
Előzze meg a 
szén-monoxid 

mérgezést!

Segítünk!



Kémények (égéstermék-elvezetők) rendszeres ellenőrzése

A megfelelő műszaki állapotú és rendszeresen karbantar-
tott kémény a biztonság alapfeltétele. Éppen ezért kérjük, 
hogy a kéményseprők számára mindenképpen tegye le-
hetővé az időszakos ellenőrzés elvégzését otthoná-
ban. Kérje díjmentes elektronikus értesítésünket az elle-
nőrzés első időpontjáról!

Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a szén-monoxid mérge-
zéssel járó balesetek száma. Kérjük, a tragédiák elkerülése érde-
kében olvassa el tájékoztatónkat!

Az ellenőrzés során esetlegesen feltárt életveszélyes hi-
bák kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt javításáig ne 
használja a kéményt! Amennyiben a kollégák valamilyen 
kisebb szabálytalanságra hívják fel figyelmét, azt a követ-
kező ellenőrzésig legyen szíves szüntesse meg!

Kényelmi szolgáltatásokért 
kérjük, regisztráljon a

www.kemenysepro.hu
oldalon!



Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a szén-monoxid mérgezés-
sel járó balesetek jelentős részben a nem megfelelően karban-
tartott gázkészülékek használatára vezethető vissza.

Tüzelőberendezések, gázkészülékek karbantartása

A biztonság egyik legfontosabb feltétele a megfelelő mű-
szaki állapotú és rendszeresen karbantartott tüzelőbe-
rendezés. A gázkészülékek karbantartását legalább 
évente egyszer szakemberrel javasolt elvégeztetni. A 
megfelelő karbantartás amellett, hogy növeli a biztonsá-
got, csökkenti a gázkészülék fogyasztását is.

Kérje hivatalos szakszervíz 
vagy gázkészülék szerelő 

szakember segítségét!

Bár a zárt égésterű tüzelőberendezések biztonságosab-
bak a nyílt égésterű társaiknál, azonban rendszeres kar-
bantartásuk szintén évente javasolt. Bizonyos mechnikai 
meghibásodások és behatások ellen ezen készülékek 
sem védettek.



Égéshez szükséges levegő-utánpótlás biztosítása

A nyitott égésterű tüzelőberendezések a fűtőanyag el-
égetéséhez szükséges levegőt az adott lakás légteréből 
nyerik. Éppen ezért biztosítani kell a megfelelő leve-
gő-utánpótlást, ellenkező esetben jelentősen megnő a 
szén-monoxid visszaáramlás kockázata.

A kéményseprő az ellenőrzés  
alkalmával jelzi, ha elégtelen
levegő-utánpótlást tapasztal.

A szükséges levegő-utánpótlás meghatározásához kér-
je gépészmérnök segítségét! Az általa készített hő- és 
áramlástechnikai méretezés pontos támpontot ad, hogy 
milyen műszaki megoldást kell alkalmaznia az elégséges 
égési levegő biztosításához.

A jól hőszigetelő, de fokozott légzárású nyílászárók gyakorlatilag 
elzárják a tüzelőberendezés működéséhez szükséges oxigén út-
ját, ezzel veszélyes helyzetet teremtenek a lakásban.



Ingatlanban működő készülékek összehangolása

A hagyományos, nyitott égésterű gázkészülék rendelte-
tésszerű működését egyes, a lakásban található esz-
közök hátrányosan befolyásolhatják, ezzel megnövelve 
a szén-monoxid mérgezés kockázatát. Ilyen készülék pl. 
a konyhai szagelszívó, a fürdőszobai ventilátor, de extrém 
esetben egy szárítós mosógép is.

Hangolja össze a kazán mű-
ködésével a lakás nyomásvi-
szonyait megváltoztatni ké-
pes készülékek használatát!

A lakásban uralkodó nyomásviszonyokat megváltoztatni 
képes készülékek működését ún. elektronikus reteszelés-
sel össze kell hangolni a tüzelőberendezés működésével, 
így, ha az egyik készülék működik, a másik nem fog, meg-
előzve ezzel a szén-monoxid visszaáramlás kialakulását!

A szén-monoxid visszaáramlások másik jelentős oka, hogy egyes 
háztartási eszközök negatívan hatnak a kémény működésére 
megnövelve ezzel a mérgezés kockázatát.



További információkért kérjük, látogasson el
Társaságunk weboldalára: www.kemenysepro.hu

információ az ellenőrzés első
tervezett időpontjáról

ingyenes elektronikus
értesítés az ellenőrzésről

egy felhasználónévvel több 
ingatlan kezelése

ellenőrzések és nyilatkozatok 
online megrendelése

Rendeljen világszínvonalú, 
kiváló minősítésű

Honeywell XC70
típusú vészjelzőt! A termék 
házhozszállítással és bank-
kártyás fizetéssel is megvá-
sárolható a honlapon.
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