
rendszer bemutatása 
PKIMA riu 

9. 	 A 1000, 500 és 250 mm magasságU csôelemeket (6a, 6c. 6d) egymásba kell 
illeszteni és fentrál leengedni (tokmagasság 50 mm). 
A távtartókat (8) max. 5 m távolságra egymástól kell rägziteni a csäoszlopon; 
ezek tartják kozépen a csóoszlopot a kéményben. 

A kurtáfedlap (9a) megakadályozza az esé bekerülését a meglévö kéménybe. A 
kürtäfedlap âllitócsavarjai segitségével Iehetkozéppontosra áIIItani a csöoszlopot. 

Fontos: Ugyelni kell arra, bogy a cs5oszlop szabadon mozogjon! Az állitácsava-
rokat riem szabad tüihüzni! 

A csooszlDp és a kurtöfedlap közätti hezagot az esävédö gallerral (9e) vagy a 
torkolati ktppal (9b) lehet Iezárni. 

A hossz illesztése: Minden csäetem megfelelö mértékben IerövidIthetO az alsO 
végén. A csatlakozO rOszt megfelelOen el kell dolgozni, a sorját és az esetleges 
kiálló részeket le kell csiszolni. TOlnyomásos üzem esetén ebben az esetben a 
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csatlakozOsi pontokat tömités készlettel" (23c) kell eflâtni. 

Tálnyomésos üzem: 

I. 	Tülnyomásos üzem esetén a csOvég vájatába tomItOgyiJrCit kell helyezni, és a 
gyriJt slkositóval kell bekenni. GázUzemu tülnyomásos üzem esetén a szilikon 

ci. b 	 tömftogyirtJket olajUzem tCilnyomãsos Uzem esetén pedig a vitonbOl készUlt r 	tömitOgyIriket kell hasznOlni, 
lb 

d 	 A tIpustáblOt a IObrészen kell ethelyezni, és a berendezés használhatóságát a 
szabványnak megfelelOen kell jelezni. 

1 	 A kondenzátum elvezetése: I 	i4ab 
I 	 A kondenzviz és a csapadékvIz csatornába történO bevezetésérOl az OpIttetOnek 

IT
kell gondoskodnia. A sziforiban legalább 10 cm magasságO vIzzárnak kell ten-
nie. Az elvezetO rendszer mikOdését és szivárgásmentességét a teijes vezeték 
kiatakitAsa után kell ellenOrizni, majd pedig a késObbiekben is rendszeresen kell 
ellenOrizni és szükség szerint tisztItani. A vizügyi elOIrásokat be kell tartani. 

A viltámvédelemet az MSZ EN 62305 szabvány szerint, az egyen potenciálra ho-
zást (EPH) az MSZ 172-1 szabvány és az ME-04-115:1982 mtszaki elOIrás szerint 
biztositani kell. 
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Megnevezes 
4 	T TI 	1 	PPL Kondcniàitrn gyid, elvezelOvel 	8 	PPL 

4b 	 - 	 all PPL Vizsga8myilasds hem (rmedves) 	9a 	PPL Kurtôtedlap 

I 13e b 	
28 PPL TiszlitoajiOs eIrn szaraz) 	 Sb 	PPL TorI<oIab 

, 	

I 	 36 PPL LezárO duO. nedves üzem Ni 	9c 	PPL Esdvédd sapka 

T
5a. bi 

38 PPL Lezdrd duqO, riedves üzem Ri 	9e 	PPL Esdvéd(5 gallér 

Sc d 	 4 a PPL T - dorm -i fuslcsd csatlakozóhoz 	106 	PPL Levegb bevezetö macs 

4b PPL Talpas konyoll 85'os 	 lob 	PPL Levgd bevezetó rács, nemesacél 

T 2- 	lb. c 	 40 PPL FUstcsd-csatlakozO kompleil 90-os 1 Ia 	PPL Tisztildajtó kUrtólezár -áshoz. nemesacél 

4c1 PPL Fustcsd-csatlakozO kompleit 45-os lib 	PPL TiszLildajtO keret. 150 

11 a 	 5a PPL Füslcsd csatlakozô, T-idomhoz 	tIC 	PPL Tisztitôajtó keret. 250 

lb PPL AIIitbató lusidarl csatlakozrl 	12a 	PPL A)Id, hosszkiegyenlita kereitel 
1ml 

	

	
. 	 Se PPL Dupiafa6r IOSICSO csatlakozO 	13a/b PPL Csdmrlzsa egyheju csdre 

3ah (_ 	 6a PPL NorrnSI csO 1000 	 14a/b PPL KÔnyOk. 15.30 

IDa 8 	 Sc PPL Rôvid csrl 500 	 14d!h PPL KdnyOk. 45'-90' 

6d PPL lIdvid cmi 250 	 15 	PRL CsdmOgzitd bilincs a fels6 tisziitrlajtrlhoz 

7 	PPL Leengedd IUIes ceo 250 


