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Adatlap
égéstermék-elvezető berendezés vizsgálatáról
Tulajdonos neve:………………………………… Kéményvizsgálat helyszíne:…………………………………… település
……………………………………………………..utca…………………………………........................házszám/hrsz/egyéb
Vizsgált égéstermék elvezető berendezés műszaki adatai:
Tüzelőberendezés gyártmánya, típusa:……………………………………………………….. teljesítménye(kW):…………… ..
tüzelőanyaga:………………………; csatl. csonk (mm):…………………….telepítési helyiség:……………………………….
Levegőellátás: □ nyitott égésterű - □ lakótérben lévő tüzelőberendezés □ nem lakótérben lévő tüzelőberendezés
□ zárt égésterű - □ levegővezeték □ levegőellátó akna
Összekötő elem anyaga:………………………………………………………; mérete(mm):…………………………………..
magassága(mm):………………..; vízszintes hossza(mm): ………………..; iránytörések szöge, száma:……………………..
nyomvonala: ………………..………………..………………..…………….; bekötési magassága:……………………………
Égéstermék-elvezető berendezés anyaga:…………………………………….; mérete(mm):…………………………………..
□ épített kivitelű – gyártmánya, típusa:……………………..; □ szerelt kivitelű – gyártmánya, típusa:………………………..
□ önhordó kivitelű – gyártmánya, típusa:……………………
épületen belüli szakasz hossza(m):……..…; padlástéri szakasz hossza(m):……… épületen kívüli szakasz hossza(m): ……….
elhúzás: □ nincs □ van – kialakítása □ szabályos □ szabálytalan
kitorkollás módosító szerkezet: □ nincs □ van;

fedlap: □ nincs □ van

Kéménytoldó : □ nincs □ van - anyaga:………………………………; mérete(mm):……………………; hossza(m):………..
Összekötő elem tisztítási és ellenőrzési lehetőségének kialakítása:……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Alsó tisztítási és ellenőrzési lehetőség helye:………………………………...; magassága(mm):……………………………..
kondenzátum elvezetés: □ van □ nincs;

lefolyóba kötve: □ igen □ nem;

fagyveszély: □ van □ nincs

Felső tisztítási és ellenőrzési lehetőség kialakítása: □ kitorkolláson keresztül; □ padlástéri tisztító ajtó
□ egyéb:…………………………………………….; megközelíthetősége most: □ biztonságos
□ nem biztonságos
Tűz- és hővédelmi szempontok az égéstermék elvezető berendezés függőleges szakaszán:
□ betartásra kerültek
□ nincs betartva
Tűz- és hővédelmi szempontok az összekötő elem esetében:
□ betartásra kerültek
□ nincs betartva
Kitorkollás kialakítása az általános előírásoknak:
□ megfelelő
□ nem megfelelő
Kitorkollás kialakítása a szélnyomás szempontjából: □ kedvező
□ kedvezőtlen
Kitorkollás magassága az MSZ 845:2010 szabvány 11.2.2. pont 1-es vagy 2-es. táblázata alapján:
□ megfelelő
□ nem megfelelő – eltérés leírása:……………………………………………………………………………..
Tárgyi épület szomszédos épületek égéstermék-elvezető berendezéseire gyakorolt hatása: □ nincs
□ kedvezőtlen
Tartozékok:
□ kitorkollás módosító □ égéstermék elszívó ventilátor □ rezgéscsillapító □ kompenzátor □ égéstermék csappantyú
□ melléklevegő csappantyú □ hangcsillapító □ súlyfelfogó rögzítő elem
Egyéb megjegyzés:………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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