
Schiedel KERASTAR
 Lielisks keramikas un nerūsējošā tērauda apvienojums

Eiropas tirgus līderis 
dūmvadu sistēmu pārdošanā 

60-gadu
kvalitatīva darba pieredze



Schiedel KERASTAR - 

60-gadu
kvalitatīva darba pieredze

ar keramikas sirdi

Komfortabls siltums savās personīgajās četrās sienās 
ievērojami ietekmē cilvēka pašsajūtu. Labas pašsajūtas 
priekšnoteikums ir iespēja iebūvēt kamīnu vai krāsni jau 
tad, kad ir pabeigta mājas celtniecība. Optimālas apkures 
sistēmas izbūves problēma ir aktuāla arī tad, kad tiek 
veikta dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pārplānošana 
vai piebūves celtniecība. Pēdējo gadu laikā samērā bieži 
līdzās apkures katlam, kas darbojas ar gāzi vai mazutu, 
paredzēts arī katls, kas izmanto cieto koksnes kurināmo. 

Lai atbilstu visām šodienas tehniskajām prasībām, kā 
arī mūsdienīgajiem dizaineru risinājumiem, Schiedel 
piedāvā jaunu dūmvadu sistēmu KERASTAR:

NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS NO ĀRPUSES – KERAMIKA 
IEKŠPUSĒ. 

Schiedel piedāvā augstāko kvalitāti:
Apvalks no nerūsējoša tērauda un keramikas sirds. 

Lielisks keramikas dūmvada kanāla, 60 mm biezas 
izolācijas un viegla ārējā apvalka no nerūsējoša tērauda 
apvienojums  ietver sevī visas drošas un mūsdienīgas 
dūmvadu sistēmas priekšrocības. 



Schiedel KERASTAR - 

60-gadu
kvalitatīva darba pieredze

Iekšējā caurule:
No augstvērtīgas keramikas.
Profilētā caurule Schiedel garantē 
izcilus ekspluatācijas nosacījums, tā 
ir nodilumizturīga, droša pret koroz-
ijas un skābju iedarbību. 

Vairāk nekā vienkārši priekšrocību kopums:

 KERASTAR: Dūmvadu sistēma, kas paredzēta montāžai individuālās 
dzīvojamās mājās pēc celtniecības darbu beigām, tai ir neliels svars, 
nav nepieciešama nekāda papildu apdare.

 KERASTAR: Dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda ar keramikas cau-
ruli iekšpusē, kas ļauj to izmantot cietajam kurināmajam.

  KERASTAR: Drošais attālums no degošajām celtniecības konstrukcijām 
sastāda tikai 5 cm.

 KERASTAR: Dūmvadu sistēma no nerūsējošā tērauda ar 30 gadu ga-
rantiju iekšējai keramikas caurulei.

30 gAdu 
gARAnTijA KERAmiKAi

KomfoRTS un mājīgumS – 
Tā nAV nEjAušībA

Siltumizolācija sastāv no 
augstvērtīgas minerālšķiedras (60 
mm bieza), kam piemīt izteiktas 
izolējošas īpašības. Nav nekādu auk-
stuma tiltiņu, jo siltumizolācija cau-
ruli aptver pilnībā. 

Pateicoties savienojuma sistēmai, 
kurā izmantota  skava no nerūsējošā 
tērauda, tiek panākta vienkārša un 
ātra montāža. 

Ārējais apvalks izgatavots no 
nerūsējošā tērauda (1.4301). 
Korozijizturīgais  apvalks nodrošina 
drošību un stabilitāti, tam raksturīgs 
efektīgs ārējais izskats. 

  KERASTAR: Tiek izmantots visur, kur nepieciešams uzstādīt dūmvadu. 
Jo īpaši tur, kur dūmvads pilda arī interjera elementa funkcijas.  
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1a  Apakšējais elements ar kondensāta 
novadīšanu

1b  Sienas konsole ar kondensāta 
novadīšanu

1c   Sienas konsole ar tilpni kvēpu 
savākšanai

2a  Balsta konsole (garums 465-958 cm)
2b  Plāksnes montāžai pie sienas
2c  Pamatne ar kondensāta novadīšanu 

montāžai pie sienas
3 Tīrīšanas trejgabals
4a Pieslēguma trejgabals, 90o
4b Rozete izolācijai
4c Pieslēguma trejgabals, 45o
5a  Caurules elements, 660 cm
5b Caurules elements, 330 cm
5c Caurules elements, 165 cm
6a Skava stiprinājumam pie sienas, 50 mm
6b Skava stiprinājumam pie sienas,   
 izbīdāma
6c Sienas konsole pagarināšanai
7  Pārseguma skava
8a Konuss
8b Konuss ar lietussardziņu
9a Izeja caur jumtu, 0o
9b Izeja caur jumtu, 3o-15o
9c Izeja caur jumtu, 16o-25o
9d Izeja caur jumtu, 26o-35o
9e Izeja caur jumtu, 36o-45o
10 Blīvējošā manšete pret lietu 
12a Rozete pieslēgumam, dubultsienas
12b Rozete pieslēgumam, viensienas
13 Distancgredzens

Schiedel KERASTAR tehniskais raksturojums

Ekspluatācijas režīms Retinājums

Degviela   Cietā, šķidrā, gāzveida

Darba temperatūra  400 oC sausā režīmā
Iekšējais apvalks  Keramikas profila caurule

Siltumizolācija  60 mm

Dūmvada 1 tm vidējais svars ar 60 mm biezu siltumizolāciju

Iekšējais Ø mm  140 160 180 200 250

Ārējais Ø mm  276 298 318 342 395

Keramikas caurules 
sieniņas biezums, mm 6,5 7 7 8,5 12

Svars kg   20 22 24 27,5 30 

Ārējais apvalks   Nerūsējošs tērauds 1.4301, spoguļvirsma, 
sieniņas biezums 0,4 mm


