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Moduļdūmvads SCHIEDEL ICS

ICS ir trīsslāņu dubultsienu metāla moduļdūmvadu sistēma, kas sastāv no augstas 
kvalitātes iekšējās nerūsējošā tērauda caurules, ugunsdrošas Superwool izolācijas un 
ārējā nerūsējošā tērauda apvalka. Iekšējās caurules  izgatavošanai ir lietots 0,5mm 
biezs nerūsējošais tērauds 316L/1.4404 markas, ārējais apvalks ir izgatavots no 
nerūsējošā tērauda 304/1.4301 markas. Iekšējā un ārējā caurule savstarpēji ir izolētas 
ar augstas kvalitātes Superwool izolāciju.

ICS ir pieejams ar 25mm(ICS25) un 50mm (ICS50) biezu izolācijas kārtu.

ICS25 ir piemērots visiem standarta eļļas, gāzes un cietā kurināmā centrālapkures 
katliem. ICS25 iekšējās caurules savienojuma gropē tiek ievietota elastīga blīve, ja 
dūmvads darbojas virsspiediena režīmā un  spiediena klase ir P1. Tādā gadījumā ap-
kures iekārtas izvadīto dūmgāžu temperatūra ir līdz 200ºC.

ICS galvenās īpašības:
• Viegla un ātra uzstādīšana, pateicoties nelielajam svaram un efektīvai savieno- 
 juma sistēmai.
• Piemērots eļļas, gāzes un cietā kurināmā apkures iekārtām.
• Dūmvadu sistēma ir testēta pret koroziju gan sausos, gan arī mitros darba   
 apstākļos, kā arī testēta  noturība pret skābju iedarbību un  sodrēju degšanu.
• Gan iekšējā, gan arējā virsma ir ūdens un kondensātnoturīga.

ICS moduļdūmvadu sistēma ir vienkārši uzstādāma, turklāt detalizēta montāžas 
instrukcija kā arī visi nepieciešamie savienojuma elementi un papildpiederumi ietilpst  
komplektā.

ICS ir drošs un izturīgs metāla dūmvads, šī sistēma atbilst visām Eiropas Savienības 
normām un tai ir spēkā esoša atbilstības deklarācija un CE marķējums:

ICS25 
ICS25
ICS25 
ICS25
ICS25 
ICS50 
ICS50

T – temperatūras klase, attiecīgi 200/450/600°C,
N1, P1 – spiediena klase, zemspiediens(N1) vai virsspiediens (P1, līdz 200 Pa)
D, W – darbības vide, sausa (D) vai mitra (W) 
V2, V3 – korozijnoturības klase , izmantojot attiecīgo kurināmo
 V2: gāze,eļļa, V3: gāze,eļļa, cietais kurināmais
L50050  – iekšējās caurules  materiāla raksturojums (50 – 1.4404/316L tērauda  
  marka, 050-0,5 mm caurules sieniņas biezums)
G25  – burts G nozīmē, ka dūmvadu sistēmai ir testēta noturība pret sodrēju  
  degšanu, cipars apzīmē dūmvada minimālo attālumu milimetros līdz  
  degtspējīgam materiālam 
O00  – dūmvadu sistēma ir noturīga pret sodrēju aizdegšanos, bet nav testēta,   
  jo mitros darbības apstākļos nepastāv sodrēju aizdegšanās risks  un  
  līdz ar to attālums līdz degtspējīgam materiālam ir 0mm 

EN 1856-1:
EN 1856-1:
EN 1856-1:
EN 1856-1:
EN 1856-1:
EN 1856-1:
EN 1856-1:

T200 P1 W V2 L50050 O00
T450 N1 W V2 L50050 G50
T450 N1 D V3 L50050 G50
T450 N1 W V2 L50050 G75
T450 N1 D V3 L50050 G75
T600 N1 W V2 L50050 G25
T600 N1 D V3 L50050 G25
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ICS Superwool
izolācija

Slēgšanas stieple

Iekšējais stiprinājums

18 mm
(speidiena izplešanās rezerve)

ICS Plus

Elastīga blīve

Ārējais stiprinājums

Savienojuma 
stiprinājums

Nerūsējošs 
ārējais apvalks

Kapilāra bloķētājs 
jeb savienojuma 
atloks

Nerūsējoša iekšējā 
caurule

Konusa lietussargs
Konuss

Dūmvada posms
Atsaišu gredzens

Lietuskrāga

Izeja caur jumtu
Izeja caur jumtu

Līkums

Dūmvada posms

Dūmvada posms

Dūmvada posms

Spāru stiprinājums

Sienas stiprinājums

Pieslēguma T-gabals 90º

Pieslēguma 
T-gabals 45º

Pāreja no PPL uz ICS

Sienas rozete

Tīrīšanas T-gabals (D)

Tīrīšanas 
T-gabals (W)

Dūmvada 
balsts

Sienas 
konsoles 
plāksnes

Pamatelements ar 
kondensāta izvadu

Konsole ar 
kondensāta 
izvadu

Teleskopiskais 
atbalsts
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Schiedel Dūmvadu Sistēmas, SIA
Mūkusalas iela 72
Rīga, Latvija, LV-1004
tālr: +371 67796050
fakss: +371 67796055
e-pasts: ofiss@schiedel.lv
www.schiedel.lv
www.schiedel.com

Moduļu dūmvadu ICS 
ir viegli iegādāties un uzstādīt

Moduļu dūmvadus Schiedel ICS izplata firma Schiedel 
Dūmvadu Sistēmas. Par piedāvātajiem moduļu dūmva-
diem Schiedel jautājiet pa tālr. +371 67796050. 

Jūsu pārdevējs:

Schiedel dūmvadus Jūs varat iegādāties pie būvmateriālu 
tirgotājiem visā Latvijā.


