
ÖTLETESEN, VÉGLEGESEN! 

                                    

KREA K2+ gyűjtőkémény rendszer 

 

Turbós gyűjtőkémények átalakítá-
sa egy nap alatt, turbós  

és kondenzációs kazánok vegyes 
üzemeltetéséhez!   

 
Kazáncsere, kötöttségek nélkül!  



 

 

 

TÁRSASHÁZI GYŰJTŐKÉMÉNYEK ÁTALAKÍTÁSA!  

Ötletesen, véglegesen! 

  Előzmény: 

- Az elmúlt pár évtizedben, az akkor épült társasházaknál alkalmazták leginkább az úgynevezett 

kerámia, vagy samott gyűjtőkéményeket, melyekre turbós kazánokat csatlakoztattak. Az ilyen típusú 

kémények, a hagyományosokhoz hasonlóan, huzat hatására szállítják el az égésterméket.   

- 2016. július 1-től - jogszabályváltozás miatt - lakossági felhasználók számára, csak kondenzációs 

gázkazánok hozhatók forgalomba. Ez a szabályozás 2018 őszén tovább szigorodott azzal, hogy 

beüzemelni is csak kondenzációs gázkazánokat lehet. A jogszabály változások végső eredményeként 

2019-ben már csak az úgynevezett ErP rendeletnek megfelelő kondenzációs kazánok szerelhetők fel 

az elromlott turbós (nem kondenzációs) gázkazánok helyére. 

  A probléma: 

A turbós kazánok gyűjtőkéménye nem alkalmas kondenzációs kazánok füstgáz elvezetésére. Egyrészt, 

mert a meglévő kémények nem túlnyomásosak (gravitációsak), másrészt nincsenek felkészítve nagy 

mennyiségű kondenzvíz elvezetésére.  

A kondenzációs kazánok füstgáza hidegebb a turbósokénál, ezért csak túlnyomással távozik 

maradéktalanul a kéményből. Ha a meglévő kéményre közösen lenne kondenzációs és turbós kazán 

kötve, a túlnyomás és a víz bejutna az éppen nem működő turbós kazánokba és tönkre tehetné azokat. 

A megoldás: 

A meglévő kéményeket át kell alakítani olyan túlnyomásos, kondenzációs gyűjtőkéménnyé, ami mind 

a magas hőmérsékletű (turbós), mind az alacsony hőmérsékletű és sok kicsapódó nedvességet 

tartalmazó (kondenzációs) égésterméknek is ellenáll, ezáltal alkalmas az újonnan felszerelt 

kondenzációs kazánok füstgáz elvezetésére is, akár vegyesen csatlakoztatva. 

Ez a Krea K2+ kémény béléscső és innovatív csatlakozó rendszer, valamint a tartozék, magas 

hőállóságú védő füstgázcsappantyúk alkalmazásával lehetséges.  

Az átalakítás eredményeként: 

- A saválló nemesacél P1 nyomásosztályú béléscső garantálja a kémény tartósságát, a nyomás és     

   kondenzvíz állóságát. 

- A bekötőnyílásokba épített speciális füstgázcsappantyú megvédi a túlnyomástól és a  kondenzvíztől   

   az  éppen nem működő készülékeket. 

- A saválló acél kondenzvíz elvezető rendszere védelmet nyújt a kémény átnedvesedése  ellen is. 

- A kémény átalakítása előzetes felmérés alapján, nagyobb bontások nélkül, egy nap alatt      

  elvégezhető. 

 

  Előnyök: 

- Nem szükséges az ugyan arra a kéményre csatlakoztatott lakásoknak a kéményátalakítás mellet, a 

régi, de problémamentesen működő kazánjait is lecserélni. 

- Ha elromlik az Ön meglévő turbós kazánja, a többi lakótól függetlenül, további kéményátalakítások 

nélkül, gyorsan lecserélheti a készülékét. Ez, egy téli időszakban nagyon fontos szempont lehet, 

hiszen nem mindegy, hogy napokig, vagy esetleg hónapokig marad fűtés/melegvíz nélkül. 

 



 

 

 Előkészítjük a kéményt a mérésre 

 A kémény adatait pontosan megmérjük 

 Az adatok alapján, összeállítjuk a bélésszerkezetet, majd a kitorkollás-

 ból  levezetve, rombolás mentesen béleljük a kéményt. 

 Beépítjük a speciális füstgázcsappantyúkat, majd mérőműszerrel is el-    

 lenőrizzük a nyomásállóságot. 
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- Az átalakítás menete - 



 

 

 A membrános takarólemezek elhelyezését követően, a kazánok üzemeltet-

 hetőek, akár már vegyes használatban is (turbós-kondenzációs) 

Az Ön partnere: 
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Miért érdemes a KREA K2+ rendszert választani?  

• Rombolás nélkül, 1 nap alatt beépíthető 

• ÉMI ALKALMAZÁSTECHNOLÓGIAI BIZONYÍTVÁNY a rendszerre 

• Referenciák az egész országban 

• Szakképzett kivitelezők az ország területén 

• Nincsenek elektromos alkatrészek, vezetékek, nincs zajt okozó ventilátor 

• Kedvező beépítési árak, további fenntartási költségek nélkül 

• Tartós, kiváló minőségű nemesacél rendszerelemek CE tanúsítvánnyal 

• Garancia az átalakított kéményekre 

KREA K2+ társasházi képek 

Bővebb információ: thegebau@gmail.com,  www.turbogyujto.hu  30/95-64-699 Thege Bau Kft. 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 12.   

A MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRŐMESTEREK 

SZÖVETSÉGE  AJÁNLÁSÁVAL 


