
A Grundofenstein elemek tulajdonságai

Ortner GOS - Grundofenstein
Professzionális ökotűztér

Egyedülálló és újszerű: Az idomok alkalmazásának 
kulcsát az oldalukon és a tetejükön elhelyezett távtartók, 
illetve azok speciális illesztése adja meg!

Az Osztrák Cserépkályha Szövetség közreműködésével 
kifejlesztett UZ 37-es típusjelű tűztér a ma építhető 
cserépkályha égésterek közül a legjobb tüzeléstechnikai 
paraméterekkel rendelkezik, valamint megfelel a jelenleg 
hatályos legszigorúbb európai környezetvédelmi 
előírásoknak.
Az Ortner cég által gyártott Grundofenstein tűztéridom 
alkalmas egyedi építésű UmweltPlus „Ökocímkés” 
biotűzterek kialakítására.
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A renszer további jellemzői:
• Szabadon választható tűztérméret, könnyű kalkuláció
• Elemek 9 és 12 szegmens hosszban
• Egyszerűen megoldható külsőlevegő csatlakozás
• Gyors, szárazon történő építés
• Utólagos javítás/csere lehetősége a tűzelőajtón keresztül

A működés lényege: A dupla falazatnak köszönhetően a 
levegő több ponton jut be az égéstérbe, ami a fagázokkal 
jobban keveredik. Ez magasabb tűztérhőmérsékletet, 
tökéletesebb égést és alacsonyabb károsanyag kibocsátási 
értékeket eredményez.

BIO tűzterek építéséhez

alkalmazható idom,

9 és 12 szegmens 

hosszban.

Szükséges darabszám

tűztéralapterülettől

függően 10-18 db..

• Testsűrűség: 1900 kg/m3
• Alkalmazási hőmérséklet: max. 1200°C
• Fajlagos hőkapacitás: 1 kJ/(kg*K)
• Elemek közti résvastagság: 0,6 cm

Tűztérépítés Grundofenstein elemekkel

Az Ortner Grundofenstein 48,5 - 64,8 cm hosszú, 81 mm 
magas, 54 mm vastag, 9 vagy 12 szegmensből álló 
tűztérépítő idom, amit egy látható perforáció mentén   
5,4 cm-enként lehet a kívánt hosszra darabolni.
A soronként három darab, méretre vágott elemből 
kötésben egymásra rakva tetszőleges alapterületű tűztér 
alakítható ki.
Az idomok alkalmazásának kulcsát az oldalukon és a 
tetejükön elhelyezett távtartók, illetve azok speciális 
illesztése adja meg!
A tökéletes égéshez szükséges elegendő mennyiségű 
levegő miatt a feldarabolt idomokból minden esetben 6 
sort kell egymásra helyezni, ez a tűztérfenék kiépítése 
után nagyjából 45 cm oldalfal magasságot eredményez. 
A külső oldalon párhuzamosan épített falazat biztosítja a 
merevséget, ami egyben a szomszédos járat oldala, 
vagy a csempesor bélelése is lehet.
Az idomokat nem szabad egymáshoz ragasztani! A 
tetejükön lévő tüskék meggátolják a bedőlésüket, és egy 
szegmenssel eltolva a teljes vízszintes összezárást is 
megakadályozzák.
Az oldalsó távtartók, a dupla falazat és az elemek közti 
rések garantálják, hogy az előmelegített levegő több 
ponton tudjon bejutni az égéstérbe.

Anyag paraméterei:




