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HÁROMRÉTEGŰ KÉMÉNYRENDSZER MINDEN TÍPUSÚ TÜZELŐANYAGHOZ.
TÖBBEK KÖZÖTT TÉGLA, BETON, FASZERKEZETES ÉPÜLETEKHEZ.

Az ALMEVA SIB, kiváló minőségű háromrétegű kerámia béléscsöves 

kéményrendszer, könnyűbeton köpenytéglábol, speciális szigetelő anyaggal 

és samott béléscsövekkel, több, mint 20 év gyártási tapasztalattal.

ALMEVA SIB

Elnevezése  ALMEVA SIB háromrétegű kéményrendszer

Átmérője (mm)  140 – 160 – 180 – 200

Besorolása  EN 13063: T600 N1 D 3 G50 (koromégés esetén)

  EN 13063: T400 N1 W 3 O50 (nedves üzemmódban)

Anyaga  samott béléscső / szigetelés / könnyűbeton köpenytégla

Felhasználása + mindenféle típusú épülethez és mindenféle - szilárd-, folyékony és gáz halmazállapotú 

  tüzelőanyaghoz (természetes huzat esetére) 

 + kedvező ár

 + egyedi megoldású könnyűbeton fedlap

 + esztétikus kéményfej, alsó légbevezetéssel, a kürtő szellőzésére, amely a konkurens 

  rendszerekkel ellentétben meggátolja az égéstermék szellőzőnyílásába való 

  visszajutását. Így az utolsó köpenytéglába nem kell külön légbevezetőt építeni!

 + az úgynevezett univerzális lábazati idom (minden mérethez ugyanaz az idom) 

  használatával helyettesítjük a konkurens termékeknél használt lábazati idomok széles 

  skáláját

 + fedőlap megoldása (anyaga és műszaki kialakítása) valamint a kúpos kimenet, beleértve 

  a biztonságos integrált hátsó szellőzést, 100% -os funkcionalitást biztosít és EU ipari

  formatervezéssel védett

Tanusítvány

1020-CPR-03005921

1020-CPR-03005922

1020-CPR-03005923

30 év garancia!Csehországban készült

Köpenytégla típusai Átmérő (mm) Méretek (mm)

Egy kürtős 140–200 380×380×245

Egy kürtős szellőzőaknával 140–200 520×380×245

Két kürtős 140–200 770×380×245
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HÁROMRÉTEGŰ KÉMÉNYRENDSZER MINDEN TÍPUSÚ TÜZELŐANYAGHOZ. 
TÖBBEK KÖZÖTT KLASSZIKUS ÉGETETT TÉGLA-, FASZERKEZETES ÉPÜLETEKHEZ.

Az ALMEVA SIZ, kiváló minőségű háromrétegű kerámia 

kéményrendszer, kalibrált köpenytéglábol, speciális szigeteléssel 

és samott béléscsövekkel.

ALMEVA SIZ

Tanusítvány

1020-CPR-03005921

1020-CPR-03005922

1020-CPR-03005923

Elnevezése  ALMEVA SIZ háromrétegű kéményrendszer

Átmérője (mm) 140 – 160 – 180 – 200

Besorolása  EN 13063 T600 N1 D 3 G50 (koromégés esetén)

  EN 13063 T400 N1 W 3 O50 (nedves üzemmódban)

Anyaga  samott béléscső/szigetelés/ téglaköpeny

Felhasználása + mindenféle típusú épülethez és mindenféle - szilárd-, folyékony és gáz halmazállapotú 

  tüzelőanyaghoz (természetes huzat esetére) 

 + kedvező ár

 + egyedi megoldású könnyűbeton fedlap

 + esztétikus kéményfej, alsó légbevezetéssel, a kürtő szellőzésére, amely a konkurens 

  rendszerekkel ellentétben meggátolja az égéstermék szellőzőnyílásába való visszajutását. 

  Így az utolsó köpenytéglába nem kell külön légbevezetőt építeni!

 + az úgynevezett univerzális lábazati idom (minden mérethez ugyanaz az idom) 

  használatával helyettesítjük a konkurens termékeknél használt lábazati idomok széles 

  skáláját. 

 + az egyrészes kalibrált téglaelemekkel készült köpenytégla egyszerűbbé teszi a kémény 

  építését

 + fedőlap megoldása (anyaga és műszaki kialakítása) valamint a kúpos kimenet, beleértve 

  a biztonságos integrált hátsó szellőzést, 100% -os funkcionalitást biztosít és EU ipari

  formatervezéssel védett

 – nem kombinálható tető feletti dekor köpenytéglákkal

 – a konkurens rendszerek összeszerelése jelentősen egyszerűbb

  (itt szükséges a burkolat minden részének mechanikai rögzítése a tömítőanyag / habarcs 

  megkötése alatt)

30 év garancia a jótállási feltételek figyelembe vételévelCsehországban készült

Köpenytégla típusai Átmérő (mm) Méretek (mm)

Egy kürtős 140–200 420×420×250

Egy kürtős szellőzőaknával 140–200 580×420×250
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KÖNNYŰBETON KÉMÉNYRENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ TÉGLA KÉMÉNYRENDSZER KONDENZÁCIÓS KAZÁNOKHOZ

ALMEVA KLB ALMEVA KLZ

10 év garancia a jótállási feltételek figyelembe vételévelCsehországban készült

Felhasználás:

+ ALMEVA SIB kétkürtős köpenytéglával kombinálható

+ a kémény építése  során már beépíthető az egyedi műanyag béléscső, melyet ezidáig rendszerint a kazán telepítése után fűznek a kéménybe

+ köpenytégla és az égéstermék-elvezetés közti tér a készülékbe független levegő-beszívásra használható

+ kedvező ár

+ egyszerű és gyors összeszerelés

+ nagyon jól ellenáll a savas kondenzátumoknak és a béléscsövek hosszú élettartamúak

Elnevezése ALMEVA KLB

DN 60–160 EN14471: T120-H1-O-W-2-O00-LI-E-U0

DN 200–250 EN14471: T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

Anyaga könnyűbeton köpenytégla PPH 

 (polypropylen homopolymer) béléscsővel

Elnevezése ALMEVA KLZ

DN 60–160 EN14471: T120-H1-O-W-2-O00-LI-E-U0

DN 200–250 EN14471: T120-P1-O-W-2-O00-LI-E-U0

Anyaga téglaköpeny PPH (polypropylen homopolymer)

 béléscsővel

Köpenytégla típusai Átmérő (mm) Méretek (mm)

Egy kürtős 60–200 380×380×245

Egy kürtős szellőzőaknával 60–200 520×380×245

Két kürtős 60–200 770×380×245

Köpenytégla típusai Átmérő (mm) Méretek (mm)

Egy kürtős 60–250 420×420×250

Egy kürtős szellőzőaknával 60–250 580×420×250

Tanusítvány               1020-CPR-030055939
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EGYRÉTEGŰ KÉMÉNYRENDSZER SZILÁRD TÜZELŐANYAGRA, ALKALMANKÉNT, IDŐSZAKOSAN HASZNÁLT TÜZELŐBERENDEZÉSEKHEZ JAVASOLT

ALMEVA SINGLE

Az ALMEVA SINGLE egyrétegű kéményrendszer, több,

mint 20 év gyártási és értékesítési tapasztalattal.

Elnevezése  ALMEVA SINGLE egyrétegű kéményrendszer

Égéstermék-elvezetés átmérője (mm)  180

Kémény csatlakozó nyílás átmérője (mm)  150–160

Besorolása  EN 1858+A1: T400 N2 D 3 O50

Anyaga  speciális köpenytégla könnyű gáztömör keramzitbetonból (a kémény 

  anyaga speciális szigetelt Liaporbeton®)

Fal vastagsága  min. 70 mm

Felhasználása  bármilyen típusú épülethez

  szilárd tüzelőanyag (kizárólag természetes huzat esetén) 

  és kizárólag száraz fa tüzelőanyagra

Jellemzői + nagyon alacsony ár

 + egyszerű és gyors összeszerelés

 + Csehországban tesztelt és tanúsított, az egész EU-ra kiterjesztett 

  engedéllyel

  - PAVUS a.s. Veseli nad Lužnici, Pr-14-3.028n

  - Műszaki és Vizsgáló Intézet, Prága

 + a rendszer 1998-2012 között a német piacra készült, 

  ma már 20 év gyártási tapasztalattal

 – nem alkalmas alacsony égéstermék-hőmérsékletű tüzelőanyagokra, 

  ott ahol kátrányosodás léphet fel, - gázkazánok égéstermék 

  elvezetésére, vízteres kandallóbetétetekre, stb.

 – nehezebb köpenytéglák

 – koromégés esetén a kéményt bélelni kell

Pr-14-3.028n

5 év garancia a jótállási feltételek
figyelembe vételével

Csehországban készült

Köpenytégla típusai Átmérő (mm) Méretek (mm)

Egy kürtős 180 385×385×240

Tanusítvány               1020-CPO-030055930
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SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM KÉMÉNYEK MÉRETEZÉSÉRE

KESA-ALADIN

Kéményt kell méreteznie?

Ehhez egy valóban jó programra van szüksége?

Vagy információra a méretezéshez?

A kesa-aladin egy számítógépes program az EN 13384 szabványnak megfelelő szoftver kémények professzionális méretezésére.

A kesa-aladin segítségével éppúgy könnyen méretezhet egy háromrétegű kéményt olajkazánhoz, mint egy kaszkádkapcsolásos, 

öt kondenzációs kazán alkotta komplex kazánházat. A kesa-aladin program egy kéménybe akár 20 csatlakozással és akár 9 készülék 

közös kéménybe való elvezetésével is tud számolni.

A kesa-aladin program folyamatosan változik a szabványok és előírások módosításával. Emellett a piacon újabb és újabb készülékek, 

füstgáz-elvezető rendszerek és ezek alkatrészei jelennek meg, melyek jellemzőivel a program folyamatosan kiegészül. A szoftver 

karbantartásának keretében a www.kesa.de weboldal nyújt információt és itt töltheti le az újabb verziókat, beleértve az aktuális jellemző 

adatokat (készülék, füstgáz-elvezető rendszer,  égéstermék-hangtompító, füstelszívó, stb.), illetve a LiveUpdate beépített funkció 

segítségével frissítheti az adatokat és információkat automatikusan.

A letöltés és installálás után a programmal korlátozott számban méretezhet kéményeket. A teljes programot megvásárolhatja cégünknél, 

ill.  a vásárlás után elküldjük az aktiváló kódot (licensz adatokat), amelyet a letöltött demo programba kell beírni. Miután számítógépével 

csatlakozott az internetre, a program aktiválódik. Így a már kiszámolt projektek az Ön gépén lesznek eltárolva. A standard nyelvi változat 

cseh. Más nyelvi változatok (német, angol, magyar, orosz, szlovén, francia) kérésre elérhetőek. A LiveUpdate szoftver karbantartási díja 

évente egyszer kerül számlázásra, egyenesen a KESA-tól. A vásárlás után egy évig a frissítés ingyenes.

A LiveUpdate aktív szolgáltatás során a részleges frissítések közti általános idő 10 nap. Az egy év  után a szoftver karbantartást bármikor 

megszüntetheti. 

+ ezen szoftver egyedüli forgalmazása, a felhasználó 

 teljes mértékű támogatásával

+ a kémény-, készülék- és az elvezető-rendszerek 

 alkatrészgyártóinak a KESA adatbázisba való telepítése

+ 2017 óta több verzió létezik – Single appliance,Light, 

 Standard és Professional

Ki számolja ki?

kW  >  Mcal/h

Pa  >  mbar

°C  >  K

m  >  cm  >  mm

kg/h  >  g/s
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ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK LEGSZÉLESEBB VÁLASZTÉKA

MŰANYAG ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

Műanyag égéstermék-elvezető rendszerek

Almeva Easy és Almeva Double rendszerek

Termék verziók: 0.0-tól 1.2-ig

0.0 Easy (egyrétegű) T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN200-tól)

0.1  Easy (egyrétegű) T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN160-ig)

0.2  Easy Flex (egyrétegű) RAL 7032 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN200-ig)

0.3  Easy Flex (egyrétegű) RAL 9005 T120 - H1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN100-ig)

0.4  Easy Flex (egyrétegű) RAL 9005 T120 - P1 - W - 2 - O20 - LI - E – U (DN125-től)

0.5  Double (LIK) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1 (DN200-tól)

0.6  Double (LIK) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U1 (DN160-ig)

0.7  Double (LIB/LIL) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN 200-tól)

0.8  Double (LIB/LIL) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN160-ig)

0.9  Double (LAB/LAL/LAC/LAM) T120 - P1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN200-tól)

1.0  Double (LAB/LAL/LAC/LAM) T120 - H1 - W - 2 – O00 - LE - E – U0 (DN160-ig)

1.1  aknában vezetve T120 - P1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN200-tól)

1.2  aknában vezetve T120 - H1 - W - 2 – O00 - LI - E – U0 (DN160-ig)

EN 14471:2013+A1:2015

Jellemzők:

 modern égéstermék-elvezetés

 több, mint 2500 féle idomválaszték

 garantált svájci minőség

 kedvező ár

 kondenzációs kazánok égéstermék-elvezetésére

 max.120°C hőmérsékletű égéstermékhez

 kondenzátumnak ellenálló csövek és idomok

 túlnyomásos és magasnyomásos működtetésre

 problémamentes és gyors összeszerelés

 új építésekhez és bélésekhez

Elnevezése ALMEVA égéstermék-elvezetés

Átmérője (mm) 60 – 80 – 110 – 125 – 160 – 200 – 250 – 315

Anyaga  PPH (polypropylen homopolymer)

Fal vastagága 1-től 5,5 mm-ig, DN-nek megfelelően

Tömítés                     négyélű hőálló EPDM tömítés

Felhasználása kondenzációs és alacsony hőmérsékletű 

 kazánokhoz

10 év garancia, amennyiben tanúsított 
cég végzi az összeszerelést

Svájcban és Németországban 
készült, Csehországban összeszerelt

Tanusítvány
0036 CPR 9165 001



8

STARR
Szimpla merevfalú 

füstgáz-elvezető rendszer
PPH (transzparens)

60–315 mm

A rendszert 60–315 mm 

átmérőtartományú szimpla-merevfalú 

PPH csövek, idomok és tartozékaik 

alkotják. Beltéri építésre alkalmas 

ill. egyenesvonalú kürtők utólagos 

bélelésére használható, tokos kötésű 

rendszer EPDM gyűrűs tömítéssel.

FLEX
Flexibilis füstgáz-elvezető 

rendszer
PPH

60–200 mm

A rendszert 60–200 mm 

átmérőtartományú szimpla-flexibilis 

PPH csövek, idomok és tartozékok 

alkotják. Egyenesvonalú, ill. 

kéményelhúzásos kürtők utólagos 

bélelésére használható, menetes, 

csavaros kötésű, EPDM gyűrűs 

tömítéssel.

LIK / LIL / LIB
Épületen belüli koncentrikus 

levegő-füstgáz ellenáramú 

rendszer
LIK belső PPH béléscső / külső PPH anyag

60/100 – 80/125 átmérő

LIL belső PPH béléscső / külső 

rozsdamentes acél-fehér komaxit réteg

60/100 – 200/300 átmérő

LIB belső PPH bélés / külső rozsdamentes 

(fényes) acél réteg 

60/100 – 200/300 átmérő

A rendszer alkalmazási területe: beltéri 

füstjáratok kialakítására. Tokos kötésű 

rendszer EPDM gyűrűs tömítéssel.

LAB / LAL / LAM / LAC
Kültéri koncentrikus levegő-füstgáz 

ellenáramú rendszer
LAB belső PPH béléscső / külső rozsdamentes 

acél réteg, 60/100 – 200/300 átmérő

LAL belső PPH béléscső / külső rozsdamentes 

acél - fehér komaxit réteg, 60/100 – 200/300 

átmérő

LAM belső PPH béléscső / külső  rozsdamentes-

acél - matt réteg, 60/100 – 110/160 átmérő

LAC belső PPH béléscső / külső  rozsdamentes-

acél - réz réteg, 60/100 – 110/160 átmérő

A rendszer alkalmazási területe: kültéri 

füstjáratok kialakítására. Kónuszos 

csatlakozású rendszer.

MŰANYAG ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

KONCENTRIKUS RENDSZEREK (LEVEGŐ-FÜSTGÁZ ELLENÁRAM)

10 év garancia, amennyiben tanúsított 
cég végzi az összeszerelést

Svájcban és Németországban 
készült, Csehországban összeszerelt
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LAS
Épületen belüli gyűjtőkémény-

rendszer
PPH (transzparens)

80–315 mm és 80/125–200/300 mm átmérőjű

A rendszert 80-315 mm átmérőtartományú 

szimpla-merevfalú PPH csövek, 87°-os, 

60–250 mm leágazású idomok valamint 

tartozékaik alkotják. Beltéri telepítésre 

alkalmazható, több készülékes gyűjtőkémény 

kialakítására szolgál. Tokos kötésű rendszer 

EPDM gyűrűs tömítéssel.

AL
Szimplafalú és koncentrikus 

alumínium kéményrendszer

AL - fehér festett, AL/AL - fehér festett 

80–100 mm ill. 60/100 – 80/125mm átmérőjű

Az alumínium rendszert szimplafalú és koncen-

trikus, merev, fehér festett , 80–100 mm ill. 

60/100 – 80/125mm átmérőtartományú csövek 

és idomok valamint tartozékaik alkotják.

A rendszer alkalmazási területe: beltéri 

füstjáratok kialakítására. Tokos kötésű rendszer 

szilikon tömítéssel.

CAS
Kaszkád rendszer
PPH (transzparens)

80–315 mm átmérőjű 45° ill. 87° -os 60–250 mm 

leágazással

A rendszert 80–315 mm átmérőtartományú szimpla-

merevfalú PPH csövek, 45° ill. 87°-os, 60–250 mm 

leágazású idomok valamint tartozékaik alkotják. 

Beltéri telepítésre alkalmazható, kaszkád rendszer 

kialakítására szolgál. Tokos kötésű rendszer 

EPDM gyűrűs tömítéssel.

ZUB
Kiegészítők

Kéményrendszer kiegészítők 

(semlegesítő dobozok, csavarok, 

koromzsák-ajtók, kondenz átemelő 

szivattyúk, stb...)

Tanusítvány               0063-CPR-50906, 50907

Tanusítvány               0036-CPR-9165 001

RENDSZEREK TÖBB KÉSZÜLÉK KÖZÖS GYŰJTŐCSATORNÁS CSATLAKOZTATÁSÁRA

KIEGÉSZÍTŐ RENDSZEREK

 10 év garancia, amennyiben tanúsított 
cég végzi az összeszerelést

Svájcban és Németországban 
készült, Csehországban összeszerelt

ÚJ
KONCENTRIKUS KASZKÁD ÉS GYŰJTŐKÉMÉNYEK
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EGYRÉTEGŰ ROZSDAMENTES ACÉL RENDSZER

ALMEVA EW

Az Almeva EW egyrétegű rozsdamentes acél rendszer a nedvességgel 

szemben ellenálló, falvastagsága 0,5–0,6 mm, elemei klasszikus 

tokos rögzítési technikával kapcsolódnak.

Az Almeva EW rozsdamentes acél rendszer alkalmas mindenféle szilárd, olaj és gáz 

tüzelőanyagú (természetes huzatú) és tömítéssel túlnyomásos készülék égéstermék-

elvezetésére. 1.4404 osztályú rozsdamentes acélból készül. A rendszer alkalmas nedves 

és száraz üzemmódra.

A széles termékválaszték lehetővé teszi gyakorlatilag bármely égéstermék használatát. 

Ebből a rendszerből egy komplett füstgáz-elvezető rendszert össze lehet állítani 

(kéményt és légbevezetőt is). A rendszert kombinálni lehet az ALMEVA INOX FLEX FB 

és ALMEVA INOX FLEX G rendszerekkel, esetlegesen más hasonló rendszerekkel.

A rendszer előnye az, hogy biztonságos, melyet a tokos csatlakozások tesznek lehetővé, 

gumitömítéssel túlnyomásos rendszerre is, mely megakadályozza az égéstermék 

és a keletkező kondenzátum szivárgását.

Elnevezése  Almeva EW egyrétegű rozsdamentes acél 

  kéményrendszer

Átmérője (mm)  80 – 100 – 113 – 120 – 130 – 140 – 150 – 160

  180 – 200 – 230 – 250 – 300 – 350

Anyaga  rozsdamentes acél 1.4404

Falvastagsága  0,5–0,6 mm

Jellemzői + olajhoz, gázhoz és szilárd tüzelésre

 + nedves üzemmódra is

 + tömítéssel túlnyomásos üzemmódra alkalmas

 + kapilláris barázdákkal ellátva kondenzátum folyás 

  ellen

 + gyors, egyszerű és biztonságos összeszerelés

 + gazdag kiegészítő-választék

 + a FLEX rendszerrel kompatibilis

Az Almeva EW műszaki adatai:

Rozsdamentes acél osztályozás: 1.4404/316L

Az EN 1856-2-nek megfelelő besorolás:

EW EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

EW EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O

2 év garancia, ill. 5 év, amennyiben tanúsított
cég végzi az összeszerelést

Németországban 
készült

Tanusítvány               1020-CPR-030056047
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HÁROMRÉTEGŰ ROZSDAMENTES ACÉL KÉMÉNYRENDSZER

ALMEVA DW25

A DW25 univerzális háromrétegű rozsdamentes acél kémény-

rendszer. Ellenálló a nedvességgel szemben, alkalmas természetes 

huzatú és túlnyomásos rendszerekre.

Az Almeva DW25 univerzális háromrétegű rozsdamentes acél kéményrendszer minden 

tüzelőanyagra, illetve mind természetes huzatú-, mind túlnyomásos készülékekhez alkalmas.

Széles felhasználási terület: hagyományos fűtőberendezések, kondenzációs gázkészülékek, 

fűtőművek, generátorok, blokkégők, vészegységek, kemencék. 

A DW rendszernél a minőségi rozsdamentes acél 1.4404 osztályozású. A műszaki megoldás

az ún. nedves üzemmódot is lehetővé teszi - a rendszer ellenálló a nedvességgel szemben. 

A rendszer lehetővé teszi az egyszerű átállást szimplafalú rendszerekre.

Elnevezése   Almeva DW 25 háromrétegű rozsdamentes acél rendszer

Átmérője (mm)  80 – 550

Besorolása  lásd a Műszaki adatok táblázatot

Anyaga  polírozott rozsdamentes acél / szigetelés / 

   polírozott rozsdamentes acél

Vastagság (mm)  fal 0,5 / szigetelés 25 / külső héj 0,5 (80-200)

   fal 0,6 / szigetelés 25 / külső héj 0,6 (250-től)

Jellemzők  + széles felhasználási terület, univerzális rendszer

  + nedvességgel szembeni ellenállás

  + tömítéssel túlnyomásos működésre is alkalmas

  + egyszerű átállás szimplafalú rendszerre

  + belső és külső összeszerelés

  + szabadon álló kémények

  – alkalmatlan biomassza és néhány típusú 

   szén égétésére

Az Almeva DW25 műszaki adatai:

Rozsdamentes acél osztályozás: 1.4404/316L

Az EN 1856-1-nek megfelelő besorolás:

DW25 EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

DW25 EN 1856-1 T450 N1 W V2 L50 (050, 060, 080) G

DW25 EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50 (050, 060, 080) O

2 év garancia, ill. 5 év, amennyiben tanúsított
cég végzi az összeszerelést

Németországban 
készült

Tanusítvány              1020-CPR-030055958
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EGYRÉTEGŰ FLEXIBILIS ROZSDAMENTES ACÉL RENDSZER

ALMEVA INOX FLEX FB ALMEVA INOX FLEX G

Az ALMEVA INOX FLEX FB fl exibilis rozsdamentes acél 

kéményrendszer, 0,4 mm-es falvastagsággal, kémény 

elhúzásokhoz (bélelés, átépítés).

Az ALMEVA INOX FLEX G fl exibilis rozsdamentes acél 

kéményrendszer, 0,1–0,12 mm-es falvastagsággal, 

kémény elhúzásokhoz (bélelés, átépítés).

Az Almeva INOX FLEX FB fl exibilis rozsdamentes acél rendszer alkalmas 

mindenféle szilárd tüzelőanyagú (természetes huzatú) készülék 

égéstermék-elvezetésére, száraz üzemmódban alkalmazható. 1.4432 

osztályú rozsdamentes acélból készül. 

Az Almeva INOX FLEX G fl exibilis rozsdamentes acél rendszer alkalmas 

mindenféle gáz tüzelőanyagú természetes huzatú és túlnyomásos készülék 

égéstermék-elvezetésére, nedves üzemmódban is alkalmazható. 1.4404 

osztályú rozsdamentes acélból készül.

Elnevezése  Almeva INOX FLEX FB egyrétegű fl exibilis

  rozsdamentes acél rendszer

Átmérője (mm)  120 – 130 – 140 – 150 – 160 – 180 – 200

Besorolása  lásd a Műszaki adatok táblázatot

Anyaga  rozsdamentes acél

Fal vastagsága  0,4 mm

Jellemzők + szilárd tüzelőanyaghoz

 + kémény elhúzásokhoz

 + természetes huzatú működésre

 + az ALMEVA EW rendszerrel kompatibilis

 + gyors, egyszerű és biztonságos összeszerelés

Elnevezése  Almeva INOX FLEX G egyrétegű fl exibilis 

  rozsdamentes acél rendszer

Átmérője (mm)  80 – 100 – 120 – 130 – 150 – 160 – 180 

  200 – 220 – 250 – 300

Besorolása  lásd a Műszaki adatok táblázatot 

Anyaga  rozsdamentes acél

Fal vastagsága  0,1–0,12 mm, átmérőtől függően

Jellemzők + gázhoz

 + kémény elhúzásokhoz

 + természetes huzatú  és túlnyomásos működére is

 + az ALMEVA EW rendszerrel kompatibilis

 + gyors, egyszerű és biztonságos összeszerelés

Az Almeva INOX FLEX FB műszaki adatai

Rozsdamentes acél osztályozás: 1.4432/316L

Az EN 1856-2-nek megfelelő besorolás:

INOX FLEX FB  EN 1856-2 T400 N1 D3 Vm-L50040 G400 R00

belső Ø (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200

külső Ø (mm) 121 131 141 151 161 171 181 191 201

Az Almeva INOX FLEX G műszaki adatai

Rozsdamentes acél osztályozás: 1.4404/316L

Az EN 1856-2-nek megfelelő besorolás:

INOX FLEX G EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O

INOX FLEX G EN 1856-2 T400 N1 D V2 L50010 G

belső Ø (mm) 80 100 110 120 125 130 140 150 160 180 200 220 250 300

külső Ø (mm) 82 102 112 122 127 132 142 152 162 182 202 222 252 302

2 év garancia, ill. 5 év, amennyiben tanúsított
cég végzi az összeszerelést

Csehországban készült

Tanusítvány
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EGYRÉTEGŰ, FEKETE ACÉL KÉMÉNYRENDSZEREK

ALMEVA KH

A KH kéményrendszer egy feketére festett, egyrétegű acél 

kéményrendszer.

Alkalmazási példák:

Típusa KH (szilárd tüzelőanyag - természetes huzat esetére)

Átmérője (mm) 120 – 130 – 150 – 160 – 180 – 200

Besorolása EN1856 T450 N1 D Vm G200

Anyaga ČSN EN 10025-nek megfelelő, S235 JRG2 elnevezésű acél

Falvastagsága 1,5 mm

Felhasználása kandalló bélések, kályhák kéménybe való bekötéséhez

2 év garancia, ill. 5 év, amennyiben tanúsított
cég végzi az összeszerelést

Csehországban készült

Tanusítvány               1020-CPD-060028690
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Szlovéniában készült Dániában készült

A Draftbooster kéményventillátor egy elektromos kéményventillátor 

(huzatfokozó), amely az égéstermék-elvezető tetejére szerelhető és az Ön 

tűzhelyét vagy kandallóját megfelelő mennyiségű levegővel látja el.

A Draftbooster kéményventillátor (huzatfokozó) biztosítja a megfelelő 

begyújtást, a megfelelő és gazdaságos égést, valamint a minimális 

füstbehatolást a szobába a fa tűztérbe rakása közben.

Végül, de nem utolsósorban, megakadályozza a szennyeződést 

a kéményajtón. Mind tégla-, mind rozsdamentes acél kéménynél 

a kéménynyíláshoz szerelik. 

3–8 kW névleges teljesítményű kályhákra vagy zárt betétekhez, maximum 

DN 220 kürtő átmérőig alkalmazható.

+ egyszerű gyújtás és fa hozzáadás

+ füstmentes működés

+ gyorsabb melegítés, jobb égés

+ Plug & Play – Ön is egyszerűen telepítheti a Draftboostert

Hővisszanyerő rendszer

Az egyre növekvő energiaárak piacán középpontba kerülnek a az energia 

hatékony felhasználása és a kevesebb CO
2
 kibocsátás, így teret nyer 

a füstgázban, gőzben, más hőt kibocsájtó rendszerben fellelhető jelentős 

mennyiségű energia kihasználása.

A hővisszanyerés mindig jó ötlet olyan folyamatoknál,ahol a kéményből 

a hő különben a levegőbe kerülne.

A visszanyert hőt épületek fűtésére, melegvíz előállításra tudjuk 

hasznosítani, vagy más célokra a termelési létesítményekben. Illetve ha van 

rá lehetőség, az energiát vissza tudjuk adni a szolgáltatónak.

Hővisszanyerési szintek  

A füstgáznál vagy más folyamathőnél általában 15–20 % energiaveszteség 

keletkezik. Az exodraft hővisszanyerési megoldással ennek a 80%-a 

visszanyerhető. Más szóval 12–16%-ban potenciálisan csökkenthető 

a bevitt energia felhasználása és ennek megfelelően a CO
2
 kibocsátás. 

A visszanyert energia hatékony felhasználása egy versenyképes árral 

kombinálva azt jelenti, hogy az exodraft hővisszanyerési megoldása rövid 

időn belül megtérül.

Különleges számítások az Ön cége számára 

Az exodraft OptiCalc HR™ szimulácios szoftverrel speciális számítasokat 

végzünk, hogy a hővisszanyerési megoldásba fektetve mennyi energiát 

takaríthat meg. Az exodraft OptiCalc HR™ továbbá a hővisszanyerés 

eredményeként a csökkentett CO
2
 kibocsátásról is informáciot ad.

ELEKTROMOS KÉMÉNYVENTILLÁTOR (HUZATFOKOZÓ) HŐVISSZANYERŐ RENDSZER

DRAFTBOOSTER EXODRAFT
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KÉMÉNY ELSZÍVÓK, SZABÁLYOZÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

EXODRAFT

Alkalmas:

 szilárd tüzelőanyaghoz - kandallókhoz, kazánokhoz és kandallóbetétekhez 

 folyékony tüzelőanyaghoz - természetes huzatú készülékekhez

 gáz tüzelőanyag - természetes huzatú készülékekhez

Az EXODRAFT füstgáz 

elszívó rendszerek (korábban 

EXHAUSTO) lehetőséget nyújt 

Önnek a kéményhuzat teljeskörű 

ellenőrzésére, szabályozására 

az éghajlattól ill. minden más, 

természetes tüzelőanyagot  

befolyásoló körülménytől 

függetlenül. Az EXODRAFT 

kémény elszívó segítségével, 

az EBC22 automatikus 

vezérléssel együtt elérhető 

és tartható a kéményben 

a megfelelő huzat, a kémény 

nagyságától és az összekapcsolt 

készülékek számától 

függetlenül.

Az EXODRAFT RS elszívó szilárd 

tüzelőanyaghoz speciálisan tervezett 

elszívó, amely vízszintesen szívja 

el a füstgázt.

Az EXODRAFT RSV elszívó 

minden típusú tüzelőanyaghoz 

speciálisan tervezett elszívó, amely 

függőlegesen szívja el a füstgázt.

A természetes égéstermék-huzatú 

kéményeket általában úgy tervezik, 

hogy megfeleljenek a térség általános 

feltételeinek. Ugyanakkor a szilárd 

tüzelőanyagú készülékek egész éves 

folyamatos működése során a változó 

éghajlati viszonyok nem megfelelő 

kéményhuzatot okozhatnak. A kémény 

elszívó rendszerek használata bárhol 

és bármikor biztosítja a folyamatos 

és megfelelő huzatot még változó 

éghajlati viszonyok mellett is.

Hőállóság: 250 °C tartósan, maximálisan 

400 °C legfeljebb 5 percig.

Jellemzők:

+ alkalmas pl. hosszú függőleges elvezetésnél és alacsony  

 magasságú kéménynél

+ alkalmas pl. ellenőrizhetetlen készülékeknél (nyitott kandallók, 

 pizzériák, stb...)

+ nem megfelelően létesített kéményekhez

+ a füstgáz-elvezetéshez javasoljuk a Kesa-Aladinnal történő számítást

+ biztosítjuk a garanciális és garancia lejárta utáni javítást

– a magasabb ár a csúcsminőséget és -dizájnt képviseli

2 év garanciaDániában készült

Tanusítvány
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