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Az UmweltPlusz-minősítésű UZ37 biotűztér 

Ezt a műszaki konstrukciót a szilárd tüzelésű fűtőberendezések közül kifejezetten a 

cserépkályhákhoz fejlesztette ki az Osztrák Cserépkályha Szövetség kutató-fejlesztő 

laboratóriuma a Bécsi Műszaki Egyetem tüzeléstechnikai tanszékével karöltve. Ez az 

UmweltPlusz minősítéssel ellátott UZ37-es típusú biotűztér és az ezt magába foglaló, méretre 

legyártott cserépkályha maradéktalanul megfelel a 2015-től Ausztriában hatályos és az egész 

Európában a legszigorúbb károsanyag kibocsátási határértékeknek. Ennek következtében 

kapta meg az UmweltPlusz minősítést. Jelentése: Öko-címke. Ezt a minősítést csak 

műszakilag bevizsgált, alacsony ökolábnyomú termékek kaphatják meg. 

Az UmweltPlusz biotűztér működési elve: Maga a tűztér dupla falazattal és hőszigetelő 

tűztérfedéssel rendelkezik, ráadásul mindhárom falában széles rések vannak kialakítva, több 

szinten elhelyezve. A tűztér dupla falazatában az égést tápláló levegő felmelegszik, majd a 

speciálisan kialakított réseken keresztül közvetlenül a fagázok égési zónájában áramlik be a 

tűztérbe. A biotűztér falazatjában található széles rések, amik több szinten lettek kialakítva, 

szolgálják a fagázok és az oxigéndús levegő minél tökéletesebb keveredését. A magasabb 

gyulladási hőmérséklettel rendelkező komponensek minél tökéletesebb égését a hőszigetelő 

tűztérfedés által megemelt tűztér hőmérséklete segíti.  

A tűztér műszaki rajzai jelmagyarázattal 

 A: tűztérszélesség 

 B: tűztérmélység 

 H: tűztérmagasság 

 AF: hamuzsák mélysége: az ajtónyílás alsó síkjának és a 

tűztér fenekének a függőleges távolsága 

 Lr: égési levegő rész szélesség a hátfalban 

 Ls: égési levegő rész szélesség az oldalfalakban 

 Lt: égési levegő rész szélesség az ajtó felől 

 X: az alsó égési levegő rés távolsága a tűztérfenéktől 

 Y: az égési levegő rések távolsága 

 S: a tűztér belső és külső falának minimális távolsága az 

oldalfalaknál és hátfalnál 

 St: a tűztér belső és külső falának minimális távolsága az 

ajtó felőli oldalon 

 Z: égési levegő rés magassága az oldalfalakban és 

hátfalban 

 Zt: égési levegő rés magassága az ajtónál 

 

Az Lr-Zt méretek az Osztrák Cserépkályha Szövetség programjával számíthatóak ki. 
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Ez a biotűztér akár kézi munkával is felépíthető elemi építőanyagokból. Akár olyan 

építőidomokból is, amelyek legyártásában akár több gyártó is részt vett és esetleg még 

alacsonyabb ökológiai lábnyommal rendelkeznek. 

Az UZ37 tűztér károsanyag kibocsátása 

 mg/MJ (határérték) 

 CO: 380 (1100) 

 NOx: 82 (150)  

 Corg: 30 (80) 

 Szállópor: 28 (60) 

Ezen adatok jelzik, hogy az  UZ37 tűztér károsanyag kibocsátása igen kedvező. 

Ráadásul minden korábbi biotűztérnél magasabb hatásfokkal és környezetbarátabb 

tulajdonsággal rendelkezik, mint például a korábban kifejlesztett Rath Biotűztér 2 és Rath 

Biotűztér 3 tűztereknél is.  

További UmweltPlusz-minősítésű UZ37 tűzterek 

 Az eredeti, Osztrák Cserépkályha Szövetség által kifejlesztett, samottlapokból 

egyedileg vágható és építhető változat. 

 Préselt samott idomokból álló Rath Biotűztér Plus, a Rath legújabb biotűztere. 

 Speciális tűzálló betonból öntött idomokból álló Ortner GO tűzterek. 

Forrás: http://www.kalyha.hu/biotuzter-cserepkalyhakhoz-kalyhakhoz.html 

 

Supra kályha 

A Supra mérnökei fejlesztették ki ezt a fatüzelésű kályhát, ami új megvilágításba helyezi a 

fával történő tüzeléssel kapcsolatos elképzeléseinket. Ez megnyilvánul a minimális 

fafelhasználásban (akár 30%-al kevesebb tüzifát kell csak felhasználni), ami köszönhető a 

nagy hatásfokkal történő égetésnek (magasabb, mint 600 C* a tűztérhőmérséklet), ami 

minimális mennyiségű hamut eredményez, a minimális mennyiségű károsanyag kibocsátásról 

nem is beszélve.  A  nagy hatásfokkal történő égetésnek köszönhető továbbá a hihetetlenül 

hosszú üzemidő egyetlen megrakással és az akár folyamatos és kiegyensúlyozott hőleadás. A 

legtöbb Supra kályha képes a folyamatos üzemmódra. Állandó szinten tudják tartani az adott 

lakás hőmérsékletét, azaz folyamatosan, kis energia befektetéssel tudják temperálni a lakást. 

Némely készülék akár 10-12 órán keresztül is képes üzemelni egyetlen megrakással. Ráadásul 

ezek a készülékek akár 50 cm-es hosszúságú, vagy még annál is nagyobb méretű fahasábokat 

képesek befogadni. Ezeket a hasábokat hosszú órákon keresztül izzásban tartják és ezáltal 

temperálják a lakás hőmérsékletét. Ezek a készülékek óriási méretű hamuzófiókkal is el 

vannak látva, ennek köszönhetően napokig nem kell takarítani a hamut a készülék folyamatos 

üzemeltetése ellenére sem. A Turbo2 technológia nélkülözhetetlen produktuma egy speciális 

kiképzésű, emellett meglepően csendes és akár automata üzemmódban is működtethető 
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ventilátor, ami a lakás hőmérsékletének egyenletes eloszlásáért felelős. Ennek köszönhetően 

csökken a fűtés költsége (kevesebb fafelhasználás) de viszont nő a hatékonysága. A ventilátor 

szerepe az, hogy a készülék alsó részén fújja be a meleg levegőt hihetetlenül hatékonyan. A 

kályha konvekciós nyílásain keresztül továbbra is felfelé irányuló áramlás történik.  

   

A készülék rendelkezik továbbá kompozit lángterelővel, több héjú égéstérrel, a tiszta üveg 

rendszerrel (ami minimálisra csökkenti az üveg elszennyeződését), valamint elsődleges, 

másodlagos és harmadlagos légbevezetésekkel (ezeknek köszönhető a több, mint 600 C*-os 

tűztérhőmérséklet) A készülék hatékonyságának további növelése érdekében fejlesztették ki a 

Supra mérnökei a Supra hőtárolási rendszerét. Energiakockaként is jellemzik őket, meglepően 

nagy tömeggel rendelkeznek, ennek köszönhetően hosszú ideig képesek elraktározni a kályha 

melegét. Ez a meleg visszasugárzódik a lakás belsejébe, így addig sem kell a kályhát 

üzemeltetni (további energiamegtakarítás és még kevesebb károsanyag kibocsátás). Ráadásul 

ezek az energiakockák egyenként akaszthatók a kályhára. Ezek mind az SC2 technológiát 

fémjelzik.  

Forrás: http://folytonego.hu/?id1=temporis 

 

Temporis kandallóbetét 

Fatüzelésű, légfűtéses kandallóbetét. Átlagosan 8-10 órán keresztül képes üzemelni egy 

megrakással. Mivel ez a konstrukció egy hermetikusan hegesztett lemeztűztér, akár képes 

80%-os hatásfokkal is működni, amit a hosszú égési idő és a tökéletes biztonság is alátámaszt 

(4). Ezt a kíváló eredményt a hermetikussága révén éri el ez a kandallóbetét. A készülék 
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égéstere minőségi acélból készült, amibe öntvény hátlapot (5) és öntvény tűzkosarat (15) 

szereltek be. Az öntvény tűzkosár kiemelhető rostéllyal is rendelkezik, ezáltal megkönnyítve 

magának a rostélynak is a tisztítását. Akár 60 cm-es fahasábokat is képes magába fogadni az 

égéstér. A rostélynak köszönhetően másodlagos tüzelőanyaggal pl. fabrikettel is lehet fűteni. 

A tüzelés utáni takarítási munkálatok gyakorítását leritkítja a nagyméretű hamuzófiók (16). A 

készülék hosszú üzemi élettartamának záloga a tökéletes zárás, amit a nagy tömegű és 

masszív öntvény ajtókeret (12) tesz lehetővé. Emellett ki- és bevezetésekkel is rendelkezik ez 

az ajtókeret a meleg levegő elosztó rendszer (6) számára. A készülék égésvezérlő karjai 

(17,18) a gyors begyújtást segítik elő. Start pozícióba állíthatók. Előnyös tulajdonságaik, hogy 

a tüzet csupán ezek segítségével el lehet oltani, ami a szabályozás kifinomultságára utal. Ez 

egyedülálló e készüléktípusok között és az országban is. 

 

A masszív öntvény ajtókeret üvegének (14) tökéletes láthatósága érdekében lett kitalálva a 

tisztaüveg rendszer (13), amely az üveg belső felületénél megfelelően terelt és felgyorsított 

levegőáramlást biztosít. Ez a levegőáramlás tartja távol a koromszemcséket az üveg belső 

felületétől. A hosszantartó és egyenletes égést a tisztaüveg rendszeren keresztül beáramló 

megfelelően terelt és felgyorsított, megfelelő mennyiségű levegő biztosítja. A készülék fontos 

tulajdonsága, hogy a lakótér felé hermetikusan zárt, hiszen mindenféle, a működéséhez 

szükséges levegőt a külső térből fogadja be. Elsősorban az égési levegőre, de még az 

üvegöblítő levegőre is értendő. Az üvegöblítő levegőt elő kell melegíteni, hogy feladatát 

kellőképpen kielégítse, erre találták ki az üvegöblítő levegő előmelegítő rendszert (11). A 

tűztér magas hőmérsékleti értékét a másodlagos levegő előmelegítő kamrája biztosítja. Ez 

garantálja a jó hatásfokot és a környezetkímélő működést is.  A kétféle légáramlatkör 

(elsődleges-égési, ill. másodlagos-üvegöblítő) kialakítása a készüléken belül egy belépő 

levegő elosztódoboznak (2) köszönhető, ami speciálisan ehhez a készülékhez lett tervezve. 

Mindkét levegőkör vezérlése külön-külön is biztosított, ami a másodlagos levegőkörnél 

forradalmi újítást jelent. Mivel a belépő levegő elosztódoboznak köszönhetően a belépő 

levegő mennyisége tökéletesen szabályozhatóvá vált, felesleges lett volna egy pillangószelep 

beépítése a készülékbe, hiszen úgysem tud több levegő kijönni, mint amennyi bemegy. A 

magas tűztérhőmérséklet biztosítása érdekében lett kialakítva egy rozsdamentes acélból 
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készült Venturi-típusú lángterelő (7), aminek az anyaga könnyű és tartós, így évek alatt sem 

deformálódik el. Ezenkívül jó hővisszaverő tulajdonsággal rendelkezik, mivelhogy fényes az 

anyaga ezért a hőt visszasugározza az égéstér falára. Azonkívül a mérete és az elhelyezése is 

fontos szerepet játszik ebben. A lángterelőt ráadásul könnyedén el lehet távolítani a 

készülékből, ha az tisztításra szorul. A készülék tűztere alatt egy hőtükör lett kialakítva, ami 

védi a padlót a nemkívánatos hősugárzástól. Ráadásul a tűztér alá még egy opcionális 

ventilátor (19) is szerelhető. A méretezése kizárólag ehhez a készülékhez lett kitalálva. A 

készülék maga tripla fallal rendelkezik, a tűztere galvanizált acélból készült konvekciós 

burkolattal van ellátva. A burkolat szerepe kettős, mivel gyorsítja a bejutó levegő áramlását, 

ezáltal javítva annak hőleadását. Így több helységbe is elvezethetők ezek a felgyorsított 

légáramlatok, ventilátorral vagy anélkül. A készülék beépítettsége úgy lett megoldva 

műszakilag, hogy feleslegesen ne terhelje hőterheléssel az épület falait.  

 

 

 

 

A berendezés előnyös tulajdonságai röviden összegezve 

 80% feletti hatásfok 

 kivételesen alacsony fafelhasználás (3-5 m3/év) 

 a működés 100%-ban független a lakás légháztartásától 

 az egyetlen készülék, amely teljes mértékben érzéketlen a huzat kilengésekre 

 több mint 12-14 órás független működés 

 egyszerű beépítés és üzemeltetés 

 rendkívül magas komfort-érzet (a hideg-meleg időszakok váltakozása szinte eltűnik) 
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A túloldalon található grafikon is mutatja, hogy nem minden esetben a nagyobb teljesítmény 

jelent jobb fűtést. Ez a tényadat is alátámasztja, hogy a készülék minden alkotóeleme a 

tényleges fűtést szolgálja és ebből következve a környezetet is védi. 

 

Forrás: http://folytonego.hu/?id1=temporis 

 

SC2-típusú fatüzelésű kandallóbetét 

Korunk legenergiahatékonyabb kandallóbetétje. A kandallótest szinte egy darabból hajlított, 

különleges kiképzésű és nagy szilárdságú anyagból készült, ami előnyös tulajdonságainak 

köszönhetően hosszú élettartammal bír. Ráadásul a kandallótest maga hermetikusan teljesen 

zárt egységet alkot, ami a kimagasló hatásfok érdekében nélkülözhetetlen tulajdonság. A 

készülék ajtaja alatt egyetlen levegőszabályozó kar található, amivel tökéletesen lehet 

szabályozni a beáramló levegő mennyiségét, ebből következően az égetés intenzitását, azaz a 

fűtés intenzitását. Háromcsatornás, speciális kialakítású levegőellátó rendszerrel is el van 

látva a készülék. Az egyik csatorna az elsődleges égési levegő számára van kialakítva, a 

másik a másodlagos égési levegőnek, a harmadik pedig az utóégető levegő részére. 

Mindhárom levegőcsatorna bevezetőnyílásai megtalálhatóak a készüléken. Az utóégető 

levegő különleges terelőlemezkék segítségével érkezik be a készülékbe és ezen 

terelőlemezkék segítségével tökéletesen beállítható az utóégetés hatékonysága. Ennek a 

készüléknek a füstcsatornájában sem található meg a pillangószelep, ami bizonyítja a 

készülék hatékonyságát. A kompozit anyagú lángterelő egy újabb fejlesztés a szilárd 

tüzelőanyaggal tüzelő készülékek esetében. Viszonylag vékony rugalmas rozsdamentes 

acéllemezből, mögötte pedig egy vastag vermikulit hőszigetelőből áll. Könnyű, hőálló, 

hővisszaverő, ráadásul szigetelt is így nem engedi a kéménybe kiszökni a keletkezett hőt. E 

fentebbi pozitív tulajdonságoknak köszönhető a hihetetlenül alacsony fafelhasználás és a 

kimagasló hatásfokú égetés. Több, mint 25%-al magasabb tűztérhőmérséklet, változatlan 

intenzitású tüzelés mellett.  
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A készülék hatékonysága abban is megnyilvánul, hogy meglepően tisztán és komfortosan fűt, 

minimális fafelhasználás mellett, mégpedig azáltal, hogy az égetés során keletkező 

füstgázokat utólagosan begyújtja és elégeti, ezáltal nem elhanyagolható mennyiségű hőt 

vissza is nyer. Az SC2-típusú készülékek a fentebbi tényadatok következtében negyede annyi 

fát használnak fel, mint a hagyományos kandallóbetétek. Következésképpen a károsanyag 

kibocsátása is negyede annyi, nem is beszélve a kivágott fák mennyiségéről.  

A készülék szerkezeti felépítése 

 

 A: elsődleges légbevezetés                                         H:  belső bélésanyag 

 B: másodlagos (üvegöblítő) légbevezetés                   I: konvekciós burkolat  

 C: tiszta üveg rendszer   Forrás: folytonego.hu/?id1=kettoseges 

 D: harmadlagos (utóégető) légbevezetés 

 E: másodlagos égetőkamra 

 F: kilépő füstgázok 

 G: kompozit lángterelő (megfelelő szögben döntve) 

UmweltPlusz biotűztér műszaki rajzai 
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Megoldások az otthon teljes egészének fűtésére 

1980 óta a DS stoves(DS típusú kályhák) jelentik a legjobb megoldást a komplett otthonok 

fűtésére. Ezen típusú készülékek alá tartoznak a fa- és szénfűtésű kemencék, valamint kályhák 
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is. Minden ilyen készülék tradicionális iparosmunkával készült, amely garanciát jelent a 

nagyfokú hatékonyságra, az alacsony költségvetésű fenntartásra és a készülék élethosszáig 

tartó minőség megőrzésére. Ezeket a készülékeket Amerikában gyártották, minden 

alkotóelemük kézzel készült, rendkívül tartósak, kezelhetőségük nagyon egyszerű, rendkívül 

ellenállóak, könnyű ezeket fenntartani, 5 éves garanciát vállalnak rá a gyártók, valamint az 

árazásuk is teljesen korrekt. További jellemzőik ezen készülékeknek a hatékony és tiszta égés. 

A Kozy-King típusú készülék másodlagos tüzelőanyag égetési eljárásának köszönhetően 

nagyfokú teljesítményt eredményez lényegesen kevesebb tüzelőanyag felhasználása mellett. 

Ez az U.L. által nyilvántartott kályha, ami fa- és szénfűtésű is egyben, egy beépített 

termosztát által vezérelt az egyenletes hőmérséklet biztosítása érdekében. A DS Circulator az 

égéstéren belül helyezkedik el és magát a cirkulátort lemezes fémborítás szigeteli. Ez az 

egység függetlenül vagy egy másik kályhával együtt is használható. A Kozy-King típusú 

készülék akár az egész házat, boltot vagy üvegházat képes egymaga kifűteni.  

Jellemzők 

 Éghető szén és fa 

 #100-14 heatsupto 2000 sq. ft. 

 #300-09 heatsupto 3000 sq. ft. 

 #400-09 heatsupto 4000 sq. ft. 

 Kíváló öntöttvas Shaker-rácsok 

 Öntöttvas légmentesen záródó ajtók 

 Terjedelmes rakodó ajtó 

 Terjedelmes hamutároló tálca 

 3 fokozatú ventilátor 

 Termosztát vezérlő 

 Ventilátor végálláskapcsoló biztonsági vezérlővel 

 Öntött vaslapát 

 Másodlagos égési rendszer 

 Tűztéren átvezetett speciális csövek a maximális hőmennyiség keringetéséért 

 Irányított légbefúvás 

 Szigetelt szekrény 

 80/20 Kitérő égés? 

 Szűrődoboz bal- vagy jobboldali bemenettel (18”x 18”) 

 85,1% hatékonysági érték 

 Standard szélesség 

 Használati melegvíz opció 

 Tiszta légszűrő 

 USA-ban gyártották 
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Kozy-King típusú készülék 

Technikai adatok 

  #100-14 #300-09 #400-09 
Fűtőanyag Fa & Szén Fa & Szén Fa & Szén 
Fűtendő tér 1200-2000 

négyzetláb 
2000-3000 
négyzetláb 

2500-4000 
négyzetláb 

Hatékonyság 85,1% 85,1% 85,1% 
Körülbelüli BTU 90,000 140,000 205,000 
Tűztér mérete 
(W*D)  

14*20 inch 16*22 inch 16-29 inch 

Tűztér térfogata 3,5 köbláb 6,2 köbláb 8 köbláb 
Fahasábok mérete 18 inch 20 inch 26 inch 
Kályha teljes 
mérete (W*D*H) 

27,5*27*47,75 inch 28,5*29*53 inch 28,5*36*53 inch 

Mélység a 
szűrődobozzal 
együtt 

47 inch 49 inch 56 inch 

Töltőkapu mérete 
(W*H) 

12*11 inch 14*14,5 inch 14*14,5 inch 

Hamukapu mérete 
(W*H) 

16,5*5,5 inch 16,5*5,5 inch 16,5*5,5 inch 

Felső kifúvató Nem releváns az 
adat 

Nem releváns az 
adat 

Nem releváns az 
adat 

Hátsó kifúvató 42,5 inch cső 
közepe 

8-47 inch cső 
közepe 

8-47 inch cső 
közepe 

Plénum ki- és 
bemenete 

18*18 inch 18*18 inch 18*18 inch 

Ventilátor CFM 3 sebességes 1100, 
1350, 1650 

3 sebességes 1100, 
1350, 1650 

3 sebességes 1100, 
1350, 1650 

Súly 700 font 730 font 820 font 
Szigetelt borítás Standard Standard Standard 
Garancia 5 év limitált, 1 év 

elektromos 
részekre 

5 év limitált, 1 év 
elektromos 
részekre 

5 év limitált, 1 év 
elektromos 
részekre 
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Az égetendő anyag számára fenntartott hely paraméterei 

Oldal 18 inch 18 inch 18 inch 
Hátsó rész 18 inch 18 inch 18 inch 
Elülső rész 48 inch 48 inch 48 inch 
Kályha kivezetőcső 18 inch 18 inch 18 inch 
Pléniumtetejétől a 
plafonig 

2 inch 2 inch 2 inch 

 

Ez a kályha DS hot air circulator fűtőcsöveket használ a levegő keringetésének fenntartása 

végett. A tüzelőanyag és a tüzelés folyamata közben felszabaduló gázok által kibocsátott hő 

hevíti ezeket a fűtőcsöveket. A forró levegő a csövek tetején távozva hőáramlatot idéz elő. A 

helyére kerülő hideg levegő a csövek aljába ereszkedik le, ennek köszönhetően légmozgást 

idéz elő. Ez egy folyamatos légmozgás, ami a hideg levegőt melegíti fel. 

 

DS Hot Air Circulator 

További jellemzők 

 85,1% hatékonyság 

 Teljesen automata 

 Fali termosztát által vezérelt 

 Ventilátor és biztonsági kapcsolók 

 Mesterségesen generált légmozgás 

 Szigetelt rész 

 Újra-égető rendszer a fa vagy szén EXTRÉM tiszta égetésének érdekében 

 Tűzálló téglaborítás az égéstérben a hatékonyabb és hosszabb égési időért 
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 Hőkeringető csövek a konvektívkeringetésért 

 Strapabíró kovácsoltvas hamulereszelő rendszer 

 Kovácsoltvas tűzpart 

 Külső hamurázó rendszer a kevesebb porért 

 Kifúvatócső -3 sebességes (1100, 1250 1450 CFM) 

 3/16 inch lemezacél 

 80/20 égéskitérő 

20 inch hosszúságú hasábokat használ. A tűztér méretei: 16 inch széles*22 inch hosszú*23 

inch magas (6,2 köbláb). Biztonsági szempontból megfelel az UL elvárásoknak. Tüzelőanyag: 

Fa és szén. Ez a készülék házi vízfűtő szállal fűti az otthont és az otthonban felhasznált vizet 

egyidejűleg, ezáltal pénzt spórolva a teljes téli időszak alatt.  

Antracit szenet a következő méretekben éget:  

 Egg: 3 1/4 * 2 7/16 

 Stove: 2 7/16 * 1 5/8 

 Nut: 1 5/8 * 13/16 

Tisztábban ég nagyon kevés füsttel vagy akár füst nélkül, mert a kályha az Újraégető 

Rendszert használja, ami EXTRÉM tisztán éget mind fát, mind szenet. A sokkal kevesebb 

karbonsav a kéményben drasztikusan csökkenti a kéménytüzek veszélyét. (Csak pácolt száraz 

fát égetve) SZENET égetve semmi karbonsavat nem eredményez, ami sokkal biztonságosabb 

mindenki számára.  

Az Újraégető Rendszer segítségével pénzt is meg lehet takarítani a gázok és füstök 

újraégetésével és hőjének felhasználásával, ami máskülönben a kéményen keresztül távozna. 

Nincsen szükség katalizátor vásárlására, ami egyébként 4-800 dolláros költség minden 4-5 

évben más kályhákal. Ez jelentős megtakarítást jelent. A kályha Újraégető Rendszerével, 

Nehéz Acél szerkezetével, HőkeringetőCsöveivel és Tűztégla borítású égésterével 

egyharmaddal kevesebb fát (száraz pácolt keményfa) kell felhasználnia. Ez 4-6 kötegnyi fa 

évente, ami jelentős megtakarítás, ha vásárolja a fát, illetve kevesebb famozgatás, ha a sajátját 

vágja ki és használja fel. Ha le akarjuk cserélni a Tűztéglákat, ezek általános méretűek és 

alacsony árúak. Könnyű mind fellelni, mind beépíteni. A kályha alacsony fenntartási igényű, 

csak normál tisztítást igényel. 5 év limitált garancia! 

http://www.messickstove.com/products/ds-machine-stoves--furnaces/wood--coal-stoves/kozy-king-furnace-300-

-400/ 

 

Sava típusú készülék 

Ez egy fából készült kályha, tradicionális rugós fogantyúval ellátva, kovácsolt acél tetővel és 

kerámia oldallal (fehér, bordó, meleg szürke és fekete színekben). Sütővel is ellátva. A kályha 

elérhető természetes kivitelekben. Természetes: A hő természetes konvekció által kerül a 

http://www.messickstove.com/products/ds-machine-stoves--furnaces/wood--coal-stoves/kozy-king-furnace-300--400/
http://www.messickstove.com/products/ds-machine-stoves--furnaces/wood--coal-stoves/kozy-king-furnace-300--400/


14 
 

1465 Budapest, Pf. 1676 ● telefon: +36 1 411-0509, 411-0510 ● www.levego.hu 

természetbe: a kályhából felemelkedve a meleg levegő egyenletesen és természetesen terjed 

szét a környezetben.  

A készülék előnyei: 

 Zárt rendszer: Az exkluzív kagylótechnológia alapvető minden fából készült 
kályhánál, teljesen vízszigeteltté teszi a terméket. A kályha az összes szükséges 
levegőt felhasználja az égéshez anélkül, hogy oxigént égetne a szobában. Ennélfogva a 
kályhát bármilyen szigetelt otthonba be lehet építeni. 

 Csúcs hatékonyság: Nagyon magas hatékonyság, 84%-nál magasabb. 

 Egy irányító kar: A rendszer egyszerűsítése érdekében (mind az elsődleges, mind a 
másodlagos levegő) az állandó optimalizáltság érdekében. 

 Önzáró kilincs: A könnyebb és ergonomikusabb ajtó záródásáért. (csak a 
StripeOvernight, StubOvernight nevű termékekben). 

 Párásító: Külön megvásárolható kiegészítő, melyhez lehet adni illóanyagokat 
aromaterapikus hatásért. 

 

 

Technikai adatok: 

 (Max) névleges erőkibocsátás: 5,700 kW 

 Minimum erőkibocsátás: 3,50 kW 
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 Hatékonyság: 84, 70% 

 Tüzelőanyag minimum felhasználás/óra: 1,00 kg/h 

 Tüzelőanyag maximum felhasználás/óra: 2,00 kg/h 

 Fűthető tér: 172 m3(*) 

 Füstkibocsátás: 15 cm 

 Nettó súly: 150 kg 

 Kibocsátott füst maximális hőmérséklete: 240 ºC 

 Füst tömege: 6,9 g/s 

A fűthető tér egy zárt szobának a köbméterbeni maximális méretet jelenti, amit a kályha ki 

tud fűteni, ez tehát átlagos kalorikus szükségben kifejezve 35 kcal/h/m3 

http://www.mcz.it/en/wood-burning-stoves/sava/ 

 

E850 fakályha az EccoStove-tól 

Ez a készülék szabadalom elfogadásra vár Európában, Kanadában és az USA-ban. Go green 

fejlesztés, szilícium-karbid, Nagy-Brittanniában készült.  

Egy új kályha, ami régi alapelveket használ szilícium-karbid anyagokkal készült a legnagyobb 

hatásfok elérése érdekében, kevesebb károsanyag-kibocsátással és kevesebb költséggel. Az 

EccoStove készülék képes kifűteni az egész otthont anélkül, hogy túlfűtené a helységet, ahol a 

kályha van, nyitott ajtókkal egyenletesen fűti át az egész otthont.Több, mint szimpla kályha! 

A StoveInnovative szilícium-karbidot használ a teljes kályharendszerben, melynek 

legnagyobb előnye a magas hőmérséklet kibocsátás az égéstérben (900-1000 ºC ) és a 

katalizáló effekt, ami beszívja az illékony elemeket az EccoStove-on belül, mielőtt azok 

távoznának. Ennek eredményeként a kályha hatékonysága 85,3%-os (EU) mindössze 0,24% 

szénkibocsátással (EU). Az EccoStove hatékonysága megfelel a DEFRA füst-kontroll 

elvárásainak (UK). Ebből adódóan DEFRA kivitelezettként az EccoStove használható 

belvárosban és kontrollált környékeken is fatüzelésre. Bár az EccoStove nagyobb sok más 

kályhánál, kis helyekre is beépíthető anélkül, hogy túlhevülne, mert a hőt sokkal nagyobb 

térben oszlatja szét. A szoba sem lesz melegebb 1-2 ºC-nál többel, ahova a kályhát helyezzük. 

Különböző teszteknek alávetve Amerikában és Kanadában a 2,1 g/h-ás eredményre jutottunk 

részecskekibocsátás téren.  

http://www.mcz.it/en/wood-burning-stoves/sava/
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Heat EccoStove-nak labirintusnyi légút van beépítve, hogy minél több hőt tudjon kivezetni az 

égéstermékből, mielőtt az a légkörbe kerülne. Ez a károsanyag-kibocsátást minimalizálja. A 

szilícium-karbid egyik tulajdonsága, hogy elnyeli a hőt, majd lassan visszabocsátja. CE 

Standards tesztek kimutatásai alapján az elnyelt hő 25%-át bocsátja ki még 7 óra után is 

(E850-es modell) és 12 óra (E6780-as modell) de általában 10 kg fa elégetése után egy jól 

szigetelt helység még 14 óra elteltével is megtartja a keletkezet hőt. A kályha kibocsátása 

bizonyítottan 4-11 kW, ami hasonló érték a környező szobákban is nyitott ajtók mellett. Az 

EccoStove működési hőmérséklete 200-500 ºC között mozog. Ultra hatékonyság, tiszta égés 

és házfűtés szobafűtés helyett-az EccoStove így járul hozzá, hogy kevésbé függjünk a káros 

hatású tüzelőanyagoktól és szolgáltatóiktól, akiknek az áraik előzetes jelzés nélkül 

változhatnak, vagy szolgáltatásuk akár meg is szűnhet „egy csap elzárásával”. Az új 

szilícium-karbid technológia két ásvány keveréke, melyet a földből nyerünk ki (szilícium és 

karborundum), amelyek összevegyítve szilícium-karbidot (SIC) alkotnak. E két ásvány 

kombinációja a gyémánt után a legkeményebb anyagot eredményezi, különleges hőelnyelő és 

visszaverő tulajdonsággal. Jelenleg SIC-et elektromos vezetőként és kemencékhez használják, 

illetve most már az EccoStove fő összetevőjeként is (erre a szabadalmi kérelmünk jelenleg 

elbírálás alatt áll). Ez a technológia a jelenlegi  legeredményesebb szénfelhasználási módszer. 

Az anyagot jelenleg is tesztelik új felhasználási módok után kutatva, illetve, hogy még 

hasznosabbá tegyék a jelenlegi formájában. A KONCEPCIÓ. Az élő fa CO2-t használ fel. 5 

év után a korhadó fa több CO2-t bocsát ki, mint amennyit az EccoStove-ban elégetve 

bocsátana ki. 21 g/h. Washington és Colorado teszt. 0,24% CO2 kibocsátás.  

Hogy működik? A levegő beáramlik a hamuverembe, hogy gyorsan felhevítse az anyagot 

legalább 150 ºC-ra de lehetőség szerint inkább 200 ºC-ra. Amikor a katalizálás beindul a 

tűztérben a gázok lecsapódnak az égés folyamata közben. További levegő beáramlás által a 

gázok tisztábban alakulnak ki turbulencia keletkezése mellett. A gázokból a lehető legtöbb hőt 

kinyerjük, mielőtt azok távoznának a kályhából. FŐZÉS: Az EccoStove E850 négy forró 

kályhalappal rendelkezik. a 2 első főzésre, a 2 hátsó lassú főzésre jó. Opcionális fűtőszállal az 

EccoStove vízmelegítésre is használható. 
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http://www.slideshare.net/RichardMcCraw/wood-burningstovee850ecco-stove 

 

 

 

  

http://www.slideshare.net/RichardMcCraw/wood-burningstovee850ecco-stove
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Katalitikus szűrőkkel rendelkező kályhák 

Első helyezett, Nagydíj: A Woodstock Soapstone nyert az Ideal Hybrid nevű termékkel. Ez 

egy megfizethető és nagyteljesítményű kályha, alacsony fenntartási költséggel. A Steel 

Hybrid rendelkezik jelenleg a legalacsonyabb „magas-égési” károsanyag-kibocsátási 

mutatóval. A Steel Hybrid fejlett égetési technológiát használ, amely mind katalitikus, mind 

másodlagos égésű. Változtatható és önállító levegő/tüzelőanyag aránnyal üzemel, a 

legmagasabb égési hatékonyság és legalacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében. 

 

A fém deformálódásának elkerülése, valamint a hő égetése és raktározásra fókuszálásának 

érdekében a Woodstock Hybrid 1,125 inch vastag szappankővel van bélelve az oldalfalaknál 

és tűztéglával az alsó résznél. A katalitikus égető a kályha első-felülső része felé mutat, 

ezáltal hőt raktároz a kályha belsejében, ahelyett, hogy a hőt engedné a kéményen keresztül 

távozni. A Steel Hybrid másodlagos égető kamrával is rendelkezik, amely úgy van döntve, 

hogy az a vizsgáló ablakon át látható. A másodlagos égető mindig látható, és szinte végtelen 

mennyiségű másodlagos pirotechnika látható a tűztér tetejében, az égetés fokától, a 

tüzelőanyag mennyiségétől és a zsalubeállítástól függően. A másodlagos égés bámulatba ejtő, 

valamint a használónak/tulajdonosnak, hogy a felhasznált égetőanyag más kályhákban 

szimplán elfüstölt volna a kéményen keresztül távozva. „Tulajdonképpen egy gázosító- 

kályhát készítünk” mondja Tom Morrissey a Woodstock tulajdonosa. „Ha megvizsgálja a 

kályhát működés közben, a tűz másképpen néz ki, mint azt az ember égő fától várna”. „A 

tűztér teljes teteje olyan, mint egy fordított gázégő, 120 lyuka van, mindegyikből lángnyelvek 

csapnak ki.” Az Ideal Hybrid kályha akár 2014 júniusában is piacra kerülhet, nagyjából 2000 

dolláros áron. A kályha egyedileg vágott acéllemezekkel, oldalakkal és sütőlapokkal, valamint 

többféle színben lesz elérhető. A Woodstock továbbá piacra fog dobni a közeljövőben egy 

Woodstock Monitor nevű terméket, ami jelenidejű értékeket tud kimutatni fűtőértékről, BTU 

kibocsátásról, gazdaságosságról, károsanyag-kibocsátásról, valamint kályha-hőmérsékletről.A  

Woodstock kályhák New Hampshire-ben gyártódnak.  
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woodstove.com, *blog.woodstove.com 

Megosztott második helyezett, valamint a legalacsonyabb CO kibocsátónak járó 

különdíj: TravisIndustries Inc. 

 

A CapeCod a Lopi  „csúcs-kályhája” 80%-os hatékonysággal, mindössze 0,45 gramm 

károsanyag-kibocsátás/órával, aminek okán ez a kályha a legtisztább égésű fa-kályha az 

amerikai piacon. A kályha méretes, 3 köblábas tűztérrel és konvekcionális hőcserélővel 

rendelkezik, mindez öntöttvas szerkezetben.  

 

http://www.woodstove.com/
http://blog.woodstove.com/2013/12/low-epa-emissions-across-all-outputs.html
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A kályha fejlett másodlagos égetési rendszere, valamint a katalitikus segédberendezés teszi a 
kályhát tisztává és gazdaságossá. Egy konvekciós kamra veszi körül a tűzteret. A szoba 
levegője a konvekciós kamra hátulján áramlik be, ami aztán a konvekciós csatornában 
cirkulál, ahol felmelegszik. Ez a forró levegő azután kiáramlik a konvekciós kamra tetején. 
Extraként rendelhető egy légkeverő, amely kiáramoltatja a levegőt a kályhából, ezáltal 
nagymértékben növelve a hőáramlást és keringést a szobában. A CapeCod majdnem 600 font 
súlyú. Akár 2500 négyzetláb területet is képes kifűteni. Az ára nagyjából 4000 dollár. A Lopi 
kályhákat Washington államban gyártják az USA-ban. A Lopi a Travis Industries alvállalata. 
lopistoves.com 
http://www.inspirationgreen.com/wood-stove-decathlon.html 
 

Progress Hybrid Woodstove –Az első rekorddöntő hibrid fa-kályha 
 
Teljesítmény 
 

 Minden fa-kályha közül a legnagyobb teljesítményű az EPA által tesztelve 
 Az egyik legnagyobb hatékonyságú fa-kályha az EPA által tesztelve-átlag 81% 
 Legnagyobb teljesítmény-skála az EPA által tesztelve 
 Ultra alacsony 1,33 g/h átlag károsanyag-kibocsátás 
 Hosszú 14+óra égési idő 
 Kényelmes, szappankő meleg 
 A tűz gyönyörű látványa- nézze a tüzet és az égő gázokat a vizsgáló ablakon keresztül 
 Könnyedén kifűt akár 2200 négyzetlábnyi területet is. 

 
Ingyenes extrák 
 

 Jobb, vagy baloldali ajtó- válassza ki az önnek illőt 
 5 alap öntöttvas szín- válassza ki, hogy melyik illik legjobban a berendezéshez: fekete, 

szén, fémkék, barna vagy szürke 
 Hátsó vagy felső légkivezető-reverzibilis égéstermék gallér 
 Választható rövid vagy hosszú láb 
 Ingyenes, 3 égős öntöttvas sütőlap, minden Progress az EPA által tesztelve  

 
Extrák 
 

 Alsó hamutál az egyszerű tisztítás érdekében. A kályhák közt a legnagyobb hamutálca. 
 Külső levegő adapter- Összeköti a külső levegőt a kályha légbeömlőjével. 
 Hátsó hővédő pajzs- Lecsökkenti a kályha mögötti szükséges helyet, akár 7 inch-re. 
 Csőpajzs- Lecsökkenti a cső mögötti szükséges helyet akár 6 inch-re. 
 Minden Progress Hybrid fa-kályha egyedi rendelésre készül 

 
Méretek és specifikációk 

Hosszú lábbal (H*W*D): 33,5*30,5*25 
Fűtött tér: 1600-2200 sq.ft. 

Rövid lábbal (H*W*D): 28,5*30,5*25 
(hamutál nélkül) 

Súly: 700 font Égéstér: 2,8 köbláb 
Kéménymagasság középen: 10 inch. 
Lábak: 27,75 inch 

Hátsó kéménymagasság: 22,75 inch, 
rövid lábbal 

Kémény mérete: 6 inch Égési idő: 12-14 óra 
Fahasáb hossza: 16-22 inch Hamutál hosszú lábakkal- opcionális 

http://lopistoves.com/
http://www.inspirationgreen.com/wood-stove-decathlon.html
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Fa elbírás: Jobb vagy baloldal 
Huzat kontroll: Manuális 
Max hőkibocsátás: 80000 BTU/h 
Hőkibocsátás (EPA tesztelve) 12,538-73,171 BTU/h 
Katalitikus égető és másodlagos levegő Általános 
EPA elismervény: igen EPA hatékonyság: 81 % 
EPA emisszió értékelés 1,33 g/h 
Szükséges hely hátulról: 30 inch Szükséges hely oldalról: 24 inch 
Hátsó hővédő pajzs: opcionális Szükséges hely hátul hőpajzzsal: 7 inch 
 
Mit értünk a hibrid fatüzelésű kályha kifejezés alatt? 
 
Két eltérő technológia házassága olyan termékhez vezethet, amely a két eredeti anyag 
legjobb tulajdonságait ötvözi. Tehát mi valójában a Woodstock Soapstone Progress 
Hybrid? ilyen elemeket kombináltak, ami által létrejött ez a rendkívüli fatüzelésű 
kályha? A Progress egy igazi hibrid, lévén ötvözi a katalitikus égetőt a másodlagos 
égetési rendszerrel. Mindezt annak érdekében, hogy növeljük a hatékonyságot és 
csökkentsük a károsanyag-kibocsátást. Mostanáig a fatüzelésű kályhák vagy 
katalitikus égetőt használtak vagy másodlagos égetési rendszert, hogy megfeleljenek 
az EPA elvárásainak. Mindkét verzió képes arra, hogy elérje ezt a szintet, tehát mi 
értelme venni a fáradságot a kettő ötvözésére? A válasz abban rejlik, hogy melyik 
rendszer teljesít a legjobban. A katalitikus égető képes arra, hogy lebontsa a fa 
füstjeinek alkotóelemeit akár 500 Fahrenheit alacsonyságú hőfokon. Ezáltal a fa 
jobban ég, kevesebb káros anyagot bocsát ki alacsony égési fokon. A katalitikus 
reakció nagyfokú hőt termel a fa füstjéből, mialatt hosszan és hatékonyan ég.  
A másodlagos égetési rendszer sokkal magasabb hőmérsékletet igényel (1000 
Fahrenheit felettit), hogy lebontsa a fa füstjét. Ezek a rendszerek magasabb hőfokon 
működnek hatékonyan. Az ötlet, hogy a két rendszert kombináljuk egy kályhában azt 
a célt szolgálja, hogy tiszta és hatékony égést érjünk el bármilyen hőfokon. Az igazi 
kihívás, hogy a két rendszer harmonikusan működjön együtt, hogy a kályha 
egyszerűen üzemeltethető maradjon. Hosszú és szövevényes kutatás és fejlesztés által 
megterveztünk egy párásító rendszert, ami mind az elsődleges és másodlagos levegőt 
kontrollálja a tűztérben egy egyszerű kar segítségével. Az elsődleges és másodlagos 
levegő aránya előre meghatározott, így a felhasználónak nem kell kapcsolókkal 
bajlódnia, hogy az égetést finoman hangolja. A Progress automatikusan elszállítja a fel 
nem használt másodlagos levegőt abba az égéstérbe, ahol alacsonyabb égetés zajlik, 
hogy a levegő a gázokkal keveredve kíválóan elégjen. Középfokú égetésnél a 
másodlagos lángok és a katalitikus égető váltakoznak a tűztér körülményeitől függően. 
Két különböző rendszer harmonikusan működve, ebből áll a Progress Hybrid Wood 
Stove.  
http://www.woodstove.com/progress-hybrid#hybrid%20explanation 
 
Megosztott második helyezett: Xeoos TwinFire a TwinFire duplakamrás 
égésrendszer egyedülálló 
 

http://www.woodstove.com/progress-hybrid
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A TwinFire egy német import, a fát 1400-1800 Fahrenheit fokra hevíti (760-980 
Celsius) amíg az éghető gázokat nem kezd ereszteni, ami sárga lángként lövell kifele a 
fa alá. A gázok tisztán és alaposan égnek. A védjegyzett TwinFire 93%-os 
hatékonyságú, OMNI által tesztelt Portland-ben, Oregon államban. A gázosítás az a 
folyamat, amelynek során a szénalapú anyagok- ebben az esetben fa- éghető gázzá 
alakulnak- alapvetően szén-monoxiddá és hidrogénné- magas hőfokú hevítés által, 
kontrollált mennyiségű oxigénnel. Az eljárás eredménye egy hatékony hőtermelő, 
alacsony károsanyag-kibocsátással. A TwinFire-ben a tűz a felső kamrában indul. 
Amikor elég láng és hő keletkezett 1800 Fahrenheit fok felett, a kar lenyomódik és a 
felhevült gázok leáramlanak az alsó kamrába, hogy lángoló tűzzé lobbanjanak. Ezek a 
gázok újrahevülnek, hogy szinte tökéletes, 93%-os hatékonysággal égjenek el 
alacsony, 2,4 g/h károsanyag-kibocsátással. Az alsó kamra egyúttal az összes 
hátramaradó hamut is apró darabokká égeti. A TwinFire kézzel készült, 4 mm vastag 
acéllemezből, első része öntött vas, a tűztér vermikulittal bélelt, az alsó borítás 
speciális tűzagyagból készült. Az emelt padlórész hőálló acélból készült. A TwinFire 
5900 $-ba kerül alapáron, de több száz dollárt takaríthat meg vele évente. 1000 
négyzetlábnyi területet tud kifűteni. Importálva Pount Ridge-be, New York államba. 
Németországban készült.  
 
A Dragon Heater 

 
A Dragon Heater nem készült el tervezett prototípusával a versenyre. Ehelyett egy 
hordó-rakéta fűtővel neveztek. Ámbár jelenleg árusítanak egy belső kamrás készletet, 
ami választható anyaggal borítható. A közeljövőben piacra akarnak dobni egy egyedi 
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kályhát vizsgáló ablakkal. A hibridet majd választhatóan kővel vagy más hőálló 
anyaggal lehet borítani. Rengeteg példa van potenciális jövőbeni termékekre a 
weboldalon. Készletek $600 és $1075 között.  

 
 
A turbulencia fontossága faégetésnél. A tűz az égéscsatornában felőrli a szilárd 
anyagokat és kiereszti a fa illékony összetevőit. A szigetelt égéstér mellett a Dragon 
Burner megnöveli a hatékonyságot is, miközben a keletkező gázokat oxigénnel keveri, 
ami turbulenciát okoz. 

 
 
http://www.inspirationgreen.com/wood-stove-decathlon.html 
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