
 

SAVYBĖS 

 Schiedel ICS - tai aukščiausius nerūdijančio plieno dvisienių 
dūmtraukių kokybės standartų reikalavimus atitinkantis produktas. 
Dūmtraukių sistema ICS gaminama nuo 80 mm iki 1000 mm vidinio 
skersmens. Naudojant papildomas jungčių tarpines užtikrina iki 200 Pa 
arba net iki 5000 Pa darbinį slėgį. 
Sistema ICS puikiai tiks, jeigu Jums reikia įrengti lengvos konstrukcijos 
dūmtraukį namo išorėje ar viduje. 
Dūmtraukių sistemos ICS pritaikymas labai platus - nuo nedidelio 
galingumo įvairių kuro rūšių buitinių prietaisų iki galingų dyzelinių 
generatorių. 
Schiedel ICS gali būti ne tik funkcionalus dūmtraukis, bet ir pastato 
eksterjero detalė. 
ICS dūmtraukiai gali būti eksploatuojami temperatūroje iki 600 laipsnių 
Celsijaus. 
  
ICS50 dūmtraukį montuojant pastato išorėje: 
EN 1856-1: T200 P1 W V2 L50050 O00 (ICSPlus) 
EN 1856-1: T600 N1 W V2 L50050 O25 
EN 1856-1: T600 N1 D V3 L50050 G25 
EN 1856-1: T400 N1 W V2 L50050 O25 
EN 1856-1: T400 N1 D V3 L50050 G25 

 

KONSTRUKCIJA 

 ICS50 dvisienio dūmtraukio vidinis vamzdis gaminamas iš 0,5 mm storio nerūdijančio plieno 316L/ 
1.4404. Esant būtinybei vidinis vamzdis gali būti pagamintas iš 1,0 mm storio nerūdijančio plieno 316L/ 
1.4404 (nuo 150 mm iki 700 mm vidinio skersmens). 

 Išorinis vamzdis gaminamas iš 0,6 mm storio nerūdijančio plieno 304/1.4301. Dūmtraukiai ICS50 izoliuoti 
50 mm keraminės vatos sluoksniu, tai užtikrina ypač geras izoliacines savybes, lyginant su to paties storio 
kitos kilmės mineraline izoliacine medžiaga. 

 Keraminė vata užtikrina dūmtraukio saugumą bei ilgaamžiškumą. ICS50 dūmtraukiai gaminami nuo 130 
mm iki 700 mm (1000 mm) vidinio skersmens. 

 Su 25 mm izoliaciniu sluoksniu dūmtraukių sistema ICS25 gaminama nuo 80 mm vidinio skersmens. 

 Elementai tarpusavyje jungiami specialiomis jungtimis. Tai užtikrina puikiai statikos savybes bei greitą ir 
paprastą surinkimą. 

 

 

 

ELEMENTAI 
Schiedel ICS turi labai platų įvarių dėtalių pasirinkimą, o to dėka įmanoma 
sukomplektuoti dūmtraukį maksimaliai pritaikytą pagal vartotojo poreikius 
bei technines galimybes. 

 



 

DŪMTRAUKIO ICS ĮRENGIMO SCHEMA 

  

1a  Pritaikomo aukščio dūmtraukio atrama 
1b  Atrama montuoti prie grindų su kondensato 
Nuvedimu 
1d  Atraminė plokštė su apkaba 
2a  Atraminės ploktės tvirtinimas prie sienos 
3a  90° prijungimo trišakis + 2 apkabos 
3b  45° prijungimo trišakis + 2 apkabos 
4a  Išvalymo trišakis + apkaba (T450 N1) (ilgas) 
4b Išvalymo trišakis + apkaba (T450 N1) (trumpas)  
4c  Išvalymo trišakis stačiakampis + apkaba 
(T450 N1 W) 
5a  Apatinis dangtelis su kondensato nuvedimu    
6   Adapteris Prima Plus į ICS 
7a  90° alkūnė + apkaba 
7b  90° išvalymo alkūnė + apkaba (T450 N1) 
7c  45° alkūnė + apkaba 
8a  1000mm vamzdis + apkaba 
8b  500mm vamzdis + apkaba 
8c  250mm vamzdis + apkaba 
9a  Tvirtinimo kronšteinas 50 mm 
10a  Tvirtinimas prie gegnių 
12a  Apdailinis žiedas 
13   Perėjimo per stogą sandarinimo apkaba 
14a  Perėjimas pe stogą 
14b  Perėjimas pe stogą (su švinu) 
15a  Stogelis su tinkleliu 
16   Viršutinis antgalis 
17a  Stogelis su apsauga nuo šoninio vėjo (su tinkleliu) 
  
 


