
BeépItés 	
PRIMA PLU. 

A rendszer jellemzöi 
A kiváló tulajdonságü Prima Plus egyhéjü, nemesacél egéstermék elvezet6 rend- 
szert kifejezetten a meglévä kémények bélelése céljából fejlesztettük ki. A válasz- 
ték biztositotta pontos keresztmetszeti illeszkedés teijes mértékben megfelel a 
korszerU fitöberendezések támasztotta követelményeknek. A Prima Plus rendszer 
CE tanüsitvánnyal rendelkezik a gáz, olaj és szilárd tüzelä anyagokhoz, száraz (FE) 
és nedves (FU) üzemhez, depressziós (huzat hatésa alatt miködä) és télnyomásos 
mtködéshez. (Lásd 4. oldal - Megfelelóségi nytlatkozat) 

Az elemeket tokos csatlakozással lehet összeilleszteni és szukség esetén bilincsek- r kel kell Oket egymáshoz rögziteni. TUlnyomásos üzem esetén (max. 200 Pa tülnyo- 
más és max. 200 00  fustgáz hómérséklet) az elemekhez (a csóvégre) speciális to- 
mItést biztositunk. 

80 - 350 mm belsé átméräig a 0,6 mm-es falvastagság megfeleló stabilitást bizto- 
sit, ezen méret fOlOtt pedig 1,0 mm-es falvastagsagot alkalmazunk 700 mm belsO 
átmérôig. Kifejezetten savas egestermék esetén (barnaszén, lignit) az 1,0 mm-es 
falvastagsag mar 130 mm belsO átmérótOl rendeihetd. 

Eläkészületek 
A szerelés megkezdese elätt meg kell határozni az égestermek elvezetö rendszer 
keresztmetszetét az EN 13384 szabvány szerint, valamint egyeztetni kell a maszaki 
megoldást a teruletileg illetékes kéményseprOvel. 

A szerelés megkezdése elótt célszenJ kitisztittatrii a régi kéményt, és ellenórizni, 

) 	
hogy nincsonek-e rajta sérülések. Mindig figyelembe kell venni a helyi épitési 
eläIrásokat és normákat. valamint a vonatkozó balesetvédelmi eläirásokat. 

Kéménybélelés esetén a béléscsö és a kémériy belsô fala kOzött legalább 10 
mm hézagnak kell lennie. TUlnyomásos berendezések esetén négyszOgletes ké- 
ményaknában 20 mm, kerek aknákban pedig 30 mm legrés szukséges a hátsó 
szellOztetéshez. 

A szerelés men ete 
Miután kialakitottuk a megfeleló méreti, a szereléshez szukséges falnyilásokat a 
tisztItO (vizsgáló) nyIlás és a fUstcsO-csatlakozó számára, a szerelés megkezdhetä. 

Kondenzátum gyijtá, elvezet6vel (1): A szukség esetén habarccsal kiegyenlItett 
alapzatra kell elhelyezni. 

T-idom a tisztItá (vizsgáló) nyilãshoz (2a): A kondenzátum gyjtä tokjäba kell be- 
helyezni, és fel kell szerelni a megfelelâ vizsgálônyilás fedelet (3a vagy 3b). A be- 
léscsOvezés betejezése után el kell helyezni az ajtO 150/250 mm-es szerelökeretét 
(llb!llc) és kOrbe kell vakolni. VégUl le kell zérni a nemesacél tisztItó ajtóval (ha). 

ilk 
Szilárd tuzeläanyaggal tOrténö üzemelés esetén a negyszOgletes tisztitóajtó-csatlako- 
zót (2b) kell használni, és a hosszkiegyenlItä-keretes tisztitOajtóval (12 a) kell lezárni. 

A nagyobb tavolságok lekUzdésére használhatô a tisztitóajtó keret hosszabbitó. 

A fUstcsd-csatlakozó T-idomot (4a) a csatlakozási magasság meghatározása után 
fentrOl is le tudjuk engedni. Ha a tüzelóberendezés bekOtä füstcsOve is a Prima 
Plus elernekbél készül, a sima (tokos) füstcsO-csatlakozôt (5a) használjuk, normal 
bekOtä füstcsä esetén a duplafalé állitható csatlakozát (5b és 5e). A 900/450  komp- 
lett füstcsO-csatlakozát (4c, d) a fölé kerUlO csOoszlop leengedese elótt kell besze- 

J relni. A csonk szukség szerinti hosszabbitása PPL elemekkel tOrténik. 

F,* 
A 85°-os talpas konyokOt (4b) akkor kell hasznalni, ha a kondenzatumot vssza 
kell vezetni a tüzelóberendezésbe. A talpat szukseg esetén a hozzá átméróben 
illeszked6 (p1. 130 mm kurtôatmérdig a taip átmérdje 80 mm) PPL csOvel meg lehet 
hosszabbitani lefelé. 

A csOoszlopot a 250 mm magas leereszt6 tubs csô füleinél megfogva (7) behet 
leengedni (tokmagasság 50 mm). 


