SKAMET LABAKAIS PIRTS KRAŠŅU RAŽOTAJS
SKAMET pirts krasnis ir kvalitativas un konstruētas ar dūmvada izeju,
kas neļauj liesmām sasniegt skursteni, un tādējādi ir ļoti efektivas
(vairak neka 85,5% efektivitāte visiem modeļiem), kas nodrošina
zemas ekspluatācijas izmaksas. Tas ļauj patērēt mazāk malkas, un,
pareizi izvēloties krāsni, pirts sasilst ātrāk: P, PS un PT modeįiem
nepieciešamas aptuveni 30-45 minūtes; SS, SSY, S, SY, STY un
ST modeįiem no 60 lidz 90 minutēm. Ja pirts krāsnij ir pieslēgts
boilers, pirts sasilšanas laiks var pieaugt atkarībā no boilera lieluma.
Uzmanigi izvelieties pirts krāsns jaudu - ja siltuma jauda ir pārāk
zema, krāsns ir jākurina ilgāk, kas samazina tās mūža ilgumu.
Vēlams ņemt vērā ari šādus ražotāja ieteikumus:
* ja Jusu ġimene uzturas pirti apmeram divas stundas, izvēlieties PS, P
vai PT modeli;
* ja pēršanās ir ilgāka, izvēlieties SS; SSY, S,
SY, ST vai STY modeli;
* ja vēlaties kurināt pirti tieši pērtuvē,
izvēlieties modeli, kā nosaukums sākas ar
1 (PS-110 GL, P-1**, SS-110 GL, SSY-110 GL,
S-1** vai SY-1**);
* ja velaties kurinat pirti no citas telpas,
izvelieties modeli, ka nosaukums sakas ar
2 (PS-210 GL, P-2**, PT-2**GL, SS-210 GL,
SSY-210 GL, S-2**, SY-2**, STY-2**GL vai
ST-2**GL);
* ja pertuves tilpums ir no 7 lidz 12 m³,
izvelieties modeli, kura nosaukums beidzas
ar 10 (PS-*10 GL, SS-*10 GL, SSY-*10 GL);
* ja pertuves tilpums ir no 8 lidz 18 m³, izvelieties modeli, kura
nosaukums beidzas ar 16 (P-*16, PT-216 GL, S-*16, SY-*16, STY-216 GL
vai ST-216 GL);
* ja pertuves tilpums ir no 16 lidz 25 m³, izvelieties modeli, kura
nosaukums beidzas ar 20 (P-*20, PT-220 GL, S-*20, SY-*20, STY-220
GL vai ST-220 GL);
* aprekinot tilpumu, svarigi .emt vera ari citas nianses: vai pertuve ir
logs, vai pertuves siena ir majas arsiena ar nepietiekamu izolaciju.
Tada gadijuma, lai iegutu apre.ina tilpumu un izveletos atbilstošu
krasni, velams pareizinat pertuves faktisko tilpumu ar 1,2 vai 1,5.
Kalkulators ir mūsu mājas lapā.
Iespeja pievienot boileri no labas, kreisas puses vai no aizmugures ar
udens kabatu vai bez tas.
Durvis standartā atvērtas no labās uz kreiso pusi, ar iespēju pasūtīt arī
pretējo atveri.
Iespēja visiem modeļiem mainīt pieslēguma vietu dūmvadam.
Musu izplatitaji un uz.emuma parstavji palidzes Jums izveleties
vispiemerotako pirts krasni no musu klasta.
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Slēgtie un atvērtie ūdens sildītāji
Izgatavojam slēgtos ūdens sildāmos katlus ar diametru 40 cm
un 45 cm un tilpumu 80-150 litri. Karstā ūdens katlus var pasūtīt
uzstādīšanai horizontālā vai vertikālā stāvoklī. Visiem katliem
ieteicams būt iezemētiem. Katli tiek uzstādīti, izmantojot
īpašas skavas. Visiem katliem ir 4 savienojumi: divi 1/2 collas
(aukstajam un karstam ūdenim) un divi 3/4 collas (pieslēgšanai
pie ūdens kabatas). Karstā ūdens katli ar tilpuma tipu (strādā ar
dabisko cirkulāciju). Izgatavojam katlu / tvertni no melnā metāla
(biezums 3 mm) un nerūsējošā tērauda (biezums 2 mm).
Papildus slēgtiem sistēmas (spiediena) katliem mēs ražojam
arī atvērtus katlus / tvertnes. Apjomi ir līdzīgi: no 80 līdz 150
litriem. Atvērtajiem ūdens sildītājiem, 3 veidgabali: viens apakšā
(1/2 collas) - ūdens novadīšanai un divi
sānos (3/4 collas) - savienošanai ar ūdens
kabatu . Atvērts katls uz kājām un kāju
augstums ir apmēram 25 cm. Ar melno
metālu (biezums 3 mm) vai nerūsējošo
tēraudu
(biezums 2 mm).
Turklāt mēs
izgatavojam
katlu un tvertnes
pēc īpaša
pasūtījuma - pēc
klienta skicēm.

Skamet pirts krasns lietotaju
Abece un rokasgramata!

Kūpinātavas karstai kūpināšanai
Izgatavojam trīs dažādus modeļus: GSS-125, GSS-200 un GSS200 XL. Kūpinātavas ir paredzētas karstai kūpināšanai zivīm,
gaļai un mājputniem. Krāsns ir piemērota lietošanai dabā,
privātmājas dārzā vai citur. Kūpinātavai sānos un aizmugurē ir
dubultās sienas, starp kurām apkures dūmi uztur krāsni stabilā
temperatūrā. Ja ārējā temperatūra ir zema, dubultās sienas
novērš kondensāciju kūpinātavā.
GSS-125 ārējie izmēri: 125x40x40cm;
GSS-200: 170x50x50cm un GSS-200 XL:
190x50x50cm. Kūpinātava ir aprīkota ar
nerūsējošā tērauda paplātēm, metāla
stieņiem (zivju piekāršanai); ūdens un
eļļas notekas, pelnu pannas, termometrs.
Visās krāsnīs ir noņemama dūmvada
caurule un
noņemams
aizbīdnis.
Mazākajai
kūpinātavai
ir arī rokturi
sānos. Jūs varat
uzstādīt riteņus
zem vidēja un
liela izmēra
kūpinātavām
to ērtākai
pārvietošanai.

Kvalitāte 25 gadu garumā
EN 15821:2010

Mini pirts krāsns ar metāla apdari

Pirts krasns metala korpusa - kurinašanai no citas telpas

Pirts krasns ar arejo sietu - kurinašanai no citas telpas

Modelis PS-110 GL tvaika pirts apkurei (istabas no 7 līdz 12 m³)
Akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums līdz 35 cm.
Modelis PS-210 GL apkurei no citas telpas caur sienu (tilpums
no 7 līdz 12 m³) akmeņu daudzums līdz 20 kg un malkas garums
līdz 55 cm.

Pirts krasns P-216 GL pertuvei ar
tilpumu no 8 lidz 18 m³ Akmeņu
daudzums lidz 40 kg un malkas
garums lidz 60 cm.

Pirts krasns S-216 GL vai SY-216 GL pertuvei ar tilpumu no 8
lidz 18 m³. Akmeņu daudzums lidz 190 kg vai 140 kg un malkas
garums lidz 70 cm.

Mini pirts krāsns ir
piemērota mazākām
saunām (piemēram,
mucām) ar mazāku
tilpumu un ierobežotu
pirts telpu. Pirts krāsns
ir aprīkota ar dubultu
sienu (no sāniem un
aizmugurē),no trim
pusēm, kas ļauj samazināt
minimālo drošo attālumu
uz pusi, salīdzinot ar citiem P sērijas modeļiem.
Mini pirts krāsns ar sietu
Modeļi SS-110 GL un SSY-110 GL apkurei ar uzstādīšanu tvaika
telpā (apsildāms tilpums 7 m³ -12 m³): SS modeļa akmeņu
daudzums ir apm. 60 kg un SSY apm. 50 kg. Malkas garums ir
līdz 40 cm, modeļi SS-210 GL un SSY-210 GL paredzēti apkurei
no citas telpas caur sienu (tilpums no 7 m³ līdz 12 m³): akmens
daudzums SS modelī ir aptuveni 60 kg, SSY modelim - aptuveni
50 kg. Malkas garums līdz 55 cm.
Pirts krāsns ir piemērota
mazākām tvaika telpām
(piemēram, mucas pirts)
ar mazāku tilpumu un
ierobežotu pirts telpu.
Krāsns rāmis ir režģis,
tāpēc starp sildītāju
un režģi var novietot
akmeņus. Tas nodrošina
stabilāku un ilgstošāku
tvaiku. Šiem modeļiem ir
stikla durvis (200x220).
Pirts krasns metala korpusa - kurinašanai tieši pertuve
Pirts krasns P-116 GL pertuvei ar
tilpumu no 8 lidz 18 m³ Akmeņu
daudzums 40 kg un malkas garums
lidz 40 cm.
Pirts krasns P-120 GL pertuvei ar
tilpumu no 16 lidz 25 m³ Akmeņu
daudzums 50 kg un malkas garums
lidz 40 cm.

Pirts krasns P-220 GL pertuvei ar
tilpumu no 16 lidz 25 m³. Akmeņu
daudzums lidz 50 kg un malkas
garums lidz 60 cm.

Pirts krasns S-220 GL vai SY-220 GL pertuvei ar tilpumu no
16 lidz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas
garums lidz 70 cm.

Pirts krāsns ar metāla rāmi (RV panelis) - apsildāma no citas telpas
Modelis PT-216 GL (apsildāms
tilpums 8 m³ - 18 m³): akmeņu
daudzums ir apmēram 40 kg, un
malkas garums ir līdz 60 cm.
Pirts krasns ar arejo sietu - kurinašanai no citas telpas
Modelis PT-220 GL (apsildāms
tilpums 16 m³ - 25 m³): akmeņu
daudzums ir aptuveni 50 kg un
malkas garums - līdz 60 cm. Durvis
ar stikla durvīm (330 x 330 mm).

Pirts krasns ar arejo sietu - kurinašanai tieši pertuve
Pirts krasns S-116 GL vai SY-116 GL pertuvei ar tilpumu no 8
lidz 18 m³. Akmeņu daudzums 190 kg vai 140 kg un malkas
garums lidz 50 cm.
Pirts krasns S-120 GL vai SY-120 GL pertuvei ar tilpumu no 16
lidz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas
garums lidz 50 cm.

Pirts krasns ST-216 GL vai STY-216 GL pertuvei ar tilpumu no 8
lidz 18 m³. Akmeņu daudzums lidz 190 kg vai 140 kg un malkas
garums lidz 70 cm.
Pirts krasns ST-220 GL vai STY-220 GL pertuvei ar tilpumu no
16 lidz 25 m³. Akmeņu daudzums 160 kg vai 110 kg un malkas
garums lidz 70 cm.

