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2 héjú rendszer
könnyûbeton köpeny-
tégla ásványgyapot zsi-
nórral
33 cm hosszú kerámia 
csõ
saválló
nyílt égésterû üzemmód-
hoz
Füstgázhõmérséklet 
≤ 400 ºC

T400 N� D 3 G50

•
•

•

•
•

•

Felhasználás

Egyszeres bekötés
nyílt égéstér   

zárt égéstér 

Többszörös bekötés
nyílt égéstér

zárt égéstér

Fûtéstechnika
Kondenzációs 

Alacsony füstgázhõmérsékletû  

Hagyományos   

Tüzelõanyag
Gáz  

Olaj  

Szilárd tüzelõanyag   

3 héjú rendszer
könnyûbeton köpeny-
tégla
Ásványgyapot szigetelés
33 cm hosszú kerámia 
csõ
nedvességre érzéketlen 
hátsó szellõzéssel
nyílt égésterû készülék-
hez
Füstgázhõmérséklet 
≤ 400 ºC

T400 N� D 3 G50
T200 N� W 2 O00

•
•

•
•

•

•

•

3 héjú rendszer integrált 
hõszigeteléssel
hõszigeteléssel egybe-
öntött komplett köpeny-
tégla
�,33 m hosszú ipari kerá-
mia csõ
nedvességre érzéketlen, 
hátsó szellõzés nélkül
Nyílt és zárt égésterû ké-
szülékhez (Ø �4)
Füstgázhõmérséklet 
≤ 400 ºC

T400 N� D 3 G50
T200 N� W 2 O00

•

•

•

•

•

•

SR

Minden tüzelõberendezéshez
optimális

Alkalmas minden tüzelõanyag-
hoz

Tartalék kémény
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2 héjú rendszer
könnyûbeton köpenytég-
la és távolságtartók
33 cm hosszú kerámia 
csõ
saválló
zárt égésterû üzemmód-
hoz, több kazán beköté-
sére is
Füstgázhõmérséklet 
≤ 200 ºC

T200 N� W � O00

•
•

•

•
•

•

2 héjú rendszer
könnyûbeton köpenytég-
la és távolságtartók
66 cm hosszú ipari kerá-
mia csõ
nedvességre érzéketlen
zárt égésterû és konden-
zációs készülékekhez 
több kazán bekötésére
zárt égésterû és konden-
zációs kazánok vegyes 
bekötésére is
Füstgázhõmérséklet 
≤ 200 ºC

T200 N� W � O00

•
•

•

•
•

•

•

2 héjú rendszer
könnyûbeton köpenytég-
la és távolságtartók
66 cm hosszú ipari kerá-
mia csõ
nedvességre érzéketlen
nyílt és zárt égésterû ké-
szülékhez
Túlnyomásos üzem 
(200 Pa-ig)
Füstgázhõmérséklet 
≤ 200 ºC

T200 P� W 2 O00
T200 N� W 2 O00

•
•

•

•
•

•

•

QUADRO

Minden egyedi
gáztüzelõ berendezéshez

Gyûjtõkémény társasházi
lakások egyedi fûtéséhez

Gyûjtõkémény társasházi
lakások egyedi fûtéséhez
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Felhasználás

Egyszeres bekötés
nyílt égéstér  

zárt égéstér 

Többszörös bekötés
nyílt égéstér

zárt égéstér

Fûtéstechnika
Kondenzációs 

Alacsony füstgázhõmérsékletû  

Hagyományos  

Tüzelõanyag
Gáz  

Olaj és fa (fa-pellet)  

Szilárd tüzelõanyag (szén) 

3 héjú rendszer 60 mm-
es hõszigeteléssel
Külsõ héj:
Alapanyag EN �.430�
Falvastagság: 0,5 mm
Belsõ csõ:
Ipari kerámia csõ
Falvastagság: 6,5-8,5 mm
nedvességre érzéketlen, 
Nyílt égésterû készülék-
hez
Füstgázhõmérséklet 
≤ 400 ºC

T400 N� D 3 G50
T200 N� W 2 O30

•

•

•

•

•

3 héjú rendszer 25 mm-
es hõszigeteléssel
Külsõ héj:
Alapanyag EN �.430�
Falvastagság: 0,5 mm
Belsõ csõ:
Alapanyag EN �.4404/�457�
Falvastagság: 0,4 mm
nedvességre érzéketlen, 
Nyílt és zárt égésterû ké-
szülékhez
Füstgázhõmérséklet 
≤ 450 ºC (gáz, olaj, fa)
≤ 450 ºC (gáz, olaj)

T450 N� W V2 G75
T200 P� W V2 O30

•

•

•

•

•

Kettõs falú nemesacél
kéményrendszer

Kettõs falú nemesacél
kéményrendszer
kerámia béléscsõvel
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Schiedel Kéménygyár Kft.
Központi Iroda

8200 Veszprém
Kistó u. 12.
Tel.: 88/576-700
Fax: 88/576-704
www.schiedel.hu

Schiedel Kéménygyár Kft.
II. telep

6034 Helvécia
Gazdasági dûlô 11.
Tel.: 76/579-002
Fax: 76/579-002

Értékesítési képviselôk

Budapest, Pest, Nógrád
Komárom-Esztergom:
30/9573-052
30/9560-864
30/2563-808

Bács-Kiskun, Csongrád:
30/560-3838

Baranya, Somogy:
30/9560-863

Békés, Szolnok:
30/9560-865

Fejér, Tolna:
30/2563-805

Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém:
30/5602-466

Hajdú-Bihar, Szabolcs:
30/9597-432

Heves, Borsod:
30/9560-860

Vas, Zala:
30/9560-861

Projektmenedzser

Budapest, Pest, Nógrád, Komárom-Esztergom: 30/4117-380
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Schiedel Kéménygyár Kft.
Elérhetõségek

Fémkémény termékmenedzser

30/6316-156
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Korszerû kéménytechnika

KORSZERÛSÉG



A ‘60-as évek elejéig az egyhéjú kémény képvisel-
te a mûszaki színvonalat. A tüzelôberendezések 
magas égéstermék hômérséklete miatt alig volt 
velük probléma. Az olajtüzelés fokozódó alkalma-
zásával következtek be egyre növekvô  mérték-
ben a kéménykárosodások. Az alacsony égéster-
mék hômérséklet, a csekély mértékû égéstermék 
tömegáram és az ezzel kapcsolatos kondenzvíz- 
és savképzôdés okozták a problémákat.

A kéthéjú és háromhéjú szigetelt kémények adtak 
megoldást a problémákra.

A legújabb tüzelôberendezések az égéstermék 
hômérsékletének további csökkentését valósít-
ják meg. A jó hatásfokú kazánok kihasználják 
az égéstermék kondenzációs hôjét, és a kazán-
csonkon 40 °C hômérsékletû égésterméket bocsá-
tanak ki. Ez azt jelenti, hogy a jó hôszigetelés elle-
nére a kéményben az égéstermék hômérséklete a 
vízgôz harmatpontja alatt van és ezzel megvalósul 
a kondenzvíz kicsapódása a kéményben.

A tüzelôberendezések kínálata az utóbbi években 
jelentôsen kiszélesedett. A szén-, fa- és szalmatü-
zelésû, magas égéstermék hômérsékletû tûzhe-
lyekkel szemben korszerû, alacsony hômérsékletû, 
rendkívül jó hôkihasználású kazánokat fejlesztettek 
ki. Az ilyen különbözô igénybevételû kéménynek a 
koromlerakódási veszély miatt jól kiégethetônek, 
nagyon magas hômérséklet állónak kell lennie, de 
az alacsony égéstermék hômérséklet problémáját 
is tartósan meg kell oldania.

A követelményeket a következô módon foglalhat-
juk össze:

1. nedvességgel szemben érzéketlen

2. minden tüzelôanyagra alkalmas
3. saválló

4. biztonságos
5. kiégésbiztos

A kéménytechnikának ezekkel a követelmények-
kel kell számolnia. Bármelyik új kéménynek ebbôl 
a szempontból nem csak az adott idôpontban 
meghatározott követelményeket kell kielégítenie, 
hanem a jövôben feltételezhetô fejlesztésekre is 
alkalmasnak kell lennie.
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Az elsô SCHIEDEL céget ��46-ban alapították Németországban; 
azóta a vállalat Európa több országában létrehozta a helyi, kizárólag 
kémények gyártásával és felújításával foglalkozó SCHIEDEL vállal-
kozását. Magyarországon ���2 óta jelen van kiváló tulajdonságú 
termékeivel.
A Schiedel-csoport 60 év nemzetközi tapasztalatával és a termé-
kek az új kihívásokhoz igazodó folyamatos továbbfejlesztésével 
ajánlja Önnek kéményrendszereit.

A Schiedel Kéménygyár Kft. értékesítési filozófiájának egyik sa-
rokpontja a kiváló minôségû termékhez méltó, magas színvonalú 
vevôszolgálat és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Cégünk ����. óta ISO �00�-es minôsítéssel rendelkezik, amely ve-
vôinktôl, beszállítóinktól és munkatársainktól egyaránt fegyelmezett 
üzleti magatartást követel meg.

Kéményrendszereink az ÉMI által bevizsgáltak, CE minõsítéssel 
rendelkeznek, a kéményseprô hatóság problémamentesen engedé-
lyezi üzembe helyezésüket. 

A SCHIEDEL  ipari és UNI*** kerámia béléscsövekre 30 év saválló-
sági garanciát vállalunk. Válassza a hôszigetelt Schiedel Absolut és 
Schiedel UNI*** Plus kéményrendszereinket, amelyre 30 év teljes 
körû (kiégés biztonsági, savállósági, nedvességre érzéketlenségi) 
garanciát vállalunk.

60 éve a nemzetközi piacon

Minõség minden területen

Garancia

Szolgáltatásaink

SCHIEDEL – a kéményrendszer

– Díjmentes és teljeskörû szaktanácsadás házépítôknek, tervezôk-
nek, kivitelezôknek, beruházóknak.

– Díjmentes házhozszállítás. 
– Díjmentes gyakorlati képzés kivitelezôk számára.



Egy mûszaki megoldás pontosan annyit ér amennyi hasznot hoz az ember számára.
Az otthon minôsége kincs. A mai rohanó, zaklatott világban lakóházunk a meghittség oázisa. Egy ház építésekor 
egyre fontosabb szerepet kap a biztonság, a kényelem és a jó közérzet, de a tekintély és elismerés iránti vágy 
is.

A Schiedel 3+1 elônyös megoldása a korszerû technika és a legmagasabb fokú hasznosság jól átgondolt 
kombinációja. Pontosan az, amire a ma épülô háznak a jövôben is szüksége van.

1. A fô fûtôberendezés kéménye: A központi 
fûtés füstgázainak elvezetésével függetleníti az Ön 
háztartását, mert az univerzális kémény segítségével 
Ön bármikor áttérhet a leggazdaságosabb fûtô-
anyagra és meg tud felelni a fûtéstechnika jövôbeli 
követelményeinek is.

2. A lakószoba kéménye: Megteremti a kandalló 
vagy a cserépkályha utólagos beépítésének lehetôsé-
gét, így elôre szavatolja a kényelem és a meghittség 
érzetét. Mindegy, hogy Ön most vagy csak évek múl-
va dönt a beépítésrôl.

3. A biztonsági kémény: Választ ad az Ön élet-
körülményeinek változására. Képzelje el, hogy újabb 
lakóterülettel kívánja bôvíteni a házát. A tartalékké-
mény lehetôséget biztosít egy újabb  fûtôberendezés 
csatlakoztatására.

4. A többfunkciós kürtô: Számtalan felhasználási 
lehetôséget kínál intelligens módon. Mindenféle ve-
zeték elfér benne: a szellôztetés, a tetôn elhelyezett 
napkollektor csatlakoztatása a fûtési rendszerhez, a 
mûholdas antenna kábele vagy a ház számítógépes 
vezetékei.
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SCHIEDEL ipari és UNI*** kerámiacsõ

Az új kerámiacsövek elônyei:

Hômérsékletváltozás-állóság 

Minden kémény folyamatos hômérséklet-változá-
soknak van kitéve: (kívülrôl) hideg és (az égéster-
mékbõl) meleg váltják egymást. Az olcsó anyag-
ból készült kémények gyorsan megrepedeznek, a 
kémény nem marad tömített. Ez komoly veszélyt 
jelent a ház és lakói számára.
A Schiedel ipari és UNI*** kerámiacsô biztonságos.

Nedvességtûrés 

Minden kéményben keletkezik nedvesség. 
Különösen a korszerû, alacsony égéstermék hômér-
sékletû készülékeknél tapasztalható nagyon intenzív 
kondenzátum képzôdés.
A tömör csô megakadályozza a kémény átnedve-
sedését.

Korrózióállóság

A kéményben nemcsak nedvesség, hanem maró 
hatású savak is keletkezhetnek a kondenzáció 
során. A maró hatásnak tartósan csak a jó minõsé-
gû kerámiából készült csô képes ellenállni. Egyes 
csövek korrodálódhatnak és jelentõs tömegveszte-
séget szenvednek (elvékonyodik a fala).
A Schiedel ipari és UNI*** kerámiacsô ellenáll a 
kémiai terhelésnek.

Hômérsékletváltozás-állóság

Vízveszteség 24 óra után (cm)
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SCHIEDEL ABSOLUT
Az univerzális kéményrendszer

ABSOLUT

0989-CPD-0462
0989-CPD-0461CE



A Schiedel ABSOLUT egy forradalmian új, egyedülálló kéményrendszer, mely mind a kondenzációs gázka-
zánok, mind az alacsony füstgázhõmérsékletû olajkazánok, illetve szilárd tüzelésû fütõberendezések esetében 
tökéletesen  biztosítja a fûtõanyag energiájának optimális felhasználását.

– nedvességre érzéketlen

– saválló

– kiégésbiztos

– bármilyen tüzelõanyaghoz és tüzelõberendezéshez alkalmas

– 30 év garancia

– CE-jezés

ABS 02 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
Az univerzális kéményrendszer
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SCHIEDEL ABSOLUT
Ipari kerámiacsõ új csatlakozási rendszerrel

A Schiedel ABSOLUT kéményrendszer egyik újdonsága az új technológiával, izosztatikus préseléssel elõállított 
6,5-8,5 mm falvastagságú bordás felületû ipari kerámiacsõ. A csõ kiválóan alkalmas a magas hõmérsékletû  füst-
gáz elvezetésére a kis hõtágulás miatt, például cserépkályha vagy kandalló fûtésnél, de maximálisan kiszolgálja 
az alacsony füstgáz hõmérsékletû üzemmódot is. A csõ a tokos kialakítású csatlakozásoknál is abszolút füst-
tömör. Az �,33 méteres hosszúságú elemeknek köszönhetõen nagyon gyorsan építhetõ.
A kerámiacsõ megfelel az MSZ EN �475:���� elõírásainak, ezért CE minõsítõ jelzés használatára jogosult.



Kéménytámasztó szerkezet

Megerõsítõ szár

Tisztítóajtó

Külsõ és belsõ
Steck Adapter

Adaptergyûrû

Kész kéményláb

A pontosan és részletesen kimunkált rend-
szer az egyszerû, gyors és biztonságos 
építést szolgálja, és leegyszerûsíti a ter-
vezést.

Biztonságos: A tetõ felett max. 3 méter 
magasan kiálló kémények biztonságos és 
gyors megerõsítéséhez különbözõ hosszú-
ságú megerõsítõ készletek állnak rendelke-
zésre.

Gyors: a kész kéményláb kiküszöböli a kivite-
lezés legveszélyesebb hibaforrásait, és lerö-
vidíti a kémény építési idejét. A kémény alsó 
� méteres szakasza gyárilag egybeépítve 
kapható.

Sokoladalú: a kéményláb csomagban 
található adaptergyûrû segítségével a kész 
kéménylábhoz 3 különbözõ csõátmérõ is 
csatlakoztatható.

Univerzális: minden tüzelõberendezéshez 
és tüzelõanyaghoz alkalmazható. Egyaránt 
alkalmazható kondenzációs készülékekhez 
(Ø �4-nél ellenáramú üzemmódban is) és 
alacsony füstgázhõmérsékletû nyitott vagy 
zárt égésterû kazánokhoz, de a hagyomá-
nyos széntüzelésû, egyedi fûtést biztosító 
kályhákat is kiszolgálja.

ABS 04 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
Abszolút innováció a kéménytechnikában
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SCHIEDEL ABSOLUT 
A kéményláb

A kész kéményláb kiküszöböli a kivitelezés leg-
veszélyesebb hibaforrásait, és lerövidíti a kémény 
építési idejét. A kémény alsó � méteres szakasza 
gyárilag egybeépítve kapható.

A tisztítóajtó csatlakozót, a kondenzvíz elvezetõt, a 
szifont és a tisztítóajtót elõre beépítettük.

A kéményláb csomagban található adaptergyûrû 
segítségével a kész kéménylábhoz 3 különbözõ 
csõátmérõ is csatlakoztatható.

A kéményláb csomag tartalma:
– adaptergyûrû

– torkolati kúp

– hézagkitt lehúzó

– hézagkitt a teljes kéményhossz-
hoz

– távolságtartó szett (��,33 m 
kéménymagasságig elegendõ)

– vizsgálónyílás lezáró

– menetes szár

– építési utasítás

Thermo légkürtõ az égési levegõ bevezetésére



Adaptergyûrû �6/�8/20

Tisztítóajtó

Kondenzátum
gyûjtõ

Szifon*

Alternatív
kondenzátum
elvezetés

�0
70

 m
m

58
0

27
0

30
0

25
0

�0
70

 m
m

58
0

27
0

30
0

25
0

Adaptergyûrû �8/�4

Tisztítóajtó

Vizsgálónyílás
lezáró dugó
(csavar menetes)

Kondenzátum
gyûjtõ

Szifon*

Alternatív
kondenzátum
elvezetés

Ø �4

Kész kéményláb
metszet Ø 14 cm

Kész kéményláb
metszet Ø 16, Ø 18, Ø 20 cm

* A kondenzátum és a csapadék-
víz csatornába való bevezetésérõl 
gondoskodni kell, az építés során 
figyelembe kell venni a vízügyi elõ-
írásokat!

Fontos: Adaptergyûrût minden eset-
ben használni kell!

ABS 06 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
Vizsgálónyílás lezárás

Tisztítóajtós elem

Ø�8 kondenz
gyûjtõvel

Tisztítóajtós elem
Ø�8 koromzsák
ajtóval, kondenz
gyûjtõvel

Vizsgálónyílás
lezáró dugó
(rugósan befeszülõ)

36

Ø �6, Ø �8, Ø 20

Ø �6, Ø �8-nál 36
Ø 20-nál 38
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Schiedel ABSOLUT
Csatlakozási megoldások

Nyitott égésterû olaj és gáztüzelés
bekötése 200 °C-ig

Zárt égésterû olaj és gáztüzelés
bekötése légbeszívással

Ø14 cm

Utólagos cserépkályha
csatlakozás

Nyitott égésterû
szilárd és olajtüzelés bekötése

Vakolat
gyûrû

Elõlap

Steckadapter

Füstgázcsõ

Levegõcsõ

Vakolat
gyûrû

Levegõ steckadapter

Füstgáz steckadapter

Elõlap

Keramikus
tömítõ zsinór

Bekötõ füstcsõ

Cserépkályha
csatlakozó keret

Fü
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g
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g
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i l
ev

eg
õ



�2
7 

cm

Ø 14 cm

�6
0 

cm

��
4 

cm

22
7 

cm

22
7 

cm

�6
0 

cm

ABS 08 www.schiedel.hu

Schiedel ABSOLUT
Lehetséges csatlakozási magasságok

Ø 16, Ø 18, Ø 20 cm

5 cm 5 cm
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SCHIEDEL ABSOLUT
Hõszigetelt levegõkürtõvel (TL)

Helyiség levegõjétõl független, zárt égésterû szi-
lárd tüzelõanyaggal mûködõ berendezéshez:
A jól szigetelt új korszerû épületek megakadá-
lyozzák, hogy akár a falon, akár a nyílászárókon 
keresztül a külsõ levegõ (égési levegõ) bejusson 
a belsõ térbe.
A magas energiaárak miatt az újonnan épülõ, 
modern házakban a jól szigetelt külsõ falakon 
és nyílászárókon keresztül megakadályozzák a 
külsõ levegõ bejutását. Ez viszont nem jelenti azt, 
hogy le kellene mondanunk a kandalló látványá-
ról és melegérõl.
A zárt tûzterû kandallóknak égési levegõre van 
szüksége, amit a hagyományos kémény önma-
gában nem tud biztosítani. A hõszigetelt leve-
gõkürtõvel ellátott Schiedel ABSOLUT levegõ-
füstgáz kémény kívülrõl gondoskodik az égési 
levegõrõl anélkül, hogy hõhíd keletkezne a ház-
ban. Az égési levegõt a hõszigetelt levegõkürtõn 
keresztül, kívülrõl vezeti a kémény a tüzelõ beren-
dezéshez. A füstöt pedig a normál kéménykürtõ 
vezeti ki a tetõ fölé.
A hõszigetelt levegõkürtõvel ellátott Schiedel 
ABSOLUT kémény gondoskodik a füstgáz elve-
zetésérõl és az égési levegõ biztosításáról, a kan-
dalló vagy a kályha biztonságos üzemelésérõl.
Nyitott égésterû tüzelõberendezések és szellõ-
zõberendezések egyidejû mûködése esetén a 
szellõzõ tervezése és építése során figyelni kell 
arra, hogy a tüzelõberendezés helyiségében nem 
keletkezhet szívás vagy depresszió. Ez a konyhai 
páraelszívókra vagy szellõztetõ ventilátorra érten-
dõ, melyek a helyiség elhasznált levegõjét meg-
szívják és közvetlenül a szabadba vezetik.

A zárt égésterû üzemmód a gáz- és olajtü-
zelésû berendezéseknél már régóta ismert. 
Újdonságot jelent a levegõkürtõvel ellátott 
Schiedel ABSOLUT kéményrendszer, mely 
zárt égésterû üzemmódban is biztonsággal 
oldja meg a szilárd tüzelõanyagok égés-
termékének elvezetését, illetve az égéshez 
szükséges levegõ bevezetését. 

Az égéshez szükséges levegõt a szigetelt 
szellõzõkürtõ kívülrõl vezeti a tüzelõberende-
zéshez, a füstöt pedig a normál kéménykürtõ 
vezeti ki a tetõ fölé.



Csatlakozási lehetõség
a füstgázelvezetésre

Csatlakozási lehetõség
az égési levegõ bevezetésére

A Schiedel ABSOLUT kéményrend-
szer egy-vagy kétkürtõs levegõkürtõs 
változatban kapható.

A szilárd tüzelés kürtõje
Az égés során keletkezõ füstöt a normál 
kéménykürtõ vezeti a szabadba.

Levegõkürtõ
Az égési levegõ a levegõkürtõn keresz-
tül kívülrõl kerül bevezetésre a tüzelõ 
berendezéshez.

A központi fûtés kürtõje
A kürtõre a gáz, olaj vagy pellet üzemû, 
nyitott vagy zárt égésterû, fûtõ vagy 
kombi kazánok is ráköthetõk.

A levegõkürtõs ABSOLUT köpenytégla  thermografikai 
ábrázolása

Központi fûtés kürtõje

Szilárd tüzelésû fütõberendezések
füstgázainak elvezetése

Levegõkürtõ

A szigetelt levegõkürtõben nem keletkezik kondenzáció 
a köpenytéglán.

ABS �0 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
Hõszigetelt levegõkürtõvel (TL)
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SCHIEDEL ABSOLUT
Hõszigetelt levegõkürtõvel (TL)

Füstcsõ csatlakozó

Égési levegõ bevezetés

A füstcsõcsatlakozó és a LAS csatlakozó beépítése
A füstcsõcsatlakozót a kiválasztott fûtõberendezés elõírásainak 
megfelelõen kell beépíteni.

Füstcsõcsatlakozó beépítése
A füstcsõcsatlakozót a kémény építése során is be lehet építeni. 
Amennyiben a kémény építésekor nem ismerjük a csatlakozási 
magasságot, az utólagos füstcsõcsatlakozó készlet kerül beépítés-
re.

LAS csatlakozó
A hõszigetelt szellõzõ kürtõvel ellátott ABSOLUT kémény kívülrõl 
gondoskodik az égési levegõrõl. A levegõ bevezetéséhez a LAS 
csatlakozó kerül beépítésre.
A LAS csatlakozó a légbevezetésen túlmenõen biztosítja, hogy a 
füstcsõ- és levegõcsatlakozó egy tengelybe essen.

Elõnyök
Az újonnan épülõ, modern házakban a magas energiaárak miatt 
a jól szigetelt külsõ falak és nyílászárók megakadályozzák a külsõ 
levegõ bejutását. A hõszigetelt levegõkürtõvel ellátott ABSOLUT 
kémény egyszerre gondoskodik a füstgáz elvezetésérõl és az égési 
levegõ biztosításáról, így tökéletesen alkalmas a kandallók, illetve 
kandallókályház biztonságos üzemeltetésére is.

LAS csatlakozó

a készülékhez



Torkolati kúp
Ø �6 – Ø 20

ABSOLUT
rostbeton
kéményfej

Kéményszegély

Torkolati kúp Ø �4 – légbevezetõ ráccsal 
az ellenáramú üzemmód levegõ

beszívásához

Külsõ hõszigetelt változat (Ha épület-
fizikai méretezés miatt szükséges)
Nem éghetõ hõszigetelõ anyaggal 

Beállító
csavarok

ABS �2 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
A kitorkolás kialakítása rostbeton kéményfejjel

Kéményfej
szellõztetés
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SCHIEDEL ABSOLUT
Tervezési segédlet

Elõnyök:

Kerámia csõ: saválló, nedvességre érzéketlen, 
kiégésbiztos

A rendszer: minden tüzelõanyaghoz és tüzelõ-
berendezéshez alkalmas

Gyors: az �,33 m hosszú csõ, a szigeteléssel egy-
beöntött köpenytégla és a kész kéményláb lehetõ-
vé teszi a gyors építést

Biztonság: az összehangolt rendszer és a 
Schiedel minõség garantálja a biztonságos mûkö-
dést

Példák:
a)
teljes magasság pl. �0,00 méter
Az alábbiakat kell rendelni:
� db kéményláb (�07 cm magas) és �,00 méter 
ABSOLUT kémény és tartozékai

b)
teljes magasság pl. ��,33 méter
Az alábbiakat kell rendelni:
� db kéményláb (�07 cm magas) és �0,33 méter 
ABSOLUT kémény és tartozékai

Teljes kéménymagasság (m)
kész kéménylábbal

Szükséges kerámiacsõ
mennyiség (db)

Kész kéményláb (magasság: 107 cm)
Induló
szint



Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám Levegõkürtõ
cm/cm

Külméret
cm/cm

Súly
kg/fm

Súly
kg/kéményláb

�4 ABS �4 – 36/36 7� �04

�6 ABS �6 – 36/36 73 �04

�8 ABS �8 – 36/36 74 �04

20 ABS 20 – 38/38 80 �20

Egykürtõs

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám Levegõkürtõ
cm/cm

Külméret
cm/cm

Súly
kg/fm

Súly
kg/kéményláb

�4 ABS �4TL �0/23 36/50 �� �2�

�6 ABS �6TL �0/23 36/50 �00 �2�

�8 ABS �8TL �0/23 36/50 �0� �2�

20 ABS 20TL ��/25 38/54 ��� �34

Egykürtõs levegõkürtõvel

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám Levegõkürtõ
cm/cm

Külméret
cm/cm

Súly
kg/fm

Súly
kg/kéményláb

�8�4 ABS �8�4 – 36/65 �25 �83

�8�6 ABS �8�6 – 36/65 �26 �83

20�4 ABS 20�4 – 38/7� �40 206

20�6 ABS 20�6 – 38/7� �4� 206

20�8 ABS 20�8 – 38/7� �42 206

Kombinált

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám Levegõkürtõ
cm/cm

Külméret
cm/cm

Súly
kg/fm

Súly
kg/kéményláb

�8�4 ABS �8TL�4 �3/20 36/83 �54 2�6

�8�6 ABS �8TL�6 �3/20 36/83 �56 2�6

20�4 ABS 20TL�4 �4/22 38/88 �68 244

20�6 ABS 20TL�6 �4/22 38/88 �70 244

20�8 ABS 20TL�8 �4/22 38/88 �7� 244

Kombinált levegõkürtõvel

ABS �4 www.schiedel.hu

SCHIEDEL ABSOLUT
Szállítási program

Súlytûrés ± �0%
A méretek és a súlyok változ-
tatásának jogát fenntartjuk.
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SCHIEDEL ABSOLUT
Tartozékok

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám

�4 2030400�4

�6 2030400�6

�8 2030400�8

20 203040020

ABSOLUT kémányláb csomag

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám

�4 2��00�4

�6 2��00�6

�8 2��00�8

20 2��0020

ABSOLUT füstcsõ-csatlakozó csomag 90º-os

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám

�4 2��45�4

�6 2��45�6

�8 2��45�8

20 2��4520

ABSOLUT füstcsõ-csatlakozó csomag 45º-os

Kürtõ átmérõ
cm

Megr. szám

�4 2��00�4

�6 2��00�6

�8 2��00�8

20 2��0020

ABSOLUT felsõ tisztítóajtó-csatlakozó csomag

Tartalom: adaptergyûrû, hézagkitt lehúzó*, 
torkolati kúp, távolságtartó szett ��,33 fm-es 
kéményhez (szett=3db), hézagkitt a teljes 
kéményhosszhoz, � fûrészlap, vizsgálónyí-
lás lezáró
*menetes szár a kéménylábcsomagba csoma-
golva

Tartalom: profil kerámiacsõ L=66 cm, csat-
lakozó �0º-os L=66 cm (�4-es átmérõnél 
L= 33 cm), hõszigetelõ elõlap, �4-es átmé-
rõnél 3, �4-es átmérõ felett 2 távolságtartó 
szett (szett= 3 db), vakolatgyûrû, szeg (4 
db), �4-es átmérõnél további � db profil 
kerámiacsõ L= 33 cm

Tartalom: profil kerámiacsõ L=66 cm, csat-
lakozó 45º-os L=66 cm, hõszigetelõ elõlap, 
2 távolságtartó szett (szett= 3 db), vakolat-
gyûrû, szeg (4 db)

Tartalom: profil kerámiacsõ L=66 cm, csat-
lakozó L=66 cm (�4-es átmérõnél L= 33 cm), 
hõszigetelõ elõlap, �4-es átmérõnél 3, �4-es 
átmérõ felett 2 távolságtartó szett (szett= 3 
db), vakolatgyûrû, szeg (4 db), vizsgálónyílás 
lezáró dugó, tisztítóajtó, �4-es átmérõnél 
további � db profil kerámiacsõ L= 33 cm



305 10 15 20 25
5

10

100

200

250

90
80
70

60

50

40

20

30

15

25

35

45

150

Ø 12

Ø 14

Ø 16

Ø 18

Ø 20

Épület adatai:  ........................................................................................................................................................
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Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. 2,0 m bekötõ füstcsõvel.

• max. 2 db �0°-os könyökkel,

• 4 Pa huzatigénnyel az égési levegõ biztosításához

Hatásos kéménymagasság (m)
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100°C
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1.2 diagram: Földgáz
Gázkazán, atmoszférikus égõvel, áramlásbiztosítóval.
Égéstermék hõmérséklet az áramlásbiztosító után: ≥ 100 °C < 120 °C

Ettõl eltérõ füstgázhõmérséklet esetén 
az alkalmazandó diagramot keresse az 
interneten (www.schiedel.hu)
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6.1 diagram: Szén
Szén vagy koksztüzelésû kazán.
Égéstermék hõmérséklet a kazáncsonkon: ≥ 240 °C

Olyan készülék csatlakoztatható, 
amelynek huzatigénye nem nagyobb, 

mint a diagram jobb oldalán
található érték!
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  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. 2,0 m bekötõ füstcsõvel.

• max. 2 db �0°-os könyökkel,

• 4 Pa huzatigénnyel az égési levegõ biztosításához
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Épület adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. 2,0 m bekötõ füstcsõvel.

• max. 2 db �0°-os könyökkel,

• 4 Pa huzatigénnyel az égési levegõ biztosításához
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6.2 diagram: Fa
Fatüzelésû kazán.
Égéstermék hõmérséklet a kazáncsonkon: ≥ 240 °C

Olyan készülék csatlakoztatható, 
amelynek huzatigénye nem nagyobb, 

mint a diagram jobb oldalán
található érték!
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Épület adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. 2,0 m bekötõ füstcsõvel.

• max. 2 db �0°-os könyökkel,

• 4 Pa huzatigénnyel az égési levegõ biztosításához
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7.1 diagram: Fa-pellet
Fa-pellet tüzelésû kazán.
Égéstermék hõmérséklet a kazáncsonkon: ≥ 140 °C és < 190 °C

Olyan készülék csatlakoztatható, 
amelynek huzatigénye nem nagyobb, 

mint a diagram jobb oldalán
található érték!

Ettõl eltérõ füstgázhõmérséklet esetén 
az alkalmazandó diagramot keresse az 
interneten (www.schiedel.hu)
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Épület adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. �,5 m bekötõ füstcsõvel.

• könyök nélkül

• 4 Pa huzatigénnyel az égési levegõ biztosításához

Hatásos kéménymagasság (m)
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2

Helyiségtérfogat m3

8.1 diagram: Kandalló
Nyitott tûztérnyílású kandalló.
Égéstermék hõmérséklet égéstermék csonkon: ≥ 80 °C

Figyelem! A levegõcsatorna diagram 
szerinti keresztmetszete csak akkor 

elég, ha a kandallós helyiség
légterébõl más „elszívó” berendezés 

nem von el levegõt!
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Épület adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

(Jelölje be a kazán teljesítményét és a kémény hatásos magasságát. Amennyiben a munkapont a jelölt mezõn 

belül van, a kémény megfelel.)

Kéményméretezés az MSZ EN 13 384-1 szerint

• max. 2,0 m bekötõ füstcsõvel.

• max. 2 db �0°-os könyökkel,

• Depressziós (huzat hatása alapján történõ) kéményméretezéssel

Hatásos kéménymagasság (m)
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9.1 diagram: Zárt égésterû és kondenzációs kazán
ellenáramú üzemmód
Égéstermék hõmérséklet égéstermék csonkon: ≥ 30 °C
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Méretezési táblázat
Fatüzelésû cserépkályha

Helyiség
alapterülete

m2

2,6 m-es belmagasságnál

Helyiség
térfogata

m3

Szükséges
cserépkályha

fûtõfelület
m2

Szükséges kéményátmérõ

4 m-es hatásos
kéménymagasságnál

8 m-es hatásos
kéménymagasságnál

�6-22 40-60 3,0 �6 �6

22-30 60-80 4,0 �8 �6

30-35 80-�0 4,5 �8 �8

35-40 �0-�05 5,5 �8 �8

40-50 �05-�30 6,5 20 �8

50-60 �30-�55 8,0 22 20

Kéménykeresztmetszet méretezés
Az égési levegõ folyamatos utánpótlásáról gondoskodni kell.

Épület adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................

Építtetõ:  ........................................................................................................................................................

Tervezõ adatai:  ........................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................
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Tanúsítvány
Az Absolut 14-es égéstermék elvezet  berendezés (kémény) 

méretezésr l.
A gyártó, a 

Schiedel Kéménygyár Kft. 
H - 8200 Veszprém 

Kistó u. 12. 
kijelenti, hogy a 

Schiedel ABSOLUT 14
T400 N1 D 3 G50 és T200 N1 W 2 O00, 

egyenáramú és ellenáramú (LAS) égéstermék elvezet  berendezés (kémény), 
alkalmas

5,0 m és 12,0 m hatásos kéménymagasság között 

1./ Valamennyi kondenzációs gázkazánhoz  35 kW névleges h teljesítményig, max. 150/100 mm beköt  füstcs  átmér ig
2./ Valamennyi zárt égéster  gázkazánhoz  30 kW névleges h teljesítményig, max. 150/100 mm beköt  füstcs  átmér ig
3./ Valamennyi nyitott égéster  gázkazánhoz 28 kW névleges h teljesítményig, max. 140 mm beköt  füstcs  átmér ig
4./ Valamennyi faelgázosító kazánhoz 22 kW névleges h teljesítményig, max. 150 mm beköt  füstcs  átmér ig
5./ Valamennyi pelletkazánhoz (kályhához)  15 kW névleges h teljesítményig, max. 150 mm beköt  füstcs  átmér ig

a fenti tüzel berendezések égéstermékének elvezetésére.  

Jelen tanúsítvány az 

MSZ EN 13384-1 szabvány,  
alapján készült. ill. megfelel az 

MSZ EN 13384-3 szabvány 
alapján szerkesztett diagramoknak. 

A fenti teljesítmények meghatározásánál az égési leveg  biztosításához 4 Pa huzatigényt, vízszintes vetületben 
mérve 2,0 fm összeköt  elemet (beköt  füstcsövet) és 2 db 90º-os könyökkel vettünk figyelembe.  

A tanúsítványban foglalt valamennyi m szaki paraméter és teljesítménykorlát 
betartásával tervezett kéménykeresztmetszet megfelel ségéért a Schiedel 

Kéménygyár Kft felel sséget vállal. 
A tanúsítvány mellett az egyéb országos hatáskör  el írások és szakmai szabványok betartása szükséges. 

Jelen tanúsítvánnyal egyetért a Magyarországi Kéménysepr k Országos 
Ipartestülete.

Veszprém, 2008. január 02. 
     Tenk Ferenc 

 Ügyvezet  igazgató 

Tervez i nyilatkozat a tanúsítvány alapján betervezett kéményr l:

Építtet je :  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Építés helye : …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………. , 2008. ……………………………………. 

……………………………………….
Tervez
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Jegyzet


