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saskaņā ar ČSN EN 1457-1 un 2/2012 standartu
ekspluatācijai sausos un mitros apstākļos

saskaņā ar ČSN EN 1457-2/2012 standartu
ekspluatācijai mitros apstākļos – kondensācijas un zemas temperatūras apkures katli

30-GADU

GARANTIJA



Garantijas noteikumi

keramiskie dūmvada oderējumi saskaņā ar standartu EN1457-1 un EN 1457-2 (Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 305/2011) un citi dūmvada keramikas komponenti

Ražotājs: "P-D Refractories CZ, a. s.", Nádražní 218, CZ-679 63, Velke Opatovice ar šo nodrošina:

1) 24 mēnešu garantiju dūmvadiem un citiem keramiskajiem komponentiem, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a)  visi dūmvada komponenti ir iegādāti autorizētajā tirdzniecības vietā;
b)  transportēšana, pārvietošana, uzglabāšana un pārbaude pirms montāžas tiek veikta saskaņā ar ražotāja 
norādījumiem ("Ierīču transportēšanas, pārvietošanas, uzglabāšanas, pārbaudes, montāžas un pieslēgšanas 
norādījumi");
c)  pieņemot preces no pārvadātāja, tika apliecināts, ka komponentiem nav defektu;
d)  montāžas laikā tika izmantoti tikai apstiprinātie savienojuma un citi materiāli; 
e)  montāžu veica pierādāmi sertificēts profesionāls celtniecības uzņēmums saskaņā ar spēkā esošajiem 
standartiem un noteikumiem, un skurstenis ir marķēts ar aizpildītu plāksnīti;
f)  tika ievērotas visas montāžas prasības saskaņā ar tehnisko dokumentāciju (būvniecības, tehniskā, 
konstrukcijas, drošības)
g)  dūmvadam ir pieslēgts pārbaudīts siltuma avots labā tehniskā stāvoklī, kas atbilst dūmvada oderējumu klasei; 
h)  dūmvadu (dūmgāzu ceļu) pirms ekspluatācijas ir pārbaudījusi profesionāli kvalificēta persona saskaņā ar 
Likumu Nr. 320/2015 Sb., un ir sagatavots derīgs ziņojums par dūmgāzu ceļu pārbaudi; 
i)  nodošanas ekspluatācijā brīdī dūmvads tika lēni sildīts;
j)  dūmvads nav ticis izmantots, neievērojot vispārējās ekspluatācijas prasības, jo īpaši attiecībā uz tiešas 
liesmas neiekļūšanu dūmvada sistēma, tostarp savienojuma veidgabalā; 
k)  dūmvads ir regulāri jāpārbauda un jātīra atbilstīgi spēkā esošajiem noteikumiem (Dekrēts Nr. 34/2016 Sb. – 
Par dūmgāzu ceļu tīrīšanu, pārbaudi un revīziju), veicot ierakstus par tīrīšanu, pārbaudi un nepieciešamības gadījumā 
– dūmgāzu ceļa revīziju. 

Bojājumu amplitūda, piemērojot garantiju saskaņā ar ČSN EN 1457-1 un 2/2012 standartu:
1.1  Ģeometriskie izmēri
1.2 Izskats (mehāniskais bojājums)
1.3  Kvalitatīvie parametri
1.4  Izturība pret koroziju un mitrumu 
1.5 Gāzcaurlaidība P klasei (saskaņā ar atbilstošu temperatūras deklarāciju A, B, C, D)

2) 60 mēnešu garantija dūmvadiem un citiem keramiskajiem komponentiem, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a)  attiecas visi nosacījumi, kas minēti 1. punkta 1a)–1k) apakšpunktā;
b)  tika izpildītas Likuma Nr. 320/2015 Sb. prasības (Likums par Čehijas Republikas Ugunsdrošības pārvaldi un 
par dažu likumu grozījumiem (Likums par Ugunsdrošības pārvaldi)).

Bojājumu amplitūda, piemērojot garantiju: identiski 1.1.–1.5. punktam.
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3)  30 gadu garantija dūmvadiem un citiem keramiskajiem komponentiem, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:
a)  attiecas visas prasības, kas minētas 2a) līdz 2b) punktā;
b) dūmvada korpuss vai tā komponenti netika pakļauti mehāniskai spriedzei vai bojājumam mājas celtniecības 
darbu laikā vai ārkārtas gadījumos (ugunsgrēks, plūdi, tornado, …);
c)  nav notikusi nejauša eksplozīva kvēpu izdegšana.

Bojājumu amplitūda, piemērojot garantiju: identiski 1.1.–1.5. punktam.

Iesniedzot pamatotu pretenziju un piemērojot iepriekš minēto garantiju, tiek automātiski iesniegta prasība aizstāt 
bojāto materiālu.

Garantijas noteikumu daļu veido 24.05.2017. "Ierīču transportēšanas, pārvietošanas, uzglabāšanas, pārbaudes, 
montāžas un pieslēgšanas norādījumi"

Obowiązuje od: 1.3.2017 
Velké Opattovice 1.3.2017 



NORĀDĪJUMI

Ierīču transportēšanas, pārvietošanas, uzglabāšanas, pārbaudes, montāžas un pieslēgšanas 
keramiskajiem dūmvadu oderējumiem un citiem dūmvadu keramiskajiem komponentiem

Ražotājs: P-D Refractories CZ a. s., Nádražní 218, CZ 679 63, Velke Opatovice Šis dokuments nosaka 
saistošos norādījumus par keramisko dūmvada oderējumu un citu keramisko komponentu (turpmāk tekstā 
– "izstrādājumi") visu īpašību garantijas uzturēšanu, proti:

1)  Transportēšana
1.1  Izstrādājumus drīkst pārvadāt tikai to oriģinālajā iepakojumā (paletes ar plēvi, starplikas, stīpas).
1.2  Neliela daudzuma izstrādājumu transportēšanas gadījumā atsevišķas vienības vienmēr jāpārklāj ar piemērotu 
starpliku materiālu, kas novērš atsevišķu vienību saskaršanos un vienību nejaušu kustību iepakojumā.
1.3  Neliela daudzuma izstrādājumu transportēšanas gadījumā saskaņā ar 1.2. punktu paletes vienmēr 
jānodrošina pret nejaušu kustība automobiļa kravas nodalījumā, ņemot vērā to izmēru un pārvadājamo dūmvadu 
klāsta veidu. 
1.4  Krava jānodrošina atbilstīgi Likumam par satiksmi uz sauszemes ceļiem (Likums par sauszemes ceļu satiksmi) 
Nr. 361/2000 Sb.

2)  Pārvietošana
2.1  Jebkuras manuālas vai mehāniskas manipulācijas vienmēr jāveic tā, lai novērstu tiešu atsevišķu vienību 
saskaršanos.
2.2  Atsevišķas vienības nedrīkst pārvietot, novietojot tās tiešā saskarē citai ar citu vai starpliku. 
2.3  Pārvietojot atsevišķas vienības, tās vienmēr jāņem un jāuzglabā tā, lai novērstu to nejaušu bojājumu vai 
nokrišanu.

3)  Uzglabāšana
3.1  Izstrādājumi ir jāglabā sausās slēgtās noliktavā oriģinālajā iepakojumā (palete + plēve), kā arī vienmēr 
jāsargā pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu.
3.2  Divos slāņos drīkst uzglabāt (kraut) tikai pamata caurules KZ, citus komponentus nedrīkst kraut, resp., tos 
drīkst novietot tikai vienā slānī. 
3.3  Uzglabāšana nelielā daudzumā vienmēr jāveic uz cietas pamatnes, lai novērstu nejaušu atsevišķu vienību 
nokrišanu, bojājumu vai mitruma iekļūšanu to apakšdaļā.
3.4  Glabāšana nelielos daudzumos arī vienmēr jānodrošina pret lietus, cieņu. pret kļūst slapjš 
3.5  Uzglabājot izstrādājumus nelielā daudzumā, tie vienmēr lokāli jāaizsargā no sadursmes ar citiem objektiem.

4)  Ierīču montāža un pieslēgšana
4.1  Pirms caurules savienošanas ar dūmvadu jāveic rūpīga izskata pārbaude un pārbaude pieklauvējot 
(piemēram, ar nelielu āmuru). Vienības, kurām tiek atklāts pārmērīgs ķīļu un ierievju bojājums (vairāk nekā ¼ 
garumā), virsējās plaisas ārējā vai iekšējā virsmā vai doba skaņa (kas liecina par slēptu defektu vai bojājumu 
transportēšanas vai pārvietošanas laikā) un veidgabali ar atvērtiem savienojumiem, noteikti jāizmet. 
4.2  Dūmvada caurules un veidgabali vienmēr jāuzstāda sausos apstākļos.
4.3  Montāžas laikā caurules un veidgabali jānovieto virzienā augšup un ar ķīli lejup. Arī rezervuārs jāuzstāda 
pareizi.
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4.4  Savienojot caurules, izmanto "P-D Refractories CZ, a. s.", Velke Opatovice, tepi "Rudomal KV" vai citas tepes, 
kas ir apstiprinātas lietošanai dūmvadu oderējumiem.
4.5  Uzstādot un komplektējot dūmvada sistēmu, jārēķinās ar dūmvadu keramisko oderējumiem termisko 
izplešanos attiecībā pret skursteņa korpusu un pārsega plāksni – nekur nedrīkst būt fiksēta savienojuma. Ar termisko 
izplešanos jārēķinās arī dūmvada savienojuma komponentu gadījumā, resp., uzstādot uz vienības veidgabala. 
Jāievēro arī attiecīgie izplešanās salaidumi:
4.5..1  Vismaz aptuveni 5 mm starp cauruli un korpusu.
4.5..2  Vismaz. aptuveni 5 mm uz 1 bm dūmvada starp pēdējo cauruli un dūmvada pārsega plāksni (attiecas uz 
T600).
4.5..3  Dūmvada ievietošana veidgabala KS ieliktnī jāveic ar pietiekamu 
      atstarpi (aptuveni 5–10 mm), noblīvējot ar elastīgu ugunsizturīgu materiālu.
4.5..4  KS vai KC veidgabala apdare jāveic ar vismaz 
      30 mm salaidumu, kura apkārtmērs ir noblīvēts ar elastīgu ugunsizturīgu materiālu.
4.5..5  Izplūdes cauruļu savienošana ar sildiekārtām jāveic centralizēti. Tas jo īpaši attiecas uz veidgabalu 
savienošanu 45° leņķī. Izplūdes caurule jāsavieno ar veidgabalu  dilatācijas veidā, t. i., pa visu apkārtmēru aptinot ar 
saspiežamu siltumizolāciju. Nekādā gadījumā nedrīkst būt tiešas lokšņu metāla vai tērauda caurules saskares ar ar 
keramisko veidgabalu, pat pēc tās termiskās izplešanās. Izplūdes caurulei no sildiekārtas jābūt tik garai, lai nenotiktu 
tiešas liesmas iekļūšana keramiskajā veidgabalā un dūmvadā, pat maksimālas sildiekārtas veiktspējas gadījumā.
4.6.  Vienmēr jānovērš tiešas liesmas iekļūšana dūmvadu sistēmā
(ieskaitot savienošanas veidgabalu KS) vai ārkārtēja dūmgāzu temperatūra, jo īpaši veicot
ēku karkasa rūdīšanu ziemas periodā. Proti, nedrīkst izmantot nepiemērotu kamīna ieliktņa veidu (bez
priekškara dūmgāzu noplūdē) vai koksnes gāzes katla, kam nav kontrolējamas 
dūmgāzu temperatūras regulēšanas dūmvadā apkures laikā. Tieša liesmas iekļūšana skurstenī var izraisīt plaisu 
veidošanos gan
dūmvada veidgabalā KS, gan arī KZ caurulēs virs šā veidgabala. Veicot
sildiekārtas pagaidu savienojumu ar dūmvadu, jāievēro šādas pamatprasības:
4.6..1  Sildiekārta, jo īpaši pagaidu, jānovieto pēc iespējas tālāk no skursteņa un jāizmanto visgarākais dūmvads.
4.6..2  Dūmvadam jābūt ar vairākiem līkumiem.
4.6..3  Vietējās krāsnis, tostarp arī pagaidu apkures gadījumā, jāizmanto saskaņā ar ražotāja instrukcijām;
4.6..4  Jāizmanto pareizs kamīna ieliktņa veids.
4.6..5  Jāizmanto piemērots koksnes gāzes apkures katla veids.

4.7.  Dūmvada palaišana ekspluatācijā jāveic, pakāpeniski palielinot temperatūra un pakāpeniski žāvējot, jo īpaši 
pirmās kurināšanas gadījumā vai pēc ilgākas dīkstāves, kad skurstenī var uzkrāties mitrums.

Šie norādījumi ir Garantijas noteikumu daļa, un tie ir jānodod pasūtītājam un gala lietotājam.

Obowiązuje od: 1.3.2017 
Velké Opattovice 1.3.2017 


