Ortner Grundofenstein I Építési útmutató

A külső samott falazat vastagsága oldalt és
hátul 3-4 cm, elől 6,5 cm.
A doboz belső mérete a levágott és
egymásra helyezett Grundofenstein idomok
befoglaló méretével megegyező.
Az alsó távtartók szabvány szerinti
magassága minimum 4 cm, de javasolt
legalább 6,5 cm-es távolságot hagyni.

Amennyiben szeretnénk egy 7 cm mély
hamufiókot kialakítani, a fenék távolsága az
ajtó élétől nagyjából 20 cm-re legyen.
Ebből levegőelosztó magasság 7 cm, dupla
tűztérfenék 6 cm, hamufiók 7 cm.
Az ablaköblítő levegő kialakításához
célszerű két darab vékonyabb
(2-3 cm vastag) samott lapot távtartóval
összeragasztani.
Közvetlenül az ajtó alatti lapban kialakított
légbeömlő rés vastagsága 7-9 mm legyen. A
kialakított idomot célszerű úgy beragasztani,
hogy később cserélhető legyen.

A dupla tűztérfenék alsó eleme lehet samott,
de amennyiben a levegőszabályzó szelep
közvetlenül alatta helyezkedik el, akkor
célszerű Vermikulit lapból elkészíteni.
Javasolt egy ékszerűen megvágott, kivehető
dugó kialakítása a későbbi egyszerű
takarítás végett.

Az alsó lapnak akkorának kell lennie, hogy
három oldalon (elől, jobb- és baloldalon)
2 cm távolság legyen a falazat és a lap
között. Elől nem kell nyílást hagyni, ott az
égési levegő (ha van) az ablaköblítő rés
felé irányul.
Ügyelni kell a fenék megfelelő
alátámasztására, de figyelni kell a levegő
szabadon áramlására is.
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A tűztérfenék második rétegét javasolt két
darabból elkészíteni az alapterülettel
megegyező méretűre.
A két samottlapot praktikus 45 fokban
megvágva egymáshoz illeszteni, ez
könnyebbé teszi a későbbi kivételt.
A Grundofenstein elemek levágása az adott
tűztérmérethez tartozó építési segédlet
alapján végezhető el.

Az első két sorban úgy kell egymásra
helyezni a Grundofenstein elemeket, hogy
zártan (kötés nélkül) kerüljenek egymásra.

A harmadik sortól kötésbe kerülnek
egymásra az idomok, az így keletkezett
rések biztosítják az égési levegő tűztérbe
történő szabad áramlását.

Az utolsó sor Grundofenstein elemeinek
tetején található távtartó bütyköket le
kell vágni.
A párhuzamosan épített külső falazat
kialakítását az utolsó sorban található
idomok szintjénél 1,5 cm-rel
magasabban kell befejezni.
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A legfelső Grundofenstein idomokra
vízszintesen kerámiapaplant kell fektetni,
majd egy széles csík samottal kell lezárni a
levegő útját.
Ez a megoldás biztosítja a hőtágulásból
adódó szabad mozgást és az elemek
későbbi cseréjének lehetőségét.

A tűztér felső részének kialakítására
több lehetőség is adott, függően az első
járat irányától.

Amennyiben felfelé vezetjük el az
égésterméket, akkor a megfelelő
magasságban két rétegben zárjuk le a
tűzteret úgy, hogy az alsó Vermikultból
készült lap szabadon tudjon mozogni.

A felső samott lapot a külső falazat szélére
kell terhelni.
Ügyelni kell a ragasztásnál, hogy az alatta
lévő lap szabad mozgása megmaradjon.
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Oldalsó járatkivezetés esetén célszerű a
dupla fedéshez alkalmazott alsó Vermikulit
lapot az első járat legvégéig kiengedni,
védve ezzel a járatszakasz fedését.

Lehetőség van két vagy több darabból is
elkészíteni a Vermikulit fedést, ebben az
esetben akár a későbbi csere is
megoldható.

A külső falazaton elhelyezett távtartó
samottok magassága legalább 1 cm-el több
legyen, mint a Vermikulit lap vastagsága.

A tűztér feletti járatrészek kialakítása
hagyományos módszerekkel megoldható.

Ortner Grundofenstein I Építési útmutató

Szintén oldalsó kivezetés esetén, amennyiben
indokolt az alacsonyabb tűztérmagasság,
lehetőség van az utolsó sor GOS elemet
kívánt méretre levágni.

Egy kerámia paplan és egy vékony samott
csík segítségével ebben az esetben is
szükséges a levegő útjának lezárása.

Néhány általános tűztérméret és a hozzájuk tartozó legfőbb adat
TŰZTÉR ALAPTERÜLET

BERAKHATÓ MAXIMÁLIS

TELJESÍTMÉNY 12 ÓRA

BEÉPÍTÉSI MÉRET SAMOTT

TŰZTÉR

SZÜKSÉGES

szélesség x mélység (cm)

TÜZELŐANYAMENNYISÉG (kg)

HŐTÁROLÁSSAL SZÁMOLVA

FALAZATTAL EGYÜTT (cm)

MAGASSÁG (cm)

DARABSZÁM

27 x 27

7,3

1,9

50 x 45

45-48

9

12

32,4 x 27

7 - 8,7

1,9 - 2,3

55 x 45

45-48

10

12

27 x 32,4

7 - 8,7

1,9 - 2,3

50 x 51

45-48

11

12

32,4 x 32,4

8,5 - 10,5

2,3 - 2,8

55 x 51

45-48

13
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37,8 x 32,4

10 - 12,2

2,7 - 3,3

61 x 51

45-48
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32,4 x 37,8

10 - 12,2

2,7 - 3,3

55 x 56

45-48
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37,8 x 37,8

11,7 - 14,3

3,2 - 3,8

61 x 56

45-48
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9

43,2 x 32,4

11,5 - 14

3,1 - 3,7

66 x 51

45-48

13

12

32,4 x 43,2

11,5 - 14

3,1 - 3,7

55 x 61

45-48

18

9
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