
A täbbszintes fakóhàzak kéménygondjai 

A lakásonkénti egyedi fitési rendszerrel 
rendelkezó többszintes társasházak nagyobb 
értéket képviselnek a központi vagy távfUtéses 
lakóházaknál. Az egyes Iakások kazánja bármi-
kor és korlátozás riélkül mtikädhet és egyedileg 
szabályozható. A 'f(itési költségeket akáson-
kent pontosan és kü!änkülän fizetik a lakOk a 
saját energia-felhasználásuk szerint. A Schiedel 
Quadro és Multi kóményrendszerekre kätätt, 
zárt égésterü kazánok esetében nem kelP több 
helyiséget egyetlen Iégtérré Osszekapcsolni. 
Ezek a készülékek nem a helyiség levegéjébdl 
nyerik az égéshez szukséges oxigént, hanem a 
kémény biztositja. 

Schiedel Quadro 
• Az égéshez szukseges levegdt biztosItja, miközben az 

égésterméket biztonságosan kivezeti az épulet fölé. 

• Energiatakarékos Uzeme!és a hdcseréló ely alapján. Az 
Ogéshez szükséges hideg levegó a belsd csó mentén lefelé 
halad, és a meleg fustgáztOl felmelegedik. 

• Sokoldak csatlakozási lehetäségek: emeletenként négy, egy 
kéményre összesen tIz tüzelôberendezés csatlakoztathatá, 
a kopenytégla bármelyik oldala fek5l. 

• Statikal biztonság: a käpenytégla négy sarkában található 
vasalási hornyokba szukség esetén erôsItó vasak épIthetók 
be. Ez lehetövé teszi a kémények épUleten belüli tetszóleges 
elhelyezését is. 

• Egyszerii épItés: az áj kopenytéglék könnyebbek és 
kisebbek, az 6j távolságtartó segitségével a kerámia 
b6l6scs6 egyszer(ien központositható. 

Schiedel Multi 
. 	• Az energia-megtakarItó hôcserélö elvet hasznosItO, zárt 

égésterü gkozemO fttOberendezések (max. 200°C-ig) 
if -- 	 égési Pevegét is biztositó kéményrendszere. 
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• A bordázott kerámia profilcsä megnövelt hóátadó felülete 
tovább fokozza az energia-megtakarItást, tökéletesen tömär, 
nedvességgel és a kondenzátummal szemben ellenálló. 

[:1  

Vi 
	yh 

• Az energiatakarékos kondenzációs és alacsony fbstg6z-
h6m6rs6klet6 tUzelóberendezések akár kevert rendszerben 
is rákäthetäk. 
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• Tökéletes megbizhatOság köszönhetó többek között a 66 

cm hosszü kerámiacsónek (kevesebb ragasztási hézag), 
a sarokfuratokba beépIthetó megerésIté készletnek és 
a Schiedel által kifejlesztett ROTEMPO hézagtomItä 
masszának. 

• Gyors és egyszert épItés: a Quadronál rnegismert és 
könnyU épIthetósege miatt kedvelt käpenyszerkezetbe a 
Multi kéményrendszerbe olyan bordázott profil kerámiacsó 
illeszkedik, amelyiknek csak 7-9 mm a falvastagsága és a 
tömItó-központositó gyilirüt gyárilag felragasztottuk. 

EllenéramU mijködOs. A fentrdl érkezö 
levegô elOmelegszik a belsä csô felUletén, 
növelve ezzel a futéberendezés hatásfokát. - r 


