
ALEJER KÉMÉNYRENDSZEREK ELEMEI, FELÉPÍTÉSE 

Könnyűbeton köpenyelemek 
A LEIER kéményrendszerek könny űbeton köpenyelemei termé-

szetes alapanyagokból készülnek, amely a kis súly mellett megfe-

lel ő  szilárciságot és a speciális adalékanyagainak köszönhet ően 

- kiváló h őszigetelést biztosít. 

Az egyedi igényeknek és követelményeknek megfelelően 

a köpenyelemek többféle méretben és kialakításban készülnek. 

A köpenyekbő l kialakíthatók egykürtős kémények, egykürt ős ké-

mények szell őzővel, valamint kétkürt ős kémények szellőzővel. 

Az egymásra épített köpenyelemek képezik a kéménytestet. 

Elemmagasságuk minden típusnál 33 cm, ebb ő l adódóan méte-

renként 3 db elemre van szükség a kémény építésénél. 

A LEIER kéményrendszerek könny űbeton köpenyelemei az egyes 

rendszerektő l függetlenül azonosak. Tervezési és kivitelezési 

szempontból különösen el őnyös, hogy a LEIER kéményrendsze-

rekben felhasznált köpenyelemek rendszerenként azonosak. 
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Samott béléscső  
A LEIER kéményrendszerek füstjáratát (a bels ő  héjat) képező  
béléscsövek, a németországi Hart Keramik által gyártott - kiváló 

anyagi tulajdonságokkal rendelkező  samott csövek. A hagyo-

mányosan magas minőségi színvonalon készült samott cs ő  ga-

rantáltan képes több évtizedig is ellenállni a kémény üzemelése 

során jelentkező  káros hatásoknak. A kémény üzemeltetése so-

rán jelentkező, folyamatos h őmérséklet-változások sem okoznak 

károsodást; a nagy tömörség ű  samott csövek ellenállnak a kelet-

kező, kondenzátumból adódó nedvességhatásoknak; tartósan 

ellenállnak a kémiai hatásoknak, maró savaknak. 

Az LK, LSK ésTURBO kéményrendszereken belül alkalmazott 

samott béléscsövek azonosak - a köpenyelemekkel megegyez ő-

en - 33 cm magasak. A legkorszer ű bb ECO kéményrendszer ese-

tében a samott béléscsövek 1,00 m magasak, ezzel is csökkentve 

a csőkapcsolatok (igya hibalehet őségek) Számát, illetve (okozva 

a túlnyomásos égéstermék-elvezetésnél megkövetelt magas 

fokú légtömörséget. 

Egyéb tartozékok 
A kémények fő  elemeit képező  köpenyelemek és béléscsövek 

mellett, a különböz ő  igényeknek és követelményeknek megfele-

lő  égéstermék-elvezető  rendszerek rendeltetésszer ű  m űködésé-

hez, többféle kiegészít ő  tartozék szükséges. Ezek közül számos 

tartozék, mind a négy kéményrendszernek a részét képezi 

(p1. kéményfej elemek, fedlapok, torkolati kúp). 

Az egyes kéményrendszereknél felhasználható elemeket és tar-

tozékokat az adott kéményrendszer ismertetésénél táblázatba 

foglalva mutatjuk be. 

www. /eier.eu 


