
Kachelofenbrenrraum ÖkoSmart – okos cserépkályha ökotűztér 
rendszer 

Az Agus Ofentechnik Kachelofenbrenrraum ÖkoSmart egy forradalmi ökotűztér, mely 
rendelkezik az előre gyárto8 cserépkályha tűzterek könnyű, gyors és egyértelmű 
építhetőségével, ám mindezeken túl néhány forradalmi tulajdonsággal is rendelkezik. 

A Kachelofenbrenrraum ÖkoSmart részletei más műszaki termékekhez hasonlóan ugyan 
íróasztal melle8 szüle8ek, a koncepció viszont gyakorló kályhások évEzedes ökotűztér igényei 
alapján, mindennapi tapasztalatokon alapulnak. 

Főbb előnyök, az előregyárto8 ökotűzterek többségéhez képest: 

- A magas minőségű alapanyagnak és gyártástechnológiának köszönhetően az éle;artam 
ugyan rendkívül hosszú, ám ha mégis baleset érné a tűztér valamelyik elemét, úgy bármelyik 
tűztér gerenda kicserélhető a tűztér többi elemének kibontása nélkül, mindössze néhány 
perc ala8. 

- Gerendák tetszőleges méretűre szabhatók, így nem a kályhának kell alkalmazkodnia a 
lehetséges tűztér méretéhez, hanem a tűztér illeszthető tetszőleges kályhához. Hagyományos 
építés esetén is, légrés, felesleges vastagítások nélkül. 

- Egyedülálló módon különleges, fehér színben is kapható, mely a Eszta égésnek 
köszönhetően a használat közben is fehér marad. 
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A tűztér elemei 

A tűztér mindössze néhány alkatrészből építhető: 

1) 1 db 40 mm-s samo8 lap         
2) 4 db alsó sarokelem 
3) 8 db hátsó sarokelem 
4) 4 db bal első sarokelem 
5) 4 db jobb első sarokelem 
6) a tűztér magasságától függően 24-31 db speciális gerenda (a felső sorok samo8al 

helye8esíthetők) 
7) 4 db tűztér alja lap (30 mm-s samo8 lapokkal helye8esíthető) 
8) hőszigetelő fedlap (duo fedési rendszer alsó rétege) 
9) fehér színű keramikus habarcs 
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A tűztér rendszer teljes falvastagsága habarcsrétegekkel együ8 9 cm,  ennek megfelelően a 
tűztér befoglaló méretei a belső méretnél 18 cm-nél szélesebb és 18 cm-el mélyebb.  

1. Alakítson ki ezeknek a befoglaló méreteknek megfelelő szerkezetet! Cserépkályha esetén 
ékelt-, kapcsozo8- és bélelt (esetleg utóbélelt) kályhacsempéből. Tégla kályha vagy vakolt 
kályha esetén utóbélelt samo8ból vagy utóbélelt téglából. Az osztrák előírások szerint a 
tűzteret befoglaló falazat vastagsága 6,5 cm. Az ajtónyílás alja (küszöb) ala8 19 cm-el 
alakítson ki sík és vízszintes felületet! Eddig a magasságig töltse ki a kályhát ytonggal vagy 
téglával, egyedül az égéslevegő csatorna keresztmetszetét hagyja szabadon! Szükség 
esetén ide építheE be a levegőelzáró szelepet is! 
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2. A Kachelofenbrennraum ÖkoSmart rendszer építéséhez ne használjon ragasztókat (mint 
például Ha^mörtel vagy Stovefix), "csak" keramikus, agyag alapú habarcsokat (agyaghabarcs, 
samo8 habarcs)! A fehér színű tűzterek építéséhez ajánljuk fehér színű, tűztér építő 
agyaghabarcsunkat.  

A kialakíto8 sík, és vízszintes felület négy sarkában, habarcsba ágyazva helyezzen el 1-1 db 
13,5x13,5 cm méretű, 4 cm vastag samo8 lapot! Közéjük kétoldalt 2 db 13,5x4x4 cm samo8 
csíkot, ugyancsak habarcsba! Vízmérték segítségével állítsa őket önmagukban, és egymáshoz 
képest is vízszintbe! 

 

alá habarcs
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3. A négy sarokban, habarcsba ágyazva helyezzen el 1-1 alsó sarokidomot! A sarokidomok és 
a külső falazat közé kb. 4 mm habarcsréteg kerül. A vízszintet sorról-sorra ellenőrizze! 

 

mögé habarcs
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4. A sarokidomok közé, mind a 4 oldalra vágjon egy-egy gerendát az ábra szerinE helyre! A 
hosszát úgy vágja le, hogy 1-2 mm hézag legyen a két végénél, 1-2 mm-t hosszában 
"lötyöghessen". Minden további gerenda hosszra vágásánál így járjon el. A gerenda két vége 
alá (a gerenda és a samo8 pillér közé) rakjon habarcsot, és szintezze a gerenda felső síkját az 
alsó sarokidomok felső síkjához! 

 

alá habarcs
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5. Az ajtó melled sarkokba helyezzen jobb és bal első sarokelemet, kb. 3-4 mm habarcs 
rétegbe ágyazva, valamint a sarokidomok háta mögé is kb. 4 mm habarcs réteg kerül. Az 
elülső sarokelemek sima oldala néz az ajtó felé. Hátulra két hátsó sarokidom ugyanígy vékony 
habarcs rétegbe ültetve, habarcs réteggel a háta mögé. Ellenőrizze a sarkok közt a vízszintet! 

 

mögé habarcs
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6. Az ábrának megfelelően vágjon be a sarkok közé egy-egy gerendát kétoldalt, és hátul. A 
gerenda hosszban a korábbinak megfelelően 1-2 mm "lötyögjön". A két alsó sarkát a külön 
ábrának megfelelően a vége felől 20 mm, alja felől 30 mm-t felmérve vágja ki. A jelölést a 
jelölő sablon körbe rajzolása, majd vonal melle8 vágás "kisflxeszel" nagyban meggyorsítja. A 
gerendákat "szárazon", habarcs használata nélkül tegye a helyükre. Ellenőrizze az 1-2 mm 
“lötyögést"! 
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7. Az előző leírásnak megfelelően rakjon fel még három sor sarkot és gerendát. Megfelelő 
habarcs vastagságok, és pontos sarokvágás esetén (használja a jelölő sablont) szép, 
egyenletes, 7-8 mm magasságú rések alakulnak ki a gerendák közt. A negyedik sor 7-8 mm-s 
rést a következő lépésnél alakítjuk ki, és zárjuk! 

 

7-8 mm
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8. Elértük a legfelső levegő beeresztő rést. Ezt a rést egy sor, lapjára forgato8 gerendával kell 
lezárni. A gerendák sarkokon felfekvő végei alá 3-4 mm habarcs kerül (a kisebb felfekvő 
felületeket ideiglenesen érdemes aláékelni). A gerendák és a külső falazat közö8 is habarcs 
réteggel zárunk. A gerendákat érdemes mondjuk az óramutató járása szerint rakni sorban, és 
a következő gerenda indítása mögö8 hőtágulási hézagot hagyni, szárazon.  

 

 

dilatációs 
(hőtágulási) hézagmögé habarcs
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9. Az előzőeknek megfelelően még 1-3 sor lapjára rako8 gerendával kell kialakítani a 
szükséges tűztér magasságot. A gerendák berakási irányát (és a hőtágulási hézagok irányát) 
soronként érdemes megfordítani. Minden két sor közé szép egyenletes, 3-4 mm habarcs 
réteg kerül, csak úgy, mint a gerendák mögé. Az áthidalót a szokásos gerendából, a megfelelő 
magasságba ne felejtse beépíteni (legalább egyik végén szárazon hagyo8 dilatációs hézaggal). 
Az áthidaló magasságának állításához gerendavégből, tűztér aljához való lapból, vagy bármi 
más színazonos vágási hulladékból elkészíthető az hézagoló alátét. Az áthidalók és a külső 
köpeny közé helyezzen 2-3 réteg 13 mm vastag kerámiaszálas paplant. 
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10. A tűztér duo fedése: Fedje a tűzteret tűztér fedéshez való, 3 cm vastag hőszigetelő lappal, 
oldalanként legalább 2 cm felfekvéssel, legalább kétoldalt. A hőszigetelő napnak biztosítson 
minden irányban szabad mozgást, tehát ha samo8 fedés is kerül felé, akkor azt 4 cm vastag, a 
hőszigetelő lap melle8 legalább 1 cm-rel külön kialakíto8 pillérekre kell ültetni.  
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11. A tűztér fenekét két réteg 3 cm vastag szín azonos lapból kell kialakítani (az alsó réteg 
hőszigetelő lappal helye8esíthető). Az alsó réteg keresztben gérben illesztendő, hogy 
szervizeléshez spaklival könnyen kivehető legyen. Az illesztés a középső samo8 pillér felé 
essen. A második réteg rá merőlegesen, hosszában illesztendő, ugyancsak gérben (kb 15° 
megfelelő). Mindkét rétegben hagyjon körben kb. 0,5-1 mm hőtágulási hézagot (majd a 
hamu kitölE).  
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12. Befejező lépésként készítse el az ajtó alad darabot egy fektetve berako8 gerendából, a 
egy 8 mm széles levegő csatorna kialakításával. A gerenda végénél szokásos 1-2 mm 
hőtágulási "lötyögéssel". Szárazon rakja a helyére! 
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A tűztérből a kiégő felfelé, és oldalra is kialakítható. Oldalsó kiégéshez a fektetve berakott, 
felső lezáró gerendák megszakíthatók (az alsó, legfelső rés fölötti kivételével). Ha a kiégő 
magassága indokolja, a legfelső rést lezáró gerenda a kiégő oldalán 3 cm vastag, a tűztér 
fenekéhez való színazonos lapból vágott gerendával helyettesíthető! 

Az alkatrészek jelentős mennyiségű gyártási nedvességet tartalmaznak, részben kötö8 
állapotban, ezért a tűztér üzembe helyezését kíméletes szárító fűtéssel kell kezdeni.   
Első alkalommal 2 kg vékonyra hasíto8 gyújtóssal kell begyújtani a tűztérben, majd 2 órával 
később újabb 2 kg, újabb 2 órával később ismét 2 kg fával. 
Ezután a szárítófűtést a kályhás útmutatásai szerint kell folytatni. 
A szárítófűtések ala8 és közben az égéslevegő szabályzónak végig teljesen nyito8 állapotban 
kell lennie. Az első begyújtást célszerű reggel, hűvös időben végezni. 

Jó munkát!
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