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A Schiedel ABSOLUT kéményrendszer –

Ön is szinte csak azért dolgozik, 
hogy ki tudja fizetni a fûtésszámlát?
Az árspirál végét még nem is lehet 
látni, hiszen a tôzsdei spekulánsok 
és a gyorsan fejlôdô országok egyre 
növekvô kereslete egyre feljebb tor-
násszák a fosszilis tüzelôanyagok árát. 

– hosszútávon garantálja az energiatakarékos és gazda-
ságos fûtést, valamint a kellemes hômérsékletû lakást

Csak egyetlen megoldás 
létezik: energiatakaré-
kosság, mégpedig minél 
nagyobb mértékben. 

A legolcsóbb energia 
ugyanis az, amire nincs 
is szükség. 

A ház számos építô ele-
me járulhat hozzá a fûtési 
költségek csökkentésé-
hez, ezek közül az egyik 
legfontosabb a kémény. 

A mai modern kémény a legkülönbözôbb követelményeknek kell, hogy megfeleljen.

• Készüljön hôszigetelt anyagból.
• Az egész konstrukció füst- és légtömör legyen.
• Feleljen meg a hôcserélô-elvnek.
• A kerámia béléscsô legyen érzéketlen a nedvességre, saválló és kiégésbiztos.
• Legyen alkalmas bármilyen tüzelôberendezéshez és bármilyen tüzelôanyaghoz.
• Levegôkürtôs kivitelben készüljön, azért, hogy biztosítsa a fûtéshez szükséges égési 

levegôt a kazánok, a kandallók vagy a cserépkályhák számára.

Ilyen sok elvárásnak csak kevés rendszer képes megfelelni.

A Schiedel ABSOLUT kéményrendszere, az elsô passzívházakhoz is 
alkalmazható energiatakarékos kémény, amely az összes felsorolt kö-
vetelménynek tökéletesen megfelel.

A Schiedel ABSOLUT kéményrendszer –

Ha nincs gáz, sincs gáz! Önnek sem kell 
tartania a növekvô gázáraktól és a ki-
számíthatatlan gázellátástól, hiszen az 
alternatív fûtôanyagok számos lehetô-
séget kínálnak. A kémény már nem le-
het akadály, hogy bármikor tetszôlege-
sen váltson a fûtési módok között.



Termo köpenytégla

Hogy a meleg a házban maradjon

A normál kéményekben a köpenytéglákon 

keresztül a hidegtér irányába hôhíd alakul ki, 

az energia egy része elvész. A tetôn és az 

alapzaton keresztül elveszô energiát állítja 

meg a beépített habüveges  szigetelôréteggel 

ellátott, új Schiedel hôszigetelô köpenytég-

la. A hô így a házban marad.

Termo légkürtô

Az ABSOLUT kémény a Termo légkürtôn 

keresztül biztosítja a szükséges égési levegôt 

a kazánok, a kandallók vagy a cserépkályhák 

számára a fûtött helyiség levegôjétôl függet-

lenül. Ennek köszönhetôen a szellôztetô be-

rendezések, a páraelszívók, illetve a klíma-

berendezések nem zavarják meg a kazán, 

a kandalló vagy a cserépkályha biztonságos 

mûködését.

W3G Schiedel profilcsô

A W3G minôsítés igazolja, hogy az 

ABSOLUT kémény kiválóan használható 

mindenféle korszerû szilárd tüzelôanyaggal 

mûködô fûtôberendezéssel. Háztulajdo nos-

ként Ön is gond nélkül válthat az olaj vagy 

gázkazánról a környezetkímélô pelletes 

üzemû fûtôkazánra.

30 év garancia

A Schiedel ABSOLUT kéményrendszerek 

teljeskörû garanciával kerülnek forgalomba:

30 év írásos garancia igazolja az ellenálló ké-

pességet a nedvességgel szemben, a füstgáz- 

és tûzbiztonságot és a korrózióállóságot.

A Schiedel ABSOLUT Termo köpenytégla és a hôszigetelô rendszer 
segít elnyerni a passzívház minôsítést az Ön házának is!

Termo szigetelôkészlet 

Az ABSOLUT kémény a Termo szigetelôkészlet se-

gítségével építhetô be légzáró kivitelben, és ennek 

köszönhetôen használható passzív házakban is. A ké-

mény köré kívülre és belülre egy különleges szabadal-

maztatott fóliát helyeznek fel és rögzítenek. Így garan-

tálják a légzárást és szüntetik meg a hôveszteséget.

Biztonságos üzemelés

a CO
2
-semleges fûtôanyagokkal történô tüzelés esetén 

Az olaj és gáz árspiráljából jelenleg csak a megújuló 

fûtôanyagok felhasználásával lehet kiszabadulni. Ez a vál-

tás nem okoz gondot az ABSOLUT kéményeknek. Ily 

módon Ön egyszerre kíméli a pénztárcáját és a gyakor-

latban védi a környezetet.

Elômelegített égési levegô

Ellenáramú kéménymûködés esetén a hideg égési levegô 

a szabadból a meleg csô körül áramlik be a házba, így a 

füstgázban lévô hô egy része átadódik a belépô levegônek. 

A bordás kerámiacsô megnövelt felületén melegíti az 

égési levegôt, a hôszigetelt köpenytégla megakadályoz-

za a hôveszteséget. A fûtôrendszer elômelegített égési 

levegôt kap, és ez jobban segíti az égést, mint a hideg 

és nedves levegô. Ennek köszönhetôen további energia 

takarítható meg.

Függetlenség és megtakarítás
A Schiedel ABSOLUT kéményrendszerrel elérhetô!

BLOWER
DOOR

tömör



– A fokozott hôszigetelésû és a passzívházak kéménye

Az ABSOLUT Termo köpenytégla garantálja a 

hideg- és meleg zónák szétválasztását az ala-

csony energiaigényû és a passzívházakban.

A hôszigetelô betéttel ellátott Termo köpenytégla az 

alacsony energiaigényû és passzívházak kéményének 

elengedhetetlen alkatrésze. 

A habüveg közelrôl

Köpenytégla saját 

belsô hôszigetelése

Kerámia profilcsô

Termo légkürtô

A Termo köpenytégla

A normál kéményekben a hôvezetés révén az energia egy ré-

sze a köpenytéglákon keresztül elvész a tetô és az alapok irá-

nyába. Az új Schiedel Termo köpenytégla a tetô, a pince és az 

alap átmeneti zónáiban fellépô hôveszteségeket szünteti meg.

A Termo köpenytégla megszakítja a kémény köpenyszerkezeté-

ben felfelé és lefelé irányuló hôvezetést. Ez a következôképpen 

mûködik: a köpenytéglában habüvegbôl készült betét találha-

tó. Ez az anyag az ásványi gyapottal azonos hôszigetelési tulaj-

donságokkal rendelkezik, ráadásul párazáró tulajdonságú, nem 

vezeti a hôt és megfelel a köpenytéglával szemben támasztott 

statikai követelményeknek. Ennek köszönhetôen a hô az épü-

letben marad, megszûnnek a hôveszteségek (és így nem kell a 

veszteséget többlet fûtési energiával pótolni).

Schiedel ABSOLUT  
energiahatékony kéményrendszer - 

A Termo szigetelô készlet

Egy új épület esetében az energiafogyasztást csak 

akkor lehet a passzívházak energiafogyasztási szint-

jére csökkenteni, ha az épület teljes mértékben hô- 

és légzáró. Ez természetesen vonatkozik a kémény 

környékére is. Kifejezetten erre a célra fejlesztettük 

ki a Schiedel Termo szigetelô készletet, amellyel az 

ABSOLUT kéményrendszer alkalmas a passzívhá-

zakba való beépítésre is.

A készlet egy szabadalmaztatott különleges fóliából 

áll, amelyet a kémény körül a külsô és belsô oldalon 

a tetôkonstrukcióba építenek be. A légzárás érde-

kében szigetelô mandzsettát helyeznek el a kémény 

körül. Ez a megoldás garantálja a légzárást és meg-

akadályozza a hôveszteséget.



W  NEDVESSÉGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁSI OSZTÁLY 
A kéményrendszer alkalmas a nedves üzemre. 
Garantáltan érzéketlen a nedvességre.

3  KORRÓZIÓÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 
A kéményrendszer saválló.

G  KOROMÉGÉS-ÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 
A kéményrendszer kiégésbiztos.

A W3G profilcsô
Az energiatakarékos kémény profi béléscsöve

Bármilyen tüzelôberendezéshez és 
bármilyen tüzelôanyaghoz alkalmas!

W3G profilcsô. Mit is jelent ez pontosan? A Schiedel ABSOLUT kémény megfelel a nedves kéményüzem 

követelményeknek (W), mindenféle tüzelôanyaghoz használható (3 = gáz, olaj és szilárd tüzelô-anyagok), ellenáll 

a koromégésnek (G), és rendelkezik a Német Építéstechnikai Intézet (Deutschen Instituts für Bautechnik) 

W3G minôsítésével. Mindezek alapján a ma létezô korszerû szilárd tüzelôanyagú fûtôberendezésekkel kiválóan 

használható – és Ön háztulajdonosként gond nélkül átválthat az olaj- és gázkazánról megújuló tüzelôanyagokkal 

üzemelô CO
2
 semleges fûtôrendszerre, például pellettel vagy faaprítékkal üzemelô ill. biomassza fûtôkazánra. 

A W3G minôsítés egyszerre biztosítja az MSZ845:2010 szabvány nedves üzemre és koromégésre vonatkozó 

elôírásait, korszerû szilárd tüzelôanyagok esetén.

3  KORRÓZIÓÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 

G  KOROMÉGÉS-ÁLLÓSÁGI OSZTÁLY 

A Termo légkürtô

Az energiatakarékosság követelménye légzáró épülethéjak alkalmazását írja elô. A szellôztetô berendezések, 

páraelszívók és klímaberendezések vákuumot hoznak létre a házban. Ilyen esetben a tüzelôberendezés 

biztonságos üzemelése érdekében az égéshez szükséges levegôt külön vezetéken kell betáplálni. 

Az ABSOLUT kémény erre a 

célra külön Termo légkürtôvel 

rendelkezik, így a helyiség leve-

gôjétôl független és biztonsá-

gos módon garantálja, hogy a tü-

zelôberendezés mindig elegendô 

égési levegôt kapjon. Ugyanak-

kor a hô is a házban marad és a 

kémény huzata is megfelelô. 

A könnyûbeton köpenytéglá-

ban a beépített habbeton hô szi-

ge teléssel hatékonyan kivéd - 

hetô a hideg erek létrejötte, 

megfelelve ezzel az energiataka-

rékosság követelményeinek.

Balra: Schiedel ABSOLUT 
Jobbra: hagyományos LAS rendszer, szigeteletlen
köpönyegtéglával

A szellôzôkürtô hôszigetelése 

megakadályozza a kéménytest 

felületének lehûlését, és a ned-

vesség kicsapódását.

A multifunkciós kürtô

A házat akkor készítjük fel optimális módon a jövôbeli 

fejlesztésekre, ha a kétkürtôs kéményt még egy külön 

multifunkciós kürtôvel is ellátjuk. Az egyik kürtôre csat la-

koztatható a központi fûtés, a másikra a kandalló vagy a 

cserépkályha. A harmadik, multifunkciós kürtôben pedig 

költségkímélô és kevés karbantartást igénylô módon lehet 

bevezetni az épületbe a környezetkímélô technológiák csöveit 

és vezetékeit, mint például napkollektor vagy napelem, illetve 

akár a mûholdvevô kábeleit is, akár utólag is.



Kéménytámasz

Ez a kiegészítô építôelem megnöveli az ABSOLUT ké-

mény stabilitását és biztonságát. A támaszelemeket a 

szarufák fölé, alá vagy közé lehet felszerelni. Lehetôvé 

teszik a teljes felületû hôszigelést a szarufák felsô síkján, 

így megelôzhetô a hôhidak kialakulása.

Blower-door teszt – tömör  tisztítóajtók

Két különleges tömítôszalag alkalmazása révén (mely op-

cionálisan megrendelhetô és utólag is felszerelhetô) az 

ABSOLUT kémény már standard kivitelben is igen jól 

záró tisztítóajtói (a hagyományos rendszerekhez viszo-

nyítva) fokozott légzáró kivitelûre alakíthatók át.

Steckadapter

Ha a kémény és a füstgázcsô vagy a kémény és az égési 

levegô csöve eltérô átmérôjû, ez az alkatrész igen nagy 

szolgálatot tesz. A steckadapter kiegyenlíti a méretkü-

lönbségeket és biztonságos módon akadályozza meg a 

bekötô füstcsô és a kémény közötti rezgések átvitelét.

IGNIS-PROTECT 

Az éghetô építôanyagok közötti biztonságos falátvezetés 

A Schiedel IGNIS-PROTECT egy speciális ásványi gya-

potból készült, bevizsgált falátvezetés. Védi az éghetô 

építôanyagokat, és egyaránt alkalmazható egy- és két-

falú csatlakozó vezetékekkel ellátott tüzelôberendezések 

esetében.
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Levegôkürtô sapka

A levegôkürtô sapka a Termo légkürtô ak-

nájának lefedésére szolgál az ABSOLUT ké-

ményrendszer kitorkollásánál, illetve véd a 

hó és viharos esô ellen.

Esôvédô sapka

A torkolat lezárására felszerelt sapka kifeje-

zetten a nedvesség behatolása ellen védi az 

ABSOLUT kéményrendszert, például heves 

esôzések esetén.

ABSOLUT bekötések

Egy modern fûtôberendezés és egy pontosan 
méretezetett Schiedel kémény együtt egy 
korszerû fûtési rendszert alkot. A különbözô 
tüzelôberendezések bekötéseihez igazodva az 
ABSOLUT kéményrendszerhez 90°-os 
füstcsô-csatlakozó csomag, 45°-os füstcsô-csat-
lakozó csomag vagy akár cserépkályha csatlako-
zó is rendelhetô. A speciálisan a Schiedel kerá-
mia rendszerekhez fejlesztett bekötô adapterrel 
pedig a kazán füstcsöve és a kémény kerámia 
csatlakozó csonkja közötti méretkülönbség 
Schiedel rendszeralkatrésszel oldható meg.

Erôsítô-készlet

Statikailag erôsíti a kéményszerkezetet a 

tetô fölött. A gyártás során elôre csomagolt 

vasalatkészletet az ABSOLUT kéményrend-

szer építésekor a sarki rögzítô csatornákba 

kell beszerelni és kiönteni, így garantálják a 

szükséges stabilitást.

LAS égési levegô bevezetô adapter

A szilárd tüzelôanyaggal mûködô berendezés 

kürtôjétôl különválasztva vezeti a táplevegôt 

a füstgáz-csatorna tengelyébe és lehetôvé te-

szi a helyiség levegôjétôl független mûködésû 

fûtôberendezések egyszerû csatlakoztatását 

az ABSOLUT kéményekhez.

ABSOLUT KIEGÉSZÍTÔK

BLOWER
DOOR

tömör



Schiedel ABSOLUT kéményrendszer szállítási program

Megr.sz. Kürtô átmérô
cm/cm

Szellôzôkürtô
cm/cm

Külméret
cm/cm

Tömeg
kg/fm

egykürtôs ABS14 14 - 36/36 71

ABS16 16 - 36/36 73

ABS18 18 - 36/36 74

ABS20

ABS25

20

25

-

-

38/38

48/48

80

egykürtôs,  
szellôzôkürtôvel

ABS14TL 14 10/23 36/50 99

ABS16TL 16 10/23 36/50 100

130

ABS18TL 18 10/23 36/50 101

ABS20TL 20 11/25 38/54 111

kétkürtôs kombinált ABS2014 20/14 - 38/71 140
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szellôzôkürtôvel

ABS20TL14 20/14 14/22 38/88 168
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ABS20TL18 20/18 14/22 38/88 171
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