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Tagság:



A cserépkályha Passzív vagy AE házban

- Külső égéslevegő ellátás, a ház légterétől független, 
zárt égéstér

- Hosszú élettartam. A teljes életciklus alatt tömör 
szerkezet

- Jól méretezett, kis teljesítmény
- Nagy hőtároló tömeg, egyenletes hőleadás (24-36 óra 

egyetlen begyújtással - sugárzó felületfűtés)
- Minimális időráfordítást igénylő üzemeltetés 

(passzívházban 2-3 naponta 5 perc)



A cserépkályha Passzív vagy AE házban

- Minimum 80% hatásfok, alacsony károsanyag 
kibocsátás - hiteles tanúsítvánnyal

- Környezetbarát, gazdaságos, alacsony öko-lábnyom 
"UmweltPlus" minősítésű tűztér

- A legfejlettebb számítógépes eszközökkel végzett 
teljeskörű méretezés (teljesítmény, tűztér, áramlástani, 
stb), ennek köszönhetően minden szempontból előre 
kiszámíthatóan optimális működés



A cserépkályha Passzív vagy AE házban

- A kályha teljesítményét, működését pontosan a ház 
energetikai igényeihez, és a tulajdonosok napirendjéhez 
kell igazítani

- Garancia
- Ezen követelmények nagy része nálunk még sokkolóan 

hat, Ausztriában kötelező



Követelmények, tervezési segédlet
Ingyenesen letölthető: kalyha.hu
- A cserépkályha fűtési teljesítménye, névleges fűtési 

ideje
- A cserépkályha elhelyezése
- Kémény
- Égéslevegő-bevezetés
- A kályha tömegéből adódó statikai előkészítés
- A cserépkályha építésének ütemezése, építési 

feltételek



Kémény
- Méretezés (EN 13384-1 és EN 15544), jogosultságok?
- Fontos szempont, hogy a kályha szakaszos működése 

miatt a füstgáz-tömegáram jóval nagyobb, mint más 
tüzelőberendezések esetén, ugyanakkor a kilépő 
füstgáz hőmérséklet alacsony

- A nyomásfeltétel beállítása egyedül tölti be az 
égéslevegő szabályzást

- szélnyomás



Méretezés (EN 15544 és EN 13384-1)
Az Osztrák Cserépkályha 
Szövetség méretező programja 
által biztosítható:
● magas hatásfok
● alacsony károsanyag 

kibocsátás
● kiszámítható és biztos 

működés
● hosszú élettartam

Figyelembe veszi, illetve 
tervezhető vele:
● kályha
● kémény
● légbevezetés
● földrajzi elhelyezkedés



Kémény

- Hőszigeteletlen kémény: múlt
- Schiedel UNIPlus, SIH, Leier LSK: 

hővisszanyerős szellőztetés nélküli házak
- Schiedel Advance, Absolut: A+ és AE házak 

hővisszanyerős szellőztetéssel. A ház 
tömörsége nem sérül

- Schiedel Absolut Xpert: Passzívházak



Schiedel Absolut



Égéslevegő csatorna
- Méretezés (EN 13384-1 és EN 15544), jogosultságok?
- Az cserépkályha szakaszos működése miatt a 

égéslevegő-térfogatáram igény nagy, Például egy 4 kW 
max. teljesítményű, 12 órás névl. fűtési idejű csk. 
égéslevegő-igénye 138 m3/óra.

- Nagy keresztmetszet szükséges (DN 200 mm KG-PVC 
csövet szoktam javasolni)

- Izolált téren kívül (vagy hő és párazáró szigetelés)
- Felülről nem, legeljebb szellőzőaknás rendszerkémény



Égéslevegő csatorna















öko-címkés biotűztér
●● fagázok és égéslevegő tö-

kéletes keveredése
● magas hőmérséklet: átlag 

850 °C, láng: >1100 °C
Eredmény: a tűztér hatásfoka 
> 99%
Hogyan: 
● meghatározott geometria, 

méretezés
● hőszigetelő fedés















Kérdések

További infó:

kalyha.hu
kemenyfutar.hu
kalyhasbolt.hu



modern cserépkályhák







































Köszönöm a figyelmet!


