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Kütmise ökotehnoloogiad

Kasutades kütmise ökotehnoloogia uusimaid saavutusi,
pakume Teile võimalust kütta maja taastuvate energiaallikatega – puidu, briketi või pelletitega, kusjuures küttekollet tuleb täita vaid 2–3 korda. Selline tulemus on
võimalik saavutada üksnes KOLMANDA PÕLVKONNA
SOOJUSTSALVESTAVA KAMINAHJU ehitamisega, milles küttekolde ehk südamikuga on ühendatud salvestav
soojusvaheti.

Soojustsalvestavate
kaminahjude
ehitustehnoloogia

AKUBET – parim šamott
kaminahjude ehitamiseks

suurim soojussalvestavus
parim soojustagastus
suurim püsivus

Möödunud sajandi lõpuni kasutati järgmist tavapärast jaotust:

AHJUD

KAMINAD

avatud kamin

tellisahi
- küttekolle + kanal-soojusvaheti
- mõeldud majade põhikütmiseks

- lahtine küttekolle
- mõeldud esteetilisel eesmärgil koos küttefunktsiooniga

1990-ndatel aastatel ilmusid meie turule monteeritavad küttekolded ehk südamikud, mis jagunesid:

AHJUSÜDAMIKUD

KAMINASÜDAMIKUD
- terasest ja malmist
- väikeste ja
väga suurte klaasidega

Olsberg

Olsberg
Schmid

Romotop

Schmid

Schmid
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Romotop

Jotul
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KAMINAHI

kaminahi

Kahhelahjust tuntud tehnoloogia ja
tavapärase kamina esteetilise välimuse ühendus. Selle teostamiseks tuleb
ahju- või kaminasüdamik täita soojusvahetiga: õhk-, vesi- või salvestava šamottsoojusvahetiga.
Sellise kaminahju kasutamine muudab
tervete majade kütmise vähest vaeva
nõudvaks ja väga mugavaks.

CEBUD on teine firma Euroopas, mis kasutab salvestusmoodulite valmistamisel uusima põlvkonna materjali – suure soojussalvestusvõimega
tulekindlast šamottbetoonist keraamilist massi. Ainulaadne patendiga
kaitsud koostis kaubandusliku nimetusega AKUBET võimaldab saavutada väga head soojussalvestamist ja -juhtivust materjali väikseima
paisumise juures. Ühes materjalis selliselt valitud parameetrid võimaldavad konstrueerida maailma parimaid ja ohutumaid soojusvaheteid ja
kaminakeresid.
Võrreldes tavapärasest šamotist liitmikuga, mille tihedus on 1,7–2,1 kg/
dm3, on AKUBETist moodulitel tihedusega ~2,85 kg/dm3 enam kui 50%
suurem soojusladestusvõime, ühtlasi aga suurepärane soojustagastus
ja ebatavaline püsivus. Just need kolm ühes materjalis ühendatud omadust eristavad AKUBETi teiste šamottide ja hariliku tulekindla betooni
hulgast. Sellest materjalist vormitud ülipüsivad kompaktsete mõõtmetega küttemoodulid võimaldavad ehitada nägusaid ja samas väga
tõhusaid küttepindu, soojusvaheteid ja nn sooje kaminakeresid, mille
kasutegur 20 kg küttekoldesse laaditud puidu energiatagastuse puhul
on koguni 80–90%, andes mõneteistkümne tunni peale jagatuna koguni
kuni 70 kWh soojust.
Sellise kaminahju kaal küündib sageli kahe tonnini, tänu millele on võimalik ära kütta isegi 200 m2 suuruse pindalaga maja, ja seda keskmiselt
kahe puusületäiega ööpäevas. Keraamilised soojussalvestusmoodulid
võimaldavad soojusvahetit väga kergelt, lihtsalt ja kiiresti paigaldada.
CMA sisekuju tasandab tänu äralõigatud nurkadele mittevajalikud takistused, mis hõlbustab märgatavalt heitgaaside väljavoolu. CMA süsteemis on võimalik peaaegu suvaliselt vormida heitgaaside väljavoolu
süsteemi ja kogu soojusvaheti kuju.

CMA – soojustagastusja SOOJUSsalvestusSÜSTEEMID

CMA süsteemi soojusvaheti suurus arvutatakse välja lihtsa põhimõtte
järgi: 1 kg koldes põletatavate kuivade puude kohta võetakse 70–130
kg soojussalvestusmassi (esimene ja järgmine puusületäis). Sellise
suhte juures kõigub kogu kaminahju (ehk kolde – küttesüdamik koos
keraamiliste soojussalvestusmoodulitega) kasutegur 80–90% vahel.
Kui 770 kg kaaluva AKUBETist soojussalvestusmassi juures suurendada koldesse laaditavat puidusülemit 11 kg võrra, võimaldab süsteem
suurendada soojustagastust enam kui kolm korda ja pikendada soojuskiirgusperioodi 8–12 tunnini.
Seda näidet illustreerib 18st CMAst koosneva väga tüüpilise süsteemi
skeem (11 kg põlemine annab lisaks 35–38 KWh jagatuna mõneteistkümne tunni peale). Sealjuures ei vähene põlemise ajal koldesse juhitava õhu hulk, mistõttu ei ole häiritud põlemisprotsessi korrapärane ja
keskkonnasäästlik toimimine. Lühikese põlemisajal jooksul (1–2 tundi)
koldes toodetud väga suur hulk energiat juhitakse otse soojusvahetini,
mis tagastab selle, enne kui see korstnasse läheb. Heitgaasid jahutatakse temperatuurini suurusjärgus 130–200°C, vaheti massis sisalduv
heitgaasidest saadud soojus aga kiiratakse ühtlaselt välja pika aja jooksul (8–12 tundi) hulgal, mis on kohandatud vastavalt maja soojustarbele
sel ajal. Sel moel välditakse kaminas tule tegemisega ruumide ülekütmise efekti, mis suurendab märgatavalt kaminahju kasutusmugavust.

SÜDAMIK
(küttekolle)

CMA
KORSTEN
SÜSTEEM

Moodulliitmikud – ERINEVAD moodulid
võimaldavad CMA süsteemis vormida
kaminakere kuju
CMA
lihtmoodul

Sagedamini kasutatavate CMA
soojusvahetisüsteemide skeemid

28 cm

kaal 41 kg

ka puhastiga

14 cm

kaal 20 kg

CMA
põlv

tavaline
kaal 41 kg

puhastiga
kaal 41 kg

Komplekt 1
kaal: 756 kg

Komplekt 2
kaal: 775 kg

Komplekt 3

Komplekt 4

kaal: 768 kg

kaal: 850 kg

heitgaasitoruga
kaal 36 kg

CMA
kolmik
tavaline
puhastiga

CMA
spetsiaalne

kaal 36 kg

1. jätkumuhv 5 cm

(ühe või kahe sisselaskeavaga)

2. ühendus 7 cm ja 5 cm
3. tihend 2 cm
4. siibriga liitmik

1. üheosaline
2. kaheosaline
3. külgmise väljalaskeavaga
4. ülemise väljalaskeavaga
5. alumise sisselaskeavaga

kaal: 613 kg
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kaal 7 kg
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Komplekt 8
kaal: 746 kg

kaal: 799 kg

kaal: 195 kg

Ümmargused CMA-R
10–14 kWh soojust lisaks

Ümmarguste rõngaste kujulised CMAd paigaldatakse küttekoldesüdamiku kohale, mille võimsus ei ületa 9 kW. Nt seitsmest rõngast
koosnev soojusvaheti kaaluga umbes 200 kg võimaldab suurendada
koldesse laaditava puidu kogust 4 kg võrra ning saada seeläbi lisaks
13 kWh soojust, mis kiiratakse ühtlaselt välja pika aja jooksul. Pärast
suurema portsjoni puude laadimist ei ole küttsetsükli vältel vaja puid
juurde lisada, järgmisel korral võib laadida alles pärast põlemisprotsessi lõppu.
Rõngaste sisekuju võimaldab heitgaaside spiraalset väljaheidet, tagades selle korrapärasuse. Rõngaid on võimalik hõlpsalt paigaldada
erinevat tüüpi südamikele ja kolletele, kasutades sirget montaažilauda.
Alumise rõnga „harja” raadius võimaldab seda paigaldada otse mõningatele teras- või malmsüdamikele (Schmid, Jotul, Romotop jne).

Et kaminakere püsiks kauem soe
CPA – sirged ja kaarjad keraamilised
soojustsalvestavad plaadid
Uusima põlvkonna tulekindlast keraamilisest materjalist valatud kõrgtihedaid ja suure
soojusmahtuvusega AKUBETi plaate iseloomustab väga kõrge soojusjuhtivus, lisaks
hea soojussalvestavus. Need võimaldavad ehitada „sooje” kaminahjude keresid ja muid
konstruktsioonilisi küttepindu, sh ka nn hüpokaust-süsteemi suletud keresid. Väga hea
salvestusvõime ja suurepärane soojusjuhtivus eristavad meie plaate samalaadsete tavapärasest šamotist toodete hulgas, mida varem kaminakerede ehitamiseks kasutati.
Meie plaatide suured mõõtmed võimaldavad ehitada tugevaid, ohutuid ja sooje kaminapealseid ning suuri kaminakeresid, parandades seeläbi märgatavalt nende kvaliteeti.
Kamina paigaldamist on võimalik oluliselt kiirendada, vältides sealjuures vaevarikast mineraalvillast isolatsiooni paigaldamise vajalikkust. CPA plaadid on topeltsarrustusega,
väga jäigad. Neid on võimalik ka hõlpsasti lõigata või murda. Liimimise ajal (meie firma
pakutava spetsiaalse liimiga) võib paigaldamise hõlbustamiseks plaate puurida ja ümber
pöörata. Pärast tolmust puhastamist liimitakse sisse võrk ja krohvitakse pealispind. Plaadid võib katta kahhel- või kiviplaatidega.

Näitlikud CMA moodulite
ehitussüsteemid
CMA mooduleid saab hõlpsalt kohandada erinevate südamike seadistustega korstna suhtes ning
suvaliselt nende süsteemi kujundada. Korstnakäigu parameetreid arvestades saab kohandada rõngaste pikkust ja süsteemi konkreetsete
tingimustega. Liitmikke saab paigutada ka horisontaalselt, ehitades nn soojapingi. Korstnalõõri piisav suurus (läbilõige) peab vastama CMA
mooduli sisekanali läbilõikele, mille läbimõõt on
180 mm.

Sirge CPA plaadi mõõtmed
plaadi paksus 25 mm

CPA kaldenurgaga 135°
plaadi kõrgus 600 mm

Kaarjate CPA plaatide saadaolev raadius
plaadi kõrgus 500 mm

Vastavatesse kohtadesse, harilikult CMA süsteemi alumisse ossa, paigaldatakse nn puhasti, mis
võimaldab süsteemi puhastada. Moodulite ühendamiseks soovitab tootja kasutada firma Spirit of
Fire toodetavat spetsiaalset liimi Top Speed või
potisegu. Tähelepanu! Igal juhul tuleb esimestel
põletamiskordadel väikese koguse puudega paigaldatud soojustsalvestavat soojusvahetit kõigepealt kuivatada.

CMA eelised ja omadused
Tähelepanu! CMA ja CPA on saadaval PaletteCADis
Suurendavad kogu küttesüsteemi (kolle + soojusvaheti = kolmanda põlvkonna kaminahi) kasutegurit.
Suurendavad mitu korda köetavatesse ruumidesse tarnitava soojuse hulka (kasutegur 80–90%).
Suurendavad täiendava suure küttepinnana küttevõimsust 10–70%.
Pikendavad seadme kütteperioodi umbes 8–12 tunni ning isegi kuni 24 tunni võrra.
Võimaldavad vähendada põletatava puidu hulka koguni 3–4 korda.
Kütavad kiirgamise kaudu, luues tervislikeima, loodusliku, nn laminaarse küttesüsteemi.
Võimaldavad heitgaaside väljaheidet suvaliselt kujundada, mistõttu saab neid hõlpsalt kaminakeresse peita.
Moodulite paigaldus on lihtne ja kiire, see ei nõua pottsepatööde alaseid eriteadmisi.
Keraamilised soojustsalvestavad moodulid ja AKUBET ise on kaitstud patendiga.
Šamottmaterjalina on moodulitel hügieenitunnistus ning need vastavad standardite PN-EN 13229:2002/A1 ja PN-EN 10081 nõuetele.

Sõmer materjal AKUBET
Tulekindel keraamiline materjal, uue põlvkonna šamott, millest
CPA plaadid on valmistatud, võimaldab tänu oma tehnilistele parameetritele (suur omakaal – umbes 2,8 kg/dm3 ja hea soojusjuhtivus) ehitada raskeid kaminahjude keresid ning suurendada märkimisväärselt nende soojussalvestavust. Peaaegu täielikult puudub
šamottmaterjalidele tüüpiline kaminakere pealispinna kokkutõmbumine (pragunemine).

Materjali kasutatakse:
kahheli täitmiseks – asendab pottseppade poolt kahheli ja
müüritise täitmiseks harilikult kasutatavat šamotti
kaminahjude ehitamiseks vajalike suvaliste liitmike ja elementide vormimiseks

Kolmanda põlvkonna kaminahjud
salvestava soojusvahetiga – CMA
soojade salvestavate kereseintega – CPA

Toodetavad CMA ja CPA võimaldavad ehitada suvalise kaminakere, mis muutub sellega ühtlasi kaasaegseks kaminahjuks, olles samal ajal 100% soojustsalvestav ahi ja 100% kamin, mis võimaldab soojust
laiali hajutada ja saavutada „kauni kaminatule” efekt.

NB! CPA keraamilistest soojustsalvestavatest plaatidest kaminahju ehitamisel vastu seina tuleks isolatsiooniks
kasutada vaid SUPER-ISOL (Skamotec 225) plaate. SUPER-ISOL (Skamotec 225) kaltsiumsilikaatplaate kasutatakse nii tagaseina isoleerimiseks kui ka kamina ehituseks. Plaadid on mitte tolmavad, jäigad, siledad ja
kergesti paigaldatavad. SUPER-ISOL (Skamotec 225) on klassifitseeritud A1 tulekindlusega mittesüttiv materjal
maksimaalse töötemperatuuriga 1100°C ning vastupidav hallitusele ja muudele taolistele ohtudele.

