-1:2005+A1:2007
Декларація споживчих властивостей №
PL-005-DOP-2015-02-05

T400* N1 W 2 O50
T200 N1 W 2 O00
відповідає стандарту
EN 13063-2:2005+A1:2007
Декларація споживчих властивостей №
PL-006-DOP-2015-02-05
* без еластомерних елементів

Рис. 2. Наклейка з класифікацією
димоходу Термо Рондо Плюс

Вимоги техніки безпеки
Багато які з будівельних виробів, таких як деталі
димоходу, виготовляються з використанням
натуральної сировини, в якій містяться частинки
кристалічного кремнезему. При обробці даних
продуктів за допомогою різних електричних приладів,
наприклад, при різанні чи шліфуванні, в навколишнє
середовище потрапляють частинки кристалічного
кремнезему, які можуть потрапляти
в легені.
При великій кількості таких частинок в навколишньому
середовищі та довготривалому їх вдиханні це може
призвести до захворювання легенів (силікозу)
і підвищеного ризику виникнення раку легенів.

Захист очей

Рис. 1. Наклейка з класифікацією
димоходу Рондо Плюс
UWAGA! Naklejkę przyklej na drzwiczki wyczystkowe
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Тип димоходу
Rondo Plus

Обов’язкові захисні заходи:
Захист дихальних
шляхів Захисні
маски-респіратори
типу Р3/FFP3

• Під час робіт з різання та шліфування необхідно
використовувати затверджений респіратор P3/FFP3
• Крім того, слід застосовувати механічні процеси,
такі як вологе різання або поглинання пилу.

Захист слуху

Шідель ТзОВ (Schiedel Sp. z o.o.)
Управління вул. Всходня 24,
45-449 Ополє
тел. (77) 455 59 49, факс (77) 455 59 47
Відділ продажу: тел. (77) 456 83 10
тел. (77) 456 93 48
тел. (77) 451 74 60
Технічний відділ: тел. (77) 456 83 11

Шідель ТзОВ (Schiedel Sp. z o.o.)
Бюро Північ
вул. Малгожатово 3с
87-162 Любич Дольни
Технічний відділ: тел. (56) 674 48 25

Імпортер в Україні
ТзОВ "Країна димарів"
Технічна підтримка тел. (068) 681 63 23
www.dymari.com

0

www.schiedel.pl

Part of the BRAAS MONIER BUILDING GROUP

Обслуговування

