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Dispunerea elementelor componente: 

 

 1     Colector de condens cu stuț de evacuare 

 2a   Element de vizitare 

 2b   Capac de vizitare  

 (combustibil gazos și lichid) 

 2c   Capac de vizitare  

 (combustibil solid) 

 3     Racord pentru ușița de vizitare 

 4a   Element de racordare 90° 

 4b   Element de racordare 90° scurt 

 4c   Prelungitor pentru element de racordare 

 4d   Element de racordare 45°  

 5     Placă de închidere perete  

 6a   Ușiță de vizitare 

 6b   Ușiță de vizitare cu prelungitor 

 7a   Element de tubulatură 1000  

 7b   Element de tubulatură 500  

 7c   Element de tubulatură 250  

 7d   Element de tubulatură pentru descărcare 250  

 8     Colier de centrare 

 9     Placă de închidere 

 10   Element terminal conic 

 11   Accesoriu antipluvial 

 12   Grilă  

 13   Colier de fixare 

 14   Coturi la diferite unghiuri  

 (15°, 30°, 45°, 85°, 90°) 
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1. Descrierea generală a sistemului de coș de fum 

Sistemul Prima Plus poate fi adoptat pentru intubarea coșurilor de fum deteriorate, care nu mai 
corespund cerințelor de funcționalitate și siguranță în exploatare. Astfel tubulatura cu perete simplu, 
confecționată din oțel inoxidabil, introdusă în canalul vertical de fum existent, poate fi utilizată pentru evacuarea 
gazelor de ardere în regim de funcționare uscat sau umed, cu depresiune sau suprapresiune în coșul de fum, 
indiferent de tipul de combustibil utilizat, respectiv gazos, lichid sau solid. 

În cazul evacuărilor cu suprapresiune (max. 200 Pa, cu temperaturi maxime ale gazelor arse de 200°C) 
peretele interior al tubulaturii este prevăzut de producător cu garnituri de etanșare. 

 

2. Precizări cu caracter general 

Instalarea sistemului de coș de fum va fi efectuată de către personal calificat, cu respectarea 
reglementărilor de specialitate în vigoare și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Asistența tehnică la 
montaj, care este inclusă în prețul produsului, se acordă de către specialiștii firmei Schiedel numai la cererea 
montatorului coșului de fum. 

Stabilitatea canalului de fum metalic instalat va fi asigurată prin montarea, la distanțe maxime de 3,00 m, 
a colierelor de centrare prevăzute cu distanțiere. 

Acordarea garanției pentru sistemul de coș de fum pus în operă este condiționată de respectarea 
prezentelor instrucțiuni de instalare și întreținere. 

 

3. Lucrări pregătitoare 

Instalarea tubulaturii și a accesoriilor sistemului Prima Plus va fi precedată obligatoriu de verificarea stării 
tehnice generale a coșului de fum care urmează să fie intubat. Aceste verificări vor viza rezistența și stabilitatea 
pereților coșului deteriorat, liniaritatea, planeitatea și continuitatea canalului de fum în cauză. 

Urmează operațiunile de stabilire și trasare a cotei de pornire, a cotei de racordare și a cotelor de mărime 
a colierelor de centrare. 

În funcție de procedeul de instalare prestabilit, se va procede la executarea în pereții coșului existent a 
golurilor necesare instalării sistemului Prima Plus, goluri realizate la bază sau șlițuri verticale executate pe toată 
înălțimea coșului. În ambele cazuri aceste decupări se vor executa de sus în jos, după o trasare prealabilă, fără 
să afecteze rezistența și stabilitatea coșului de fum existent. 

 

4. Instalarea sistemului de coș de fum 

Operațiunile propriu-zise de montaj vor fi precedate de identificarea elementelor componente în baza 
proiectului de execuție sau a documentației tehnice a coșului de fum. Se vor utiliza numai componente originale 
aparținând sistemului, care sunt în stare corespunzătoare, fiind interzisă folosirea unor elemente prelucrate 
(scurtate prin tăiere, de exemplu). 

Operația de asamblare constă în introducerea elementelor componente unul în altul. Fiecare component 
al sistemului este prevăzut cu mufe speciale și fiecare îmbinare este asigurată cu un colier. 

Instalarea se efectueză la fața locului (direct pe poziție), începând cu partea verticală a tubulaturii. 
Componentele vor fi aranjate cu partea mufată, evazată, orientată în sus. 

 
Montajul tubulaturii din oțel inoxidabil se poate realiza prin: 

 lansare în canalul de fum existent de sus în jos, de la nivelul gurii de evacuare, cu prevederea 
colierelor de centrare la distanțe de maxim 3,00 m. Elementul de bază cu colectorul de condens, 
racordul cu ușița de vizitare se vor introduce în prealabil prin golul de la bază, creat anterior. 

 introducere din lateral, începând de la bază, a tuturor componentelor sistemului prin șlițul vertical 
realizat pe toată înălțimea coșului existent. 

 
După terminarea lucrărilor de instalare se va procede la umplerea golurilor, refacerea pereților parțial 

demolați, folosindu-se materiale și tehnologii corespunzătoare acestei categorii de lucrări. La nivelul gurii de 
evacuare se va monta obligatoriu placa de închidere aparținând sistemului Prima Plus. 

 
Garniturile de etanșare sunt necesare și se vor monta obligatoriu în cazul în care coșul de fum 

funcționează în regim cu suprapresiune. 
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Colectarea la baza coșului de fum și evacuarea umidității rezultate din precipitații sau din condensarea 

vaporilor de apă din gazele arse se va realiza cu respectarea reglementărilor naționale în vigoare cu privire la 
protecția mediului. Racordarea la canalizare a stuțului de evacuare se va face cu un sifon, în care înălțimea 
coloanei de apă trebuie să fie de minim 10 cm. Important! În cazul traseelor exterioare construcției, conducta de 
evacuare a condensului trebuie izolată termic pe întreaga lungime. 

 

5. Întreținerea sistemului de coș de fum 

Lucrările de verificare și curățare a sistemului de coș de fum Prima Plus vor fi executate cu respectarea 
legislației naționale în vigoare, numai de către personal calificat și autorizat. Prin urmare fiecare coş de fum 
trebuie să dispună de o posibilitate de vizitare cu acces facil, de regulă, prin prevederea la bază a unei ușițe de 
curățare. 

 
În cazul aparatelor termice, care funcționează cu combustibil gazos sau lichid, coșurile de fum aferente 

vor fi verificate și curățate cel puțin odată pe an.  
Coșurile de fum care deservesc surse de căldură cu combustibil solid vor fi verificate și curățate  cel puțin 

de două ori pe an, în condițiile în care proprietarii folosesc combustibil de calitate și umiditate prescrisă de către 
producătorul generatorului de căldură. 

 
Curățarea se va realiza numai cu perii din oțel inoxidabil sau polipropilenă, având diametrul mai mic sau 

egal cu diametrul canalului de fum vertical.   
 
Este interzisă folosirea bilei de oțel pentru verificarea secțiunii libere, respectiv pentru deblocarea 

canalului de fum vertical. 
Este interzisă aprinderea intenționată a depunerilor de funingine cu scopul curățirii coșului de fum. 
 
Producătorul și personalul de întreținere vor fi anunțati în timpul cel mai scurt despre orice deteriorare sau 

disfuncțiune a coșului de fum. 
Respectarea prezentelor instrucțiuni reprezintă condiția de acordare a garanției de către producător 

pentru sistemul de coș de fum instalat. 

 


