
Téma
a német szabványok nem engedik a BHKW rendszerek kaszkádolását!  

Az ATEC segít…
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Kéményseprők figyelmébe



1. Hőerőművek és Gázmotorok

2. Motorok nem hibásodnak meg, ha 
növelik az ellennyomást, illetve nem 
fulladnak le, ha elzárják a kipufogógázt.

3. A kipufogó gáz a motor hengerek 
számától függően többé-kevésbé 
pulzáló áramlással érkezik. 

4. A BHKW berendezések csak 
helységlevegő függő üzemmóddal 
csatlakoztathatóak (B típus)

5. A berendezések megfelelnek a gépekre
vonatkozó irányelv követelményeinek.
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Milyen különbségek vannak
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Ismert szabványok és előírások:
1. DIN V 18160-1 Kéményrendszerek – 1. rész: Tervezés és kivitelezés = Német végrehajtási 

szabvány
2. DVGW G 635 Gázkészülékek lég- és füstgázrendszerhez való csatlakoztatásra, túlnyomásos 

működéshez
Gyűjtőrendszer / Kaszkád, visszaáramlás biztosítás

3. DIN EN 13384-2 Kéményrendszerek – Hő és áramlástechnikai méretezése
4. DIN EN 14471 Termékszabvány műanyag égéstermék elvezetőkre
5. DIN EN 1856-1,-2 Termékszabvány acél égéstermék elvezetőkre
6. DIN EN 14597 Hőmérsékletszabályzó- és korlátozó berendezések
7. Arbeitsblatt DWA-A 251 Kondenzátumok kezelése

8. MFeuV Tűzvédelmi minták
9. TR 1749 Berendezések besorolása építési/szerelési típusai szerint
10. DIN EN 15502-1, -2 Gáztüzelésű berendezések



Ismert szabványok és előírások:
DIN EN 13384 – Kéményrendszerek hő- és áramlástechnikai méretezése

§3.10 Kéményrendszer depresszió esetén:

Olyan rendszer, amelyben a belső statikus nyomás 
alacsonyabb, mint a füstgázrendszer közelében lévő 
statikus nyomás a rendeltetésszerű üzemeltetés 
esetén.

Megjegyzés:

A kazánokat a füstgázrendszer nyomásviszonyaihoz
igazítják, a BHKW - egységeket nem.

GassäuleLuftsäule

93640 Pa 93635 Pa

93651 Pa 93641 Pa

93662 Pa 93647 Pa



Ismert szabványok és előírások:
DIN EN 13384 – Kéményrendszerek hő-, és áramlástechnikai méretezése

§3.10 Kéményrendszerek túlnyomás esetén:

Olyan rendszer, amelynek működése során a belső 
statikus nyomás magasabb lehet, mint az azonos 
magasságban a kipufogórendszer közelében lévő 
statikus nyomás.

Megjegyzés:

Ez a nyomáshelyzet az alapja a kondenzációs
kazánoknak és a BHKW egységeknek.

GassäuleLuftsäule

93640 Pa 93650 Pa

93651 Pa 93671 Pa

93662 Pa 93692 Pa



Ismert szabványok és előírások:
MFeuV Tűzvédelmi státusz 2012

Az építésfelügyeleti szakértői bizottság határozatával módosítva. 2016.01.28 és 2017.09.27

§10 Hőszivattyúk, gázmotor és helyhez kötött belső égésű motorok
(1) A következő telepítésekhez

2. Gázmotorok épületben

(2) Lehet, hogy
4. 35 kW-nál nagyobb névleges összteljesítményű gázmotor egységek épületekben

5. § (Szerelési helyiségek) követelményei alapján csak a megfelelő helyiségekben
helyezhető el. Ez vonatkozik a tüzelőberendezés és ezen rendszerek kombinációira is .....

(3) Az épületekben lévő gázmotorok és a helyhez kötött tüzelőberendezésekből származó égési gázokat 
a tető fölött külön, zárt csövön keresztül kell elvezetni. A 7. § (égéstermék elvezetőrendszerek) szerint 
több belső égésű motor is csatlakoztatható egy közös csőre. …..

(4) A gázmotorokból vagy helyhez kötött tüzelőberendezésekből származó égési gázoknak a 
tüzelőberendezések füstgázrendszerébe történő bevezetése akkor megengedett, ha az égési gázok
megfelelő elvezetése és – tüzelőberendezések csatlakoztatása esetén - a füstgázok megfelelő
elvezetése is bizonyított. …



DIN 18160

TR 1749G 635

MFeuV

EN 13384

…….a kipufogógázok megfelelő elvezetése bizonyított…..

Megoldás: Jóváhagyás egyedi esetekben
időigényes
kérdéses
költséges



Az ATEC 2014, júniusi megkeresése 
a TÜV-nél

Kaszkád égéstermék elvezető 
használata gázmotor és 
kondenzációs kazánoknál?





Teljes teljesítmény tartomány 1000 
kW tüzelőanyag földgáz vagy 
folyékony gáz bármilyen 
márka és márkatetszőleges 
szám bármilyen 
pozicionáláshelyiséglevegőtől 
függő üzemmód 
Kondenzációs technológia

BHKW 50 kW – ig
Füstgáznyomás 30000 Pa - ig
Füstgázhőmérséklet 500° ->100°C

Füstgáznyomás 500 Pa - ig
Füstgázhőmérséklet 120°C - ig
Fali- és álló berendezések



ATEC RSS DN80 – DN200
Szerelés a gyűjtő szakaszon lévő 
tisztítónyílás előtt
Beépítés a hangtompítók után
Integrált szifon
Mechanikusan működik
alkalmas P1, M1, H1 

Gyárilag a futó berendezésbe szerelve 
vagy az ATEC RSS kiadása

Visszaáramlás 
biztosító







A telepítés szerkezete

Egyenletes rendszerként, nem pedig 
növekvő kaszkádként az oldalsó 
bekötőnyílások, soha nem alulról 
vagy hátulról, különböző oldalakról 
érkeznek. (3°)

Cső anyaga műanyag PP
- 120°C - ig kazán
- 100°C - ig BHKW
- nem elkülöníthető
Cső anyaga nemesacél
- 120°C – ig Kessel
- 100°C - ig BHKW
- elkülöníthető



Kipufogógáz nyomás ellenőrzés lt. G 635 
/ EN 15502

Kipufogógáznyomás ellenőrzés
</= 50 Pa
Az összes egység biztonsági láncára 
kapcsolva
A pozíció közvetlenül a függőleges 
előtt
Pozíció az elülső oldalon
A cső tengelyének dőlésszöge 10 és 
14 óra között





A kipufogógáz-nyomásfigyelők biztonsági lánca



Kipufogógáznyomás – ellenőrző áramköri 
diagramja 



Méretezés, Tervezés, Kivitelezés

Méretezés az alábbiak szerint EN13384
Max. nyomás 500 Pa gázmotornál
Max. áramlási sebesség 6-7 m/s

P1 = 200 Pa

M1 = 1500 Pa

P1 = 200 Pa



A BSFM jelölése







Kérdés ?



TELEPÍTÉSI PROBLÉMÁK HELYSÉGMAGASSÁG

1. VIZSZINTES SZERELÉS ESETÉN A 3° LEJTÉS BETARTÁSA

2. A VISSZAÁRAMLÁS BIZTOSÍTÓ BEÉPÍTÉSE CSAK FÜGGŐLEGESEN, 
TISZTÍTHATÓSÁG

3. MENNYEZET ALATTI HAJLÍTÁSOK

4. NEM ZAVARJA MÁS CSŐVEZETÉKEK ELHELYEZKEDÉSÉT (VÍZ-, FŰTÉSCSÖVEK,
EGYÉB)



„Kontrás” lejtés - hibás szerelés



„Kontrás” lejtés helyes beépítéssel









„Kontrás” lejtés a kaszkád rendszerben M1
rendszernél

601631 - DN80



„Kontrás” lejtés a kaszkád rendszerben P1
rendszernél

601633 pl. DN110 és nagyobb











ATEC Pulzáció csillapító (szabadalmaztatott)

Erős kipufogógáz kibocsátás esetén 
használható, 
Pl: 1 hengeres motorok
601670 DN 80





KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMÜKET

Megoldásokat keres? 
Keresse magyarországi 

partnerünket és megfelelő és biztonságos 
Kéményrendszereket javaslunk!

Magyarországi importőr:

www.kemenyszallito.hu


