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oZ egycsotornis gytjjtőkémények (termofor kémények) felÚjítósónok tómogotóso címÚ

pó|yózothoz ( Kódszó m: LFP-2008-LA-7)

A pó|yózoti kiírósnok megfe|e|ő pólyózotok készítése érdekében Qz ÉpítésÜgyi
Minósége||enőrző |nnovóciós Kht. (tovóbbiokbon Énat rrrt.;, o Lokósszövetkezetek és
Tórsoshózok orszógos Szövetsége (tovibbiokbon: LOSZ), o Lokósszövetkezetek és
Tórsoshózok Érdekképviseleti Szokmoi Szövelsége {iovóbbiokbon: ÉrÉsz;, o
Mogyororszógi Kéményseprők orszógos lportestÜlete szokmoi egyeztetési tortott - oz
onkormónyzoti Minisztérium {tovóbbiokbon: Öm) részvéte|éve| (vé|eménye és
ó||isfog|o|óso oz ojón|ós végén olvoshotó) - me|ynek eredményeképpen o szokmoi
szervezetek oz o|óbbi ojónlisbon fog|o|tok figye|embevéte|ét jovoso|jók:

t .

Az egycsotornós gyŰjtőkémények pó|yózotónok e|készítése előtt o pó|yózók o|yon
szokirónyÚ tervezői és kivite|ezőt (késútőt) vó|osszonok, okik - o terÜ|eti|eg i||etékes
kéménysepró-ipori szo|gó|totóst el|ótó szokvó|lolot e|őzetes kéménysepró-ipori
vizsgóloto (vé|eménye) olopjón - o|yon égésterrnék e|vezetó rendszert terveznek és
kiviteleznek, ome|y szÜkség szerint o kémény tömörségi, éslvogy oz égéstermék
grovitóciós Vogy mesterséges elsz.rvósót biztosító kéményfej venti|ótor o|kolmozósónok
fe|téte|eit te|jesíti. A fe|Újítósi, kivóltósi vogy korszerűsítési mŰszoki dokumentóciót o
pó|yózoi benyÚjtóso előtt o terÜleti|eg i||etékes kéménysepró-ipori szolgó|totóst el|ótó
szokvólloIottol cé|szerrj vé|eményeztetni.

Az egycsotornós gytjjtőkémény kivó|tóso sorón o pó|yózó ó|to| kivó|osztott mŰszoki
dokumentóciót késíÍő - egyéb egyedí mrjszoki mego|dósok o|kolmozósót nem zórvo ki
- o következőkben ó|to|ónoson ojón|ott égéstermék e|vezetó mego|dósok közÜ|
vó|oszthotjo ki oz ojón|ott rendszert.

A) GyŰjtőkémény elemek teljes visszobontoso mellett, oz odódó födémnyí|ósokon
ót, groviióciós {huzoihotóso o|ott ólló) egyedi szere|t égéstermék-e|vezetók
kiolokítóso slntenként, o meg|évő tÜze|őberendezések megtortósóvo|, il|etve
ótkötéséve'.

B) Gyt3jtőkémény e|emek te|jes visszobontóso mellett, qz odódó födémnyílósokon
ót, mesterséges (tÚlnyomós hotóso olott ó||ó) egyedi, szere|t, ,,csó o csőben''
rendszerŰ égéstermék-e|vezetők kio|okítóso szintenként, zórt égésterŰ góztÜze|ó-
berendezések te|epítésével.

C) GyŰjtőkémény elemek te|jes visszobontóso me||ett, oz odódó födémnyílósokon
őt, LAS zórt. kiegyen|ített, gyŰjtő- rendszerrj épített Vogy szere|t égéstermék-
e|vezető berendezés kio|okítóso, zőrl égésterŰ góztÜze|ó-berendezések
telepítéséve|.

D) Grovitóciós egyedi sze|lőzókÜrtó felhosznó|ósovo|, grovitóciós (huzot hotóso o|ott
ól|ó) vogy mesterséges {tÚ|nyomós hotóso o|ott ólló) egyedi szere|t ,,cső'' Vogy
,,csó o csóben'' héjszerkezet-rendszerŰ égéstermék-e|vezetó berendezés
kio|okítóso szintenként, o meglévó tÜze|óberendezés megtortósóvol, és
ótkötéséve|, il|etve zó rt é g ést erű gőztÜzeló-beren dezés te| epítéséve|.
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E) A meg|éVó egycsotornós gyŰjtőkémény fe|Újítóso és megfe|e|ó héjszerkezet
feIhosznólosóvo| történő tömörségbiztosítóso me||ett, mesterséges e|szívóst
biztosító kéményfej-ventilótor o|kolmozóso, o szÜkséges szobó|yozó és
zórószerkezetekke|, reteszekke|, vogy omennyiben o tervezó nyilotkozik, hogy o
méretezése o|opjón o meg|évó tÜzelőberendezések égéstermékeinek e|vezetése
biztonsógos oz odott, meg|évő, felÚjított grovitóciós e|ven mŰködó
gyŰjtőkéményen it, Ú9y o kéményseprő közszo|gó|totó köte|es ozt megfe|előnek
minősíteni o későbbi elszívóventi|ótor szÜkségességére vo|ó figye|emfe|hívós
mellett.

il.

A tervezés i||etve o kivite|ezés sorón kÜ|önösen szÜkséges figyelemme| |enni orro, hogy o
kio|okított égéstermék-e|vezelő berendezés o rendszerhez o|ko|moson i|leszkedő típusÚ,
onyogÚ, kio|okítósÚ, minósített rendszer legyen, tekintette| oz o|óbbiokro:

l. A kéményseprő-ipori vizsgó|ot sorón figye|embe kel| venni oz oTÉK, oz oTSZ, oz MSZ
o4-82l85, volomint o hoÍó|yos MSZ EN szobvónyok e|őírósoit, szobó|yozosoit.

2. A megvo|ósu|t rendszer kéményseprő-ipori vizsgó|oto vegye figyelembe oz MSZ EN
l443 szobvóny e|óí.ósoii, fe|téte|eit, tömörség {slvórgisi érték) vonzotoit.

3. A kiolokítondó égéslermék-e|vezetó berendezés mrjködésének megfele|óségét - o
te|jes kéményóromkör vonotkozósóbon - hő- és óromlóstechnikoi mérelezésse|.
szómílósso| ke|| o|ótómosztoni. {MSZ EN l3384)

4. GózkészÜ|ékekke| terhe|t kémény, Vogy meglévó egycsotornós gyr3jtókémény
esetén, o kiolokítondó ól|opot vonotkozósóbon o GMBSZ szerinti megfe|e|őséget
te|jes körŰen és dokumeniólton szÜkséges igozo|ni.

Az ótodis-ófuételkor o kéményseprő-ipori vizsgólot megrende|éséhez csotolni ke|| o
kivitelezői nyilotkozotot, volomint o vó||ítói megfe|e|óségiigozo|óst o beépített építőipori
termékek vonotkozósóbon.

Budopest, 2008. jÚ|ivs 22.
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