
Tudnivalók a szereléssel és a termékkel kapcsolatban 

Bevezetés 
Az ICS rendszer egyaránt használható száraz (FE), ned-
yes üzemü (FU), kondenzációs, valamint huzat hatása 
alapján mUködó és tUlnyomásos Uzemelésre. A Schiedel 
ICS füstgáz-rendszer megfelel továbbá a gáz- olaj- és 
szilárd tUzeldanyagos Uzemeléssel szemben támasztott 
összes kovetelménynek. 
Az elemeket tokos csatlakozással kell összeilleszteni, és 
a mellékelt bilincsekkel kell rögzIteni. 
TCilnyomásos üzem esetén (max. 200 Pa és max. 200°C 
fustgáz-hómerseklet) a belsO csöveket speciális tömI-
téssel Iátjuk el. 

Alkalmazás 
A Schiedel ICS nemesacél füstgáz-rendszert épületek 
belsejében, illetve a kUlsä faira történö felszerelésére 
fejtesztettük ki. 

Elökészületek 
A felszerelés megkezdése elött nyomatékosan felhivjuk 
a figyelniet arra, hogy az érvényben lévö helyi épItési 
eIrásokat, szabványokat, valamint a vonatkozó bal-
esetvédelmi elóIrásokat mindig be kell tartanL Ugyan-
ez vonatkozik az állványok felépitésére és rägzItésére 
is. A Schiedel ICS rendszer szerelésének elófeltétele a 
megfelelä telepItési hely, valamint a megfelelö számü és 
poziciójü falbilincsek (7d), illetve az esetleges közbensä 
tartóelemek (7e) meglete. Meg kefl határozni a tisztItóaj-
tOk helyét és a füstcsä csatlakozás magasságát, irányát 
és a bekötés szägét (90°, 85°, 45°). Az illetékes terUleti 
kéményseprdvel egyeztetni kell a tisztitá ajtOk szâmát es 
helyét. A méretezést az MSZ EN 13384 európai szab-
vány szerint kell elvégezni. 
Ha fennáll a lehetdsége a kéményrendszer üzemelés 
kbzbeni megérintésének, akkor a védelemröl az MSZ 
EN 563 szerint gondoskodni kell. 

SzerelönyIlások 
A megfelelá méret(.i, a szereléshez szUkséges falnyIlá-
sokat ki kell alakItani. Ennek során kerülni kell a falak és 
födémek megengedhetó mértéken felüli sérUlését. 

Felszerelés aknâban 
Aknás (kUrtôbe történd) szerelés esetén az akna 
meglévé belsé falától a Schiedel ICS rendszer Iegalább 
3 cm távolság legyen. Az aknára kürtó fedlapot kell tel-
szeretni. Az esógallért (10) a kürtó fedlap fölé kell rögzI-
teni a csöelemre (6a-6d). és tartósan rugalmas módon 
tömiteni. 

Felszerelés faira 
A felszerelés megkezdése elótt elObb a fall felszerelés 
konzollemezét (2b) vagy a meghosszabbitott fall kon- 

zolt (2c) kell rögziteni a falon. Erre kell felhelyezni a 
szigetelt talplemezt a tefolyôval (2a), utána beátlItani a 
megfeleló faltávolságot, és a konzollemezre (2b), illetve 
a meghosszabbItott fali konzolra (2c) rácsavarozni. Ha 
a kéménymagasság miatt közbensô támasztékra (7e) 
is szukség van. akkor a csöelemet (6a-d) alulrál kell 
a közbensä támasztékhoz csatlakoztatni, és a szoritó 
bilinccsel rögzIteni. Az ezután következö elemeket a 
szokásos szerelés és osszekapcsolás szerint kell fel-
helyezni 

Magasságok a fall szerelés esetén 
Legalább 4 méterenként egy falbitincset (7a) keti hasz-
nálni. 
A Iegfetsô falbilincs fälöth kiáIIó rész maximális magas-
ságét a statikai tervezési tudnivalók cImü részben talál-
ható tábtázat atapján kell meghatározni. 
Ha a kémény tetóböt kiáltó, vagy a tartá falszerkezet 
föté nyUtó része hosszabb 1,5 méternél, akkor a leg-
utolsó falbilincs erósItett kivitelii (7d), felette és alatta a 
csökapcsolat megerósItése érdekében erósItó kUlsô bi-
!incset (14) keIl elhelyezni (Iásd a statikai tervezési tudni-
valók cimti részt, max. épitmény magassagok). 

A tetdk áttärése 
Tetóáttörés esetén a rendszerhez tartozó tetóátvezetö 
elemeket (9a-e) kell használni. Ezeket a tetähéjra kell 
rögziteni, és le kell fedni. Az esógallért (10) a csOelernre 
(6a-d) a tetdáttärés fölé kell rögzIteni és tartósan rugal-
mas rnódon tämIteni. 

A kondenzátum elvezetése 
A kondenzvizet és a csapadékvizet a csatornába kell ye-
zetni. A csatlakozási pont ki6pItés6r6l az épIttetOnek kell 
gondoskodnia. A biizetzáró szifonban Iegalább 10 cm 
magass6g6 vIzgát legyen. Ezt rendszeresen eHenórizni 
kell, és szükség esetén meg kell tisztItani, utántOlteni. A 
vIzigyi elOIrásokat be kell tartani. A kondenzátum ártal-
matlanItása történhet a tüzelóberendezés segItségével, 
amennyiben az alkalmas rá. A kUlsá falra szerelt ké-
ményrendszerek esetében ugyelni kell aria, hogy a kon-
denzátum-vezeték fagyrnentes kiviteRi Iegyen. 

Villámvédelem I fäldelés / potenciál-kiegyenlités 
A villámvédetmet az MSZ EN 62305 szabvány szerint, az 
egyen potenciálra hozást (EPH) az MSZ 172-1 szabvány 
és az ME-04-115:1982 müszaki elóirás szerint biztositani 
kell. 

Azonositó jel 
A tlpustáblát a lábrészen kell elhelyezni, és a berende-
zés használhatóságát a szabványnak rnegfelelóen kelt 
jelezni. 


