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Standardsed kaminasüdamikud

180 mm ja 200 mm suitsutoruühendusega kaminasüdamikel ei ole siibrit.

Seeria Lina

Kaminasüdamike nimetuste tähendused

Lisatarvikud

sirge klaasiga

Näide:
Lina 6757h või Lina 6757s
Mudelite seeria Lina – need on sirge klaasiga

• Suitsukanalid
Tõstavad kaminasüdamiku võimsust

kaminasüdamikud.
67 – klaasiga raami laius 67 cm.
57 – klaasiga raami kõrgus 57 cm.
Täht „h“ – vaateklaas avaneb üles.
Täht „s“ - vaateklaas avaneb küljele (paremale

2 – 4 kW võrra.
Kaks varianti:
- malmist,
- malmist ja šamottvooderdusega.
• Kaal: 50 - 200 kg.

Sirge klaasiga kaminasüdamike seeria.
Vaateklaasi saab avada küljele
või üles.

Klaasi mõõtmed koos raamiga:
kõrgus: 45, 51, 57, 63, 70 ja 80 cm,
laius: 45, 55, 67, 73, 87, 100, 120 ja
125 cm.

või vasakule).

Seeria Ekko

• Konvektsioonimantel

nurgaklaasiga

Tellimisel tuleb arvestada, et see
mantel paigaldatakse
kaminasüdamikule tehases ja seda
eraldi ei tarnita.

 Kahe ja kolme küljega kaminate
seeria. 
 Vaateklaasi saab avada küljele
või üles. 
 Klaasi mõõtmed koos raamiga
esiosas: 
kõrgus: 45, 51, 57 ja 80 cm,
laius: 45, 67, 84 ja 100 cm. 
 Terviklik klaas. 

Seeria Ronda

• Soojakoguja

panoraamklaasiga

Tõstab kaminasüdamiku võimsust 2 – 4 kW
võrra:

 Panoraamklaasiga kaminasüdamike seeria. 
 Vaateklaasi saab avada küljele või 
üles. 

- kerge, kaaluga 80 kg,
- raske, kaaluga 120 kg.

 Klaasi mõõtmed koos raamiga:
kõrgus: 45, 51 ja 57 cm, 
laius: 55, 60 ja 67 cm. 

 Kaminasüdamikul on 180° vaade. 

Seeria Pano

• Veekontuur
Võimaldab kamina energiat ruumi kütmisel
kõige optimaalsemalt ära kasutada.
Ühendatakse puhvermahutiga.

prismaklaasiga
 Prismaklaasiga kaminasüdamike seeria. 
 Vaateklaasi saab avada küljele
 või üles. 
 Klaasi mõõtmed koos raamiga:
kõrgus: 45, 51 ja 57 cm, 
laius: 55 ja 67 cm. 

 Terviklik klaas. 

Tunnel-kaminasüdamike seeria

• Turbokonverter

kahepoolsed

Tõstab konvektsiooniõhu temperatuuri
ja seega ka kamina võimsust.

 Sirge, prisma- või panoraamklaasiga, kahepoolse
disainiga kaminasüdamikud. 
 Katsetused läbinud seeriaviisilised mudelid,
millel on paigaldusjoonised ja erinevad raami
pinnaviimistlused (antratsiit, kullatud,
kroomitud jne). 

Ebastandardsed
kaminasüdamikud

Suitsutoru läbimõõt 250 mm kuni 400 mm. Suitsukogujal on siiber.

Individuaalsete mõõtmetega
kaminasüdamike seeria
Individuaalsete
mõõtmetegavalmistatud Lina ja
Ekko seeriate kaminasüdamikud,
klaasi mõõtudega 200 х 110 cm.

Kaminad
Soojakoguvate ümbristega kaminad






Ümbristel on suur soojusmahtuvus. 
Ümbrises kasutatava kivi saab kataloogist valida. 
Kiire ja lihtne paigaldus. 
Ümbrist saab mis tahes tooniga värvida. 
Ümbrisele saab peale kanda ka dekoratiivkrohvi. 

Eelised



Valmiskomplektid
(kaminasüdamik
+
fassaad). 
 Kiiresti paigaldatavad – 1 või 2 päevaga. 
 Ei ole vaja kulusid lisamaterjalidele. 
 Puhas paigaldus (vähem tolmu ja mustust). 
 Hea hinna ja kvaliteedi suhe. 
 Garantii ühelt ja samalt tarnijalt. 

 Suur valik ümbriseid nii sirge, nurga-,
prismakui
panoraamklaasiga
 kaminasüdamikele. 
 Soojakoguvast või looduslikust kivist
ümbrised. 
 Kamina värvi saab kataloogist valida. 

Looduslikust kivist kaminad Arriaga fassaadiga
 Hispaania kvaliteet, „Made in Arriaga“. 

 Erinevad fassaadid sirge, nurga- ja prismaklaasiga kaminasüdamikele. 
 Klassikalises või modernses stiilis. 
 Kamina värvi saab kataloogist valida. 
 Täielikult Schmid kaminasüdamikele kohandatud. 

Korpuse värv

Puhta klaasi ja kahekordse põlemise süsteem

 Pulbervärviga värvitud. 

 Kuumuskindel värv Senoterm, mis ei sisalda fosforit. 

Klaasi ülemise ja alumise osa juures on spetsiaalsed õhukanalid, mis suunavad
õhku klaasile.
Klaasi ülemisele osale puhutakse eelnevalt soojendatud õhku, et klaas pikka
aega puhtana püsiks.

 Esimesel kütmisel kulub värvi lõplikuks kuivamiseks vähem aega. 


 Iga kaminasüdamikuga on kaasas väike balloon originaalvärvi. 






Tõstemehhanism

Vooderdus

 Vaateklaasi tõstmine on kerge ja hääletu. 
 Kuullaagrite juhikutel on uus kuju, nii

Valida saab šamoti ja vermikuliidi vahel:
1. šamott neile, kes soovivad kaminat
eelkõige ruumi kütteks kasutada,
2. vermikuliit neile, kes hindavad soojuse kiiret
äraandmist, sest vermikuliit peegeldab
soojust selle kogumise asemel.
 Võimalik on ka musta värvi vooderdus
 kaminasüdamiku sees. 

et ukse sulgemisel surutakse see
vastu kaminasüdamiku korpust. 
 Patenteeritud kuullaagrid, millel on 
horisontaalsel teljel õhuvahe, nii et uks
liigub ühtviisi kergelt nii kuuma kui
külma kaminasüdamiku korral.
 Vastukaalusid saab reguleerida ka
pärast kaminasüdamiku paigaldamist. 
 Kõik elemendid on ilma täiendava
määrimise vajaduseta. 

 Lina ja Ekko seeriate puhul saab valida kahe 
vooderdisemustri vahel:
1. „tellised“,
2. siledad ühetoonilised plaadid.

Lastele ohutu

Tuharest

• Uksel on avamise vastane lastelukk.

 Resti tõstmiseks on mugav käepide, erivõtit
ei ole vaja. 
 Tuhakasti puhastamiseks ei ole vaja resti
kaminasüdamikust välja võtta. 
 Kaminasüdamiku
puhastamisega
kaasneb vähem tolmu, tuhka ja prahti. 
 Ebatavaliselt paks malm, paksus 15 mm. 

Õhu juurdevoolu adapter
 Põlemisõhu võib võtta ka väljastpoolt,


näiteks keldrist, naaberruumist või õuest. 
 Ühenduse läbimõõt. 125 mm ja 150 mm. 

Reguleeritava kõrgusega jalad
 Kõrgus on reguleeritav vahemikus 170 kuni
300 mm. 
 Alati saab lisada või ära võtta need tavaliselt
nii hädavajalikud mõned millimeetrid. 
 Mugav paigaldada ja suitsutoruga
ühendada. 
 Isegi kui kamina paigalduskohas ei ole

Ukse avamine
• Ukse avamiseks on kaks varianti:
1. avanemine paremale või vasakule, kui kaminasüdamiku tähistuses on täht „s“ (näiteks Lina
6757s),
2. avanemine ja üles ja klaasi puhastamiseks kõrvale, kui tähistuses on täht „h“ (näiteks Lina 6757h).

Malmist suitsukoguja

45°

90°

põrand päris tasane, saab seda alati
reguleeritavate jalgade abil korrigeerida. 

180°

Uste tüübid
Uksel on vaateklaas.
 Saksa firma Schott keraamiline klaas. 
 Seeria Kristall kaminasüdamikes
kasutatakse kahekordset klaasi, mis teeb
väikestes tubades kasutamise
mugavamaks. 
 Uksel on kitsas ja elegantne raam laiusega 
20 mm. 
 Seeria Kristall ja Kristall Plus ustel ei
ole metallist raam nähtav. 

 Ühendab

endas terasest ja
malmist kaminasüdamike eelised. 
 Läbimõõt 180 või 200 mm. 
 Malmi paksus kuni 8 mm. 
 Kaal: 39 kg. 
 277-aastase kogemusega Saksa
firma Olsberg valatud malm. 
 Lihtsam ühendus suitsutoruga, 45°, 90° või 
180° nurga all. 
 Ühendus on horisontaalis 360° pööratav. 

Dekoratiivsed raamid
• Ukseraamide jaoks on mitu varianti:
- antratsiit,
- kitsas kullatud või kroomitud raam,
- täielikult kullatud või
kroomitud raam,
- kaminasüdamiku kogu nähtava
osa kroomitud või kullatud pind,
- kliendi valikul matt või
läikiv viimistlus.

Kerge ja lihtne hooldada
 Lihtne korrashoid. 
 Elementide asendamiseks ei ole
vaja kogu kaminat lahti võtta. 

Tugevdatud jäikusribid
 Need on valmistatud 3 mm U-kujulisest
profiilist ning vabastavad
kaminasüdamiku korpuse mehaanilisest
pingest, garanteerides hääletu töö ilma
naksumise ja naginateta. 

Käepidemete disain
Ostja saab omal soovil valida erinevate
käepidemete vahel:
- musta värvi,
- musta värvi, kuid kullatud ja kroomitud servadega.

Raami ehitus
Õhu juurdevoolu regulaator

 Klaasi ümber on kogu klaasi ulatuses

Õhu juurdevoolu reguleerimiseks
eiole vaja võtit – samuti pole nii

 Samuti on klaasi ümber kogu klaasi ulatuses

ohtu
kriimustada.

kaminasüdamikku

Pole vaja otsida „võluvõtit“, mis
eipruugi alati oma kohal olla,
väga sageli aga läheb üldse kaotsi.

tihend, mis paikneb klaasi ja raami vahel. 
roostevabast terasest raami vastu suruvad
klambrid, mis garanteerivad klaasi
hermeetilisuse ja kindla raamis püsimise. 

Made in Germany
Milleks rääkida subjektiivsetest asjadest, nagu kaminasüdamiku
„kaunis“ disain või „eesrindlik“ tehnoloogia?
Aga ega sellest ei peagi rääkima, kui esitleda ainult selliseid tooteid, millel on objektiivsed ja arusaadavad eelised. Näiteks
Schmid kaminasüdamikke.
Isegi ilma tehniliste teadmisteta ostjale on selge, et:
 Saksamaal rohkem kui 20-aastase kogemusega firma poolt toodetud kaminasüdamikel on ületamatud tehnilised omadused
ja „Made in Germany“ kvaliteet, 
 põlemisõhku on mugavam reguleerida, kui selleks pole vaja lisavõtmeid, 
 malmist suitsukoguja on töökindlam ja kestab kauem kui terasest suitsukoguja, millel ei ole seespool mingit kaitset, 
 on hea, kui tuharesti ülestõstmiseks pole võtit vaja, 
 paksem tuharest peab kauem vastu, 
 kaminasüdamiku korpuse tugevamad jäikusribid hoiavad ära tehase naksumise, kui põlemiskambris on kõrge temperatuur, 
 5-aastane garantii, DIN Plus kvaliteedimärk ja EFA sertifikaat, mis Saksamaal on kaminade ja kaminate puhul heade
kasutusomaduste ja korralikkuse sümboliks, need kõik sertifikaadid annavad kokku kindla tõenduse, et Schmid toodetel on
laitmatu kvaliteet, 
... ja veel palju muud. Lisainformatsiooni toodete kohta saab lugeda veebilehelt www.raidkivi.ee!

Vajaliku võimsuse arvutamine
Kuna Euroopa Liidu erinevates riikides kehtivad kaminatele erinevad nõudmised seoses nende süsinikoksiidide heidete, tolmususe ja kasuteguriga, siis
näidatakse osades riikides sertifikaatides kamina nimivõimsus, teistes riikides aga maksimumvõimsus. Näiteks kõik Saksa, Austria ja Šveitsi tootjad näitavad
nimivõimsust, mida võib mõista kui kamina keskmist võimsust. Seetõttu tuleb erinevates Euroopa riikides toodetud kaminasüdamike võrdlemisel pöörata
tähelepanu nende maksimaalsele küttepuude kogusele, sest kaminasüdamiku võimsus sõltub sellest, kui palju puid selles põleb. Üks kilogramm kuivi küttepuid
jääkniiskusega alla 25% annab puuliigist sõltuvalt 3 – 4 kW võimsust.
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