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LEIER KÉMÉNYRENDSZEREK TERVEZÉSE 

Kéményrendszer megválasztása 
A helyes kéményrendszer megválasztása Összetett feladat. A ter-

vezett épület, az alkalmazandó tüzel őberendezés(ek), valamint 

az egyedi igények ismeretében meg kell határozni: 

az alkalmazandó kéményrendszer tipusát; 

a kialakítandó kéménykürt ők számát; 

a kérnénytesten belüli szell őző kürtö szükségességét. 

Kéményrendszer típusa 
Az alkalmazandó kéményrendszer típusát minden esetben a ter-

vezett tüzel őberendezés típusának függvényében határozzuk 

meg. A négyféle LEIER kéményrendszer közül bármely tüzel ő be-

rendezéshez megtalálható a legmegfelelóbb, korszer ű  és bizton 

ságos égéstermék-elvezető  rendszer. 

Kéménykürtők száma 

A tervezés során elő re meg kell határoznunk az épület fütésének 

és melegvízellátásának biztosításához szükséges tüzel őberende-

zések számát ős típusát. 

Minden eltérő  tüzelőanyag-felhasználású tüzel őberendezés-

hez külön kéménykürtő t kell létesíteni. 

A kétkürtős kéménytest el őnyösen alkalmazható abban az eset-

ben, ha két különböző  tüzel őberendezés lesz müködtetve és 

elhelyezkedésüket tekintve ezek egy kéménytesthez közvetlenül 

csatlakoztathatók. 

Az elsődleges tüzelőberendezéshez kapcsolódó kéményrendszer 

mellett minden esetben szükség van egy tartalékkéményre is. 

Ez több szempontból is el őnyös. Már az épület tervezése során 

gondolni kelt arra, hogy az els ődleges tüzelőberendezés mellett 

létezzen egy - a vezetékes energiaellátástál független - olyan tü-

zelőberendezés, amely legalább az épület f ű tését önállóan bizto-

sítani képes (p1. központi f ű téses kandalló). tgy az épület ős fő leg 

a benne lakók nincsenek teljes mértékben kiszolgáltatva a veze-

tékes energiahordózóknak (lásd az utóbbi időszak gázszolgálta-

tási anomáliáit). A vezetékes energiahálózattól való függetlenség 

lehetőségének megléte a jövőben egyre fontosabbá válik. 

Természetesen a tartalékkémény megépítése nem teszi kötele-

zővé egy másodlagos tüzelőberendezés létesítését. Ez,,csak'az 

elő feltétele. Az építést követ ően bármikor (akár évekkel később 

Is) csatlakoztatható a másodlagos tüzel őberendezés (kandalló, 

cserépkályha), azonban kéménytest utólag nehezen létesíthet ő  

az épületben. Ezért is fontos a kialakitandó kérnénykürt ők számá-

ra vonatkozóan az el ő relátó tervezés. 

Szellőzőkürtő  szükségessége 

Az épület tervezése során célszer ű  megvizsgálni, hogy ismer-

ve a kéménytest tervezett helyét - kapcsolódik-e a kéményhez 

olyan helyiség vagy berendezés (p1. páraelszivó), amely külön 

szellőzőkürtős szell őztetést igényel. Ilyen esetekben ugyanis 

a szellőzővel ellátott kéményrendszert ajánlott választani, így 

nincs szükség külön szell őző kürtő  létesítésére. 

A tervezés fázisában a tervezett épület elrendezését lehet ő leg 

úgy kell alakítani, hogy a szell őztetendő  helyiség és a tervezett 

kérnénytest közvetlen kapcsolata biztosított legyen. Ez jelent ős 

költség-megtakarítást eredményezhet. 
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