
EGYFALÚ égéstermék elvezető rendszerek
DN 60 — DN 250

KONCENTRIKUS égéstermék elvezető rendszerek
DN 60/100 — DN 110/160

FALON KÍVÜLI égéstermék elvezető rendszerek
DN 60/100 — DN 250/315

GYŰJTŐKÉMÉNY rendszerek
DN 80 — DN 200

KASZKÁD rendszerek
DN 80 — DN 250

Égéstermék elvezető AKNA RENDSZEREK
100×150 — 340×340

FÜSTGÁZ-HŐHASZNOSÍTÓ rendszerek
15 — 80 kW

MINDEN ATEC I  MINDEN KÖNNYŰ

 gáz- és olajtüzelésű kondenzációs kazánhoz
 fűtőerőműhöz (BHKW)
 üzemanyagcellákhoz
 égéstermék-elvezető- és aknarendszerek
 füstgáz-hőcserélő

UNIVERZÁLIS ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ- ÉS 
AKNARENDSZEREK
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EGYFALÚ
Kürtő-szett összekötő vezetékkel

  PP-égéstermékrendszer

(1) Frisslevegő-rács
(2) 87°-os ellenőrző könyök
(3) Hosszelem 500 mm
(4) Takarólemez hátsó szellőzéssel
(5) 87°-os talpas könyök támasztósínnel
(6) Távtartó 4x
(7) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

Kürtő-szett torkolattal műanyagból

  PP-égéstermékrendszer

(4) Talpas könyök támasztósínnel
(5) Távtartó 4x
(6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel

Kürtő-szett torkolattal műanyagból

  PP-égéstermékrendszer

(4) 87°-os talpas könyök kürtőbevezetővel 
      támasztósín nélkül
(5) Távtartó 4x
(6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel
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EGYFALÚ — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK
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Kürtő-szett összekötő vezetékkel 
műanyag torkolattal és SV-talpas könyökkel

  PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

   PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

(1) 87°-os ellenőrző könyök
(2) Hosszelem 500 mm
(3) Takarólemez zárt
(4) SV-talpas könyök, 87°-os, támasztósínnel
(5) Távtartó 4x
(6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel
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KONCENTRIKUS — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

KONCENTRIKUS
Kürtő-szett összekötő vezetékkel 
műanyag torkolattal

  PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

   PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

(1) 87°-os ellenőrző könyök

(2) Hosszelem 500 mm
(3) Takarólemez zárt
(4) Kürtőbevezetés támasztósínnel
(5) Távtartó 4x
(6) Műanyag torkolati szett rögzítéssel
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Kürtő-szett összekötő vezetékkel 
nemesacél torkolattal

  PP-égéstermékrendszer/lemez fehér

   PP-égéstermékrendszer/PP-fehér

(1) 87°-os ellenőrző könyök

(2) Hosszelem 500 mm
(3) Takarólemez zárt
(4) Kürtőbevezetés támasztósínnel
(5) Távtartó 4x
(6) Nemesacél torkolati szett rögzítéssel
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FALON KÍVÜLI

FALON KÍVÜLI  — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK
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Alapkészlet 
külső falra történő szereléshez

  PP/nemesacél fényes

(1) Fali takarórózsa
(2) 87°-os könyök
(3) Tisztító idom frisslevegő-beszívással
(4) Végelem

Alapkészlet 
külső falra történő szereléshez

  PP/nemesacél fényes

(1) Fali takarórózsa
(2) 87°-os könyök
(4) Végelem 
(5) Közbenső súlyfelfogó 
  frisslevegő-beszívással
(6) Tisztító idom
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Alapkészlet 
külső falra történő szereléshez

  PP/fehér nemesacél

(1) Fali takarórózsa
(2) 87°-os könyök
(3) Tisztító idom frisslevegő-beszívással
(4) Végelem
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Speciális felületekhez

Nemesacél V4A 
különösen robusztus kivitel 
pl. sótartalmú tengeri levegőnél 
szükséges

Vörösrézzel bevont külső cső, 
illetve csiszolt nemesacél

RAL-színekben, igény szerint

FALON KÍVÜLI  — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

ATEC — hosszú távú szerelő- és felhasználóbarát megoldás tipikus falon kívüli szereléshez, új építésekhez és 
felújításokhoz, valamint speciális megoldásokhoz.
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Alapkészlet   
(1) Végelem kondenzátum-elvezetővel
(2)  2 m-es kondenzátumtömlő 
(3)  Szifon
(4)  Hosszelem 255 mm
(5)  Tisztító idom
(6)  Takarólemez hátsó szellőzéssel 

Bővítő idom-szett 
(7)  Bekötő idom 42°
(8)  Cső 955 mm 
(9)    87°-os ellenőrző könyök
(10) Cső 255 mm 
(11)  Frisslevegő-rács DN 110-ig

KASZKÁD

Kürtő-szett és 
égéstermékcsövek

Egyfalú kaszkádrendszer

(2)

(3)

(1)
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Alapkészlet: ; PP/nemesacél fényes
(1) 87°-os könyök, koncentrikus
(2)  Hosszelem, vágható
(3)  Bővítő idom
(4)  T-idom kaszkádhoz *
(5)  Kondenzátum-elvezetés, koncentrikus szifonnal
(6)  Tisztító idom, koncentrikus *
(7)  Takarólemez, zárt

* Kötelező építőelemek

Koncentrikus kaszkádrendszer

(5)

Kürtő-szett és 
égéstermékcsövek

KASZKÁDOK — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

A függőleges csatlako-
zóidomok magasság-ki-
egyenlítése
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GYŰJTŐKÉMÉNY — ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ RENDSZEREK

TÖBBRÁKÖTÉSES, 
GYŰJTŐKÉMÉNY RENDSZER
Többrákötés: maximum 10 db, egyenként legfeljebb 30 kW-os gázkészülék közös 
égéstermék-vezetékre csatlakoztatható

Többrákötés meglévő kürtőben

(1) Alapkészlet
(szifon és kondenzátumtömlő 1,5 m, tisztító 
idom kondenzátum-elvezetővel, fix gyűrű, 
flexcsőhüvely, torkolati-szett)

(3) Kondenzátum-elvezetés
(kondenzátum-elvezetés, fix gyűrű, flexcsőhü-
vely, 0,5 m tömlő ¾")

(2) Csatlakozó készlet
(kürtőnyílás, csőcsonk, cső 255 mm, T-idom, 
flexcsőhüvely, fix gyűrű, tűzvédelmi ragasztó)

(3)

(1)

(2)

Falon kívüli gyűjtőkémény rendszer

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

(8)

(9)

Többrákötés PolyCase-kürtőben

(1) Tisztító idom kondenzátum-elvezetővel
(szifon és kondenzátumtömlő 1,5 m; ellenőrző 
cső kondenzátum-elvezetővel, fix gyűrű, 
flexcsőhüvely)

(2) Tüzelőberendezés-csatlakozás
(berakható közdarab, kürtőnyílás rögzítőkészlet-
tel, falburkolat inbuscsavarral, MFB T-idom 87°)

(3) Takarólemez burkolathoz 
 torkolati fedéllel
(4) Padlólemez
(5) Kürtőelem kéményajtóval
(6) Kürtőelem 
(7) Kürtőelem tüzelőberendezés-csatlako-

záshoz 
(8) Tetőszigetelő szalag 
(9) Burkolat
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ATEC GmbH & Co KG
Liliencronstraße 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland

Tel.:  +49 40 700100-60
Fax: +49 40 700100-89

info@atec-abgas.de
www.atec-abgas.de

Az ATEC univerzális égéstermék-elvezető rendszerrel 
felhasználóbarát, hosszú távú megoldást kínálunk Önnek 
kondenzációs berendezések számára régi épületek fel-
újításakor és speciális megoldásokhoz.

PolyClassic és PolyTwin termékek  
szerelésre kész égéstermék-elvezető 
rendszerek, amelynek belső csövei 
kondenzálló PP-műanyagból, a 
frisslevegőcsövek nemesacélból (fehér 
pórszórt — PolyClassic), illetve fehér 
műanyagból (PolyTwin) készülnek.

ATEC égéstermék-elvezető 
rendszereket minden szükséges 
tartozékkal szállítjuk a helyiséglevegő-
függő és -független szereléshez, 
merev vagy flexibilis kivitelben, kürtőbe 
és falon kívülira történő szereléshez.

Falon kívüli rendszerünk fényes 
nemesacél (IronPoly) vagy fehér 
nemesacél (WhitePoly), illetve egyedi 
kivitelben kapható.  

A termékpalettát PolyCase tűzálló 
aknarendszerrel és eMAX égéstermék-
hőcserélővel egészítettük ki.

Az eMax fűstgáz hőcserélő ideális 
középkorú készülékek felfrissítéséhez, 
a kondenzációs technika utólagos 
felszereléshez 15 - 80 kW között.

Hivatalos magyarországi márkaképviselet:

LZ Thermotrade Kft.
2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
Telefon: +36 28 588 810
info@kemenyszallito.hu


