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Társaságunk a Krematórium Technológiai Kft. az alábbi szolgáltatásokat és termékeket
kínálja meglévő és jövőbeli partnerei részére:
Ha Ön krematóriumot szeretné létesíteni:
-

-

piacelemzés,
üzleti tervének elkészítése,
krematórium tervezése, vagy más tervező részére technológiai adatszolgáltatás,
komplett krematóriumi rendszerek gyártása, telepítése és karbantartása:
 hamvasztó kemence,
 kémény,
 bekezelő kocsi,
 csontőrlő malom,
 irányító pult,
 belsőtéri halottszállító,
 halott hűtő,
az üzemeltetéshez és a nyilvántartáshoz szükséges betanítás és teljes szakmai
protokoll.

Ha Ön krematórium tulajdonos vagy üzemeltető, ajánlatot teszünk:
-

hosszú távú szerviz és karbantartási együttműködésre,
elavult technológiájának korszerűsítésére, meglévő rendszerének elbontására és új
hamvasztó kemence telepítésére,
piaci folyamatok koordinálására és együttműködési rendszerek felépítésére.
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Termékeink
és azok főbb műszaki jellemzői
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Krematech I. típusú
hamvasztókemence
Bekezelő kocsi
Csontőrlő malom
Irányító pult
Belsőtéri halottszállító kocsi
Halotthűtő
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KREMATECH I. TIPUSÚ HAMVASZTÓKEMENCE
-

Hamvasztó tér méretek:

-

Hamvasztó tér hőmérséklete:
Hamvasztó tér max. hőmérséklete:
Utóégető hőmérséklete:
Felfűtési idő:
Hamvasztási teljesítmény:
 12 órás műszakban: 8-12 hamvasztás/műszak
 Folyamatos üzem esetén: 20-24 hamvasztás/műszak
Tüzelés: földgáz:
Ha = 34 MJ/m3(n)
Csatlakozó gáznyomás:
100 mbar
Beépített égőteljesítmény:
 Hamvasztó tér: 250 kW
 Utóégető: 180 kW
Névleges földgázcsatlakozás:
45 m3(n)/h
Földgázfogyasztás felfűtéskor:
43 m3(n)/h
Földgázfogyasztás utóégetővel:
15 m3(n)/h
Fölgázfogyasztás utóégető nélkül:
0,8 m3(n)/h
1 hamvasztásra jutó földgázfogyasztás:
3 – 5 m³ /hamvasztás

-

-

- szélesség:
- magasság:
- mélység:
750-1100 °C
1150 °C
850 °C
kb. 50 perc

900 mm
800 mm
2500 mm

- Égéstermék
elvezetés:
falazott füstcsatornán és kéményen át
ejektorral
megnövelt
huzattal
a
szabadba.
- Levegőellátás:
 1
db
centrifugál
ventilátorról biztosítva a hamvasztó téri
égő levegője, az utóégető égőjének
levegője, a hamvasztó levegő.
 1
db
centrifugál
ventilátor az ejektor levegő számára
- A hamvasztás szabályozása:
automatikusan
a
hőfok
és
a
hamvasztandó
tömeg
figyelembe
vételével
- Utóégető
szabályozás:
automatikus
értéktartó
hőfokszabályozással
- Térnyomás szabályozás: az
ejektoron
bevezetett
levegő
mennyiségének
szabályozásával,
melyet az ejektor levegő ventilátor
frekvenciaváltós
fordulatszám
szabályozása biztosít.

Krematórium Technológiai Kft.

5

Krematórium Technológiai Kft.

6

BEKEZELŐ KOCSI
1. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
1.1. Szükséges energiaforrás:
(Villamos energia)
Névleges tápfeszültség

400 V±5%

Névleges frekvencia

50 Hz

Tápláló hálózat típusa

400 V/ 50Hz AC

Teljes terheléshez tartozó áram

10A

1.2. Villamos motorok adatai:
Főmotor (Hajtó motor) teljesítménye

1.5 KW

Főmotor (Hajtó motor) névleges
fordulatszáma

1400 min-1

Főmotor (Hajtó motor) típusa

Hydro T T41556J1

Hidraulika szivattyú teljesítménye

1.5 KW

Hidraulika szivattyú típusa

Hydro MCD 11 H

1.3. A berendezés kiterjedése, tömege
A gép tömege
A gép dimenziói (H x SZ x M)

950 kg.
3200x800x2150 mm.

1.4. A kenéshez szükséges olaj
A szükséges olaj mennyiség

9l

Az olaj típusa

hidraulikaolaj

Maximális statikus terhelés a villán:

300 kg
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Gép működése
A berendezéshez nem tartozik külön főkapcsoló. A bekezelő kocsi vízszintes irányú
mozgatása emberi erővel történik.
Az elhunytat a villákra helyezve a kezelőpanelen elhelyezett emelővilla fel – le kapcsoló
elfordítása után végállásig emeljük. A korábban a kemenceajtó magasságába állított retesz
fölé kell emelni a villát.
Az kemenceajtó kapcsolóval a nyitott kemencébe toljuk, majd a reteszig engedjük a bekezelő
villát. A kemencéből való kihúzás után a retesz oldásához az emelővillát kis mértékben fel
kell emelni, ezután a retesz karját függőlegesen felfelé emeljük, közben az emelővillát a
kapcsoló segítségével leengedjük.
Áramszünet esetén a villa leengedését a hidraulika szelep kézi leeresztővel tudjuk
működtetni.
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CSONTŐRLŐ MALOM

1. MŰSZAKI PARAMÉTEREK
1.1. Szükséges energiaforrás:
(Villamos energia)
Névleges tápfeszültség
Névleges frekvencia

400 V±5%
50 Hz

Tápláló hálózat típusa

400 V/ 50Hz AC

Teljes terheléshez tartozó áram

10A

1.2. A berendezés kiterjedése, tömege
A gép tömege
A gép dimenziói (H x SZ x M)

300 kg
1250x600x1562
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A berendezés működése
A kilincs elfordítása után az ajtók kinyithatóak, és az morzsoló berendezés őrlő dobja
kihúzható.
Az őrlendő anyag betölthető az őrlődobba, majd a morzsoló golyók is elhelyezhetőek. Ezt
követően az őrlő dobot a helyére kell illeszteni és a biztosító csapot el kell fordítani. Ekkor a
dob rögzítve van kicsúszás ellen.
A védő ajtó bezárása után a kilincset el kell fordítani. Az ajtó zárt állapotát egy biztonsági
kapcsolóval figyeljük. Nyitott állapotban lévő ajtóval a berendezés nem lép működésbe.
Az indítási folyamat a következő: FŐKAPCSOLÓ elfordítása ON pozícióba, majd az elszívást
indító gomb lenyomásával megindul az elszívás, 4-5 másodperc elteltével éri el a nyomás a
megfelelő értéket. Ekkor indítható az őrlő motor, a burkolatra felszerelt őrlőmotor indító
gombbal.
Az őrlési folyamat megkezdése után a külső szigetelő ajtót be kell zárni, különben az elszívás
nem működik megfelelően, és a szálló por koncentrációja megnő.
Az őrlés végeztével (maximum 20 perc után) a berendezés leállítható.
A leállítási sorrend a következő: őrlő motor kikapcsoló gomb lenyomása, ezt követően a
motor nem áll le azonnal, 5-10 másodperc szükséges az alaphelyzeti pozíció felvételéhez, ha
felvette az alaphelyzetet leállítható az elszívó ventillátor és kinyitható az ajtó.

Krematórium Technológiai Kft.
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IRÁNYÍTÓ PULT

1.

VEZÉRLÉS

A vezérlést egy Siemens típusú PLC oldja meg. Az adatgyűjtés és beavatkozás egy
panel PC segítségével történik. A számítógép érintőképernyővel van ellátva, így nincs
szükség sem egérre, sem billentyűzetre a kezeléséhez. Az adatbevitel a képernyőn előugró
numpadon keresztül történik.
Internet kapcsolat esetén kérésre, távfelügyeleti irányítási rendszerünkön keresztül be
tudunk kapcsolódni a hamvasztási folyamatba, ellenőrizni tudjuk a munkavégzést, elemzés
tudunk készíteni a kialakult hamvasztási szokásokról, és javaslatot teszünk a
munkamódszerek javítására, mellyel az üzemeltetési és a karbantartási költségeket lehet
optimalizálni.
2.

BEKAPCSOLÁS

A berendezést bekapcsolni a főpulton elhelyezett Főkapcsolóval lehet. Ekkor a
számítógép automatikusan elindul, majd betöltődnek a megfelelő programok.

Krematórium Technológiai Kft.
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Indulás után a Főképernyő jelenik meg:

A HIBANYUGTA gombot meg kell nyomni, hogy a vészkör is bekapcsoljon. Ezzel a
berendezés üzemkész állapotba kerül.
3.

KÉZI ÜZEM

A bekapcsolás után a berendezés Kézi üzemmódba
kerül. Akkor a képernyőről lehet mozgatni a:
Kiszedő ajtót
Főégőt be / kikapcsolni (ha eléri a
megadott hőfokot automatikusan leáll)
Utóégető égőt be / kikapcsolni
Füst tolózárat nyitni / zárni. (Ezt külön
Kézibe kell kapcsolni)
Csonthűtő szelepet nyitni / zárni
Szekunder levegő szelepet nyitni / zárni.
(Ezt külön Kézibe kell kapcsolni)
Hamvasztó levegő szelepet nyitni / zárni.
(Ezt külön Kézibe kell kapcsolni)
A kiszedő ajtó mozgatásához a megfelelő helyen
kell megérinteni a képernyőt, és egy előugró ablakban
jelennek meg a nyomógombok.

Krematórium Technológiai Kft.

12
A tolózárat, a hamvasztó levegőt és a szekunder levegőt először külön kézibe kell
kapcsolni a saját nyomógombjával. Ha visszakapcsoljuk automatába, akkor vezérlés lezárja a
levegőket, a tolózárat pedig a megfelelő pozícióba mozgatja.

A bekezelő ajtót innen nem lehet működtetni csak a kemence elején lévő
nyomógombokról, vagy a bekezelő kocsiról. A Fel vagy a Le gombra az ajtó teljesen kinyit,
illetve lezár. A Stop gombbal bármikor megállítható a mozgás, majd a megfelelő gomb
megnyomásával ismét folytatható.
Hiba esetén egy szöveges leírás jelenik meg az alsó, pirossal keretezett csíkban. A
Hibalista gombbal át lehet váltani a lista képernyőre, ahol az aktuális hibák fel vannak
sorolva. Sárga színnel van jelezve a már nyugtázott, de még fennálló hibák. A még nem
nyugtázott új hibák színe piros.
A berendezést 3 darab reteszelt vészgombbal láttuk el.
 A vezérlő pulton
 A bekezelő ajtó melletti kezelő egységen
 A kikezelő ajtó melletti kezelő egységen
Ekkor a működtető feszültség megszűnik, a ventilátorok leállnak, az égők kikapcsolnak.
A számítógép bekapcsolva marad, és meg lehet nézni a hibalistában, melyik vészgomb lett
benyomva. A hiba elhárítása után a megfelelő vészgombot ki kell húzni, majd a képernyőn a
Hibanyugta gombot meg kell nyomni, hogy a vész relé ismét kiadja a működtető
feszültséget.
A pillangó szelepek továbbra is feszültség alatt maradnak! Ennek oka, hogy lezárnának
a saját biztonsági mechanikájuk által, és így égéstermék áramolhatna ki a kemencéből.
Vészleállás után a berendezést újra kell indítani.
4.

ELŐKÉSZÍTÉS (FELFŰTÉS)
A kemencét hamvasztás előtt fel kell fűteni a megfelelő hőfokra.

Előkészítés Start gomb megnyomásával a kemence automatikusan felfűt az előre
megadott hőfokra (850 °C).
Indulási feltételek
- Nincs semmilyen hiba (kivéve az Égéslevegő nyomás hibát, mert ekkor még
nem megy a ventilátor)
- Vész relé nyugtázva
- A két ajtó zárva legyen.

Krematórium Technológiai Kft.
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Előkészítés folyamata:
1.
Füst tolózár nyitás félállásig (50%-ra).
2.
Hamvasztó levegő pillangó szelep zárás teljesen.
3.
Szekunder levegő pillangó szelep zárás teljesen.
4.
Ejektor levegő ventilátor indul, és a szabályzás tartja a -0,08 mbar huzatot.
5.
Égéslevegő ventilátor indul.
6.
Az égéstér szellőztetése után bekapcsol a főégő.
7.
Az égéstér szellőztetése után bekapcsol az utóégető égő.
Ekkor az előkészítésnek vége, a felfűtés elindult.
Felfűtés alatt a két égő a maximális teljesítménnyel fűt. Az ejektor ventilátor és a
füstgáz tolattyú együttesen tartja a megfelelő huzatot a kemencében (-0,08 mbar).
A felfűtés akkor ér véget, ha a hamvasztó tér legalább egyszer elérte a beállított 850
fokot. Az utóégető térben 700 fokot kell elérni, de a felfűtés vége csak a hamvasztó tértől
függ. Az égők nem kapcsolhatóak ki, amíg a felfűtési értéket egyszer el nem érték. Ha ez
megtörtént, a főégő leáll, az utóégő pedig visszaáll kis teljesítményre, de ki is kapcsolható.
Ezután az égők bármikor visszakapcsolhatóak.
5.

HAMVASZTÁS

Miután a hamvasztó kemencetér elérte a megfelelő hőfokot (800°C), indulhat a
hamvasztás.
Indulási feltételek
- Nincs semmilyen hiba sem.
- Előkészítés bekapcsolva.
- A két ajtó bezárva.
- Térnyomás megfelelő
- Hamvasztó tér hőmérséklet megfelelő (650-800°C között)
Az utóégető hőmérséklet nem feltétele a hamvasztás
indulásnak.
Ha a feltételek adottak, akkor meg kell adni minden
esetben egy sorszámot. Ez bekerül egy adatbázisba a
hamvasztás kezdő és vége idejével együtt. A sorszámot
csak akkor lehet megadni, ha a nyomógomb sárgán villog.
Ez jelzi, hogy a hamvasztás indítható.

Ki kell választani a megfelelő hamvasztó programot
is. Ehhez a Program gombot kell megnyomni. A program a
hamvasztó és a szekunder levegőadagolást tartalmazza.
Ezt kézzel felül lehet bírálni, ha itt vagy a Főképen
átkapcsoljuk Kézibe a levegő adagolását. Ekkor a Nyit / Zár
gombokkal lehet a levegőn állítani. Ilyenkor figyelni kell, hogy a gyors levegő-adagolás, a
huzatot leronthatja!
Miután a programot kiválasztottuk és a sorszámot megadtuk a bekezelés indítható.

A gombot megnyomva kigyullad a lámpa a bekezelő kocsin és a bekezelő ajtó nyitható
lesz.
Krematórium Technológiai Kft.

14
A bekezelő kocsira előzőleg fel kell helyezni egy elhunytat, majd felemelni teljesen a
villával.
Az ajtó nyitás gomb teljesen felnyitja az ajtót, nem kell nyomva tartani. A kocsit
ütközésig be kell tolni, majd a sárga színű gombot nyomva tartva le kell ereszteni bent a
koporsót. A kocsit ki kell húzni és az ajtó zárás gombbal az ajtó teljesen lezár. A villát ekkor
teljesen le lehet ereszteni.
A bekezelés ekkor megtörtént, elkezdődött a hamvasztás. A kezdés óta eltelt idő a
Főképernyőn megjelenik. A kezdő és vége időpontok bekerülnek egy adatbázisba.
Hamvasztás közben a két égő szabadon be- és kikapcsolható. A főégő, ha eléri a
850°C-ot, automatikusan leáll. Az utóégő 700 °C-ot tart. Ha ennél magasabb a hőmérséklet,
akkor először leszabályozza magát, majd 900°C felett automatikusan leáll.
Miután a test teljesen elhamvadt a Hamvasztás vége gombot meg kell nyomni.

A kiszedő ajtót felnyitva ki kell húzni a hamvakat a tároló edénybe, majd a Csonthűtőt
bekapcsolva le kell hűteni azt.
Amennyiben a hőmérséklet megfelelő a kemence készen áll az újabb hamvasztás
indításra.
6.

LEHŰTÉS
Ha már nincs több elhunyt, akkor a kemencét vissza kell hűteni, mielőtt kikapcsolnánk.

A Lehűtés gombot megnyomva
- Ha valamelyik égő ment, akkor az kikapcsol,
- kinyit a füst tolózár teljesen,
- minden levegő befúvást maximumra állítunk.
- a két ventilátor 100%-ra felpörög
Mikor a hamvasztó tér 250°C alá hűl vége a lehűtés üzemmódnak. Elkezdődik a
leállítás.
7.

LEÁLLÍTÁS

A lehűtés végén automatikusan elindul a Leállítás üzemmód. Ha nem megy a
hamvasztás bármikor indítható a Leállítás gomb megnyomásával.

Ekkor:
-

Ha valamelyik égő ment, akkor az kikapcsol.
A két ventilátor leáll.
Az összes pillangószelep lezár teljesen.
A füst tolózár teljesen lezár.
Krematórium Technológiai Kft.
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Mikor mindez megtörtént a berendezés ismét Kézi üzemmódba kapcsol.
8.

KIKAPCSOLÁS

Miután a kemencét megfelelően visszahűtöttük és minden le lett zárva a Kilépés
gombra kattintva az adatgyűjtő vezérlő programból ki kell lépni. Ez a számítógépet is
kikapcsolja.

Krematórium Technológiai Kft.
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BELSŐTÉRI HALOTTSZÁLLÍTÓ KOCSI

Technikai adatok és méretek







Alsó összezárt állás (H x SZ x M) :
2150 mm x 830 mm x 300 mm
Teljesen felemelt állás (H x Sz x M): 2150 mm x 830 mm x 1650 mm (2000 mm)
Emelősúly: 120 kg max: 200 kg
Önsúly:
cca.80 kg
Anyag:
rozsdamentes kivitel, festett alsó vázkeret
Opció:
12 V-os akkumulátoros elektrohidraulikus kivitel

Általános használat
A tetememelő és szállító kocsi tetem tálcán, vagy koporsóban elhelyezett elhunytak
szállítására és hűtőkben történő be- és kiemelésére szolgál. A kocsi stabil acélszerkezetéből
adódóan egy személy könnyűszerrel, biztonságosan tudja megoldani az elhunytak
mozgatását, akár a hűtők legfelső tárólópolcáról is. A kocsi kicsi önsúlya, illetve a kerekek
elhelyezéséből adódóan könnyen kezelhető, kis- szűk helyen is igen fordulékony. A kocsi
beépített hidraulikával van ellátva, mely a jól szerkesztett geometriával kiegyensúlyozott,
könnyű emelést biztosít eltérő terhelés esetén is.

Krematóriumi használat

A hamvasztandó elhunytak koporsóit épületen belül a hidraulikus emelésű, kézi működtetésű
koporsószállító kocsival mozgatják.
Feladata: az elhunytaknak a szállítókocsiról a rozsdamentes tálcára történő levétele, a belső
szállítás, a hűtőtérbe történő bekezelés, a hűtőből történő kivétel, a hamvasztó kemence
bekezelő kocsijához történő átszállítás, valamint a belső szállítások.
Krematórium Technológiai Kft.
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HALOTTHŰTŐ

Műszaki adatok











Férőhelyek száma:
4
Hűtőközeg:
R404a/550 g
Külső méretek (Szé*Mé*Ma) (mm): 800 x 2375 x 2480
Nettó súly:
484 kg
Bruttó súly:
510 kg
Klíma osztály:
III.(25°C)
Működési hőmérséklet: +4±2°C
Hűtés:
Ventilációs
Hálózati feszültség:
230 V/50 Hz
Energia – fogyasztás: 7 kWh/24h

Krematórium Technológiai Kft.
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Műszaki leírás
A gép főbb szerkezeti részei:




Hűtőszekrény
Hűtőegység (UNIBLOCK): a hűtőbútor tetején elhelyezett önálló gépészeti egység.
Gördíthető tálcák

A hűtőszekrény poliuretán hab hőszigetelésű panelekből felépített önhordó szerkezetű.
A panelek belső borítása horganyzott acéllemezekből, külső borítása beégetett festésű
horganyzott acéllemezekből készült.
A szekrény belső részében 4 pár rozsdamentes acélsín került beépítésre, melyeken
gördíthető tálcák vannak elhelyezve.
A hűtőszekrény belső részébe beépített alkatrészek horganyzott, illetve rozsdamentes acélból
kerültek kialakításra.
Az UNIBLOCK a hűtőszekrény tetején van elhelyezve, amely a hűtött tér megfelelő
hőmérsékletét biztosítja, belső légkeveréses módszerrel, a külső tér szagterhelése nélkül.
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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Elkészült hamvasztó kemencénk a MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG
engedélyével rendelkezik, a 11/2013. (III.21.) NGM rendeletben előírtaknak megfelel.
Műszaki megoldásaink megfelelnek a villamos berendezések létesítésére vonatkozó MSZ
2364, MSZ HD 60364, MSZ EN 60079-14 szabványsorozatnak, valamint a 28/2011. (IX.6.)
BM rendeletnek, az ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT - nak, továbbá az építési-műszaki
dokumentációk tartalmáról szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek.
A villamos berendezések megfelelnek a 79/1997. (XII.31.) IKIM rendeletnek.
Forgalmazott termékeink el vannak látva „CE” megfelelőségi jellel és rendelkeznek
megfelelőségi nyilatkozattal.
Berendezéseink a tervezésre, kivitelezésre vonatkozó jogszabályok, biztonság-technikai
szabványok, és környezetvédelmi előírások betartásával készülnek.
ZÁRSZÓ
XXI. századi technológiát kínálunk, melynek legfontosabb jellemzője a megbízhatóságon túl a
világviszonylatban is egyedül álló ár/érték arány, a hozzá kapcsolódó rendkívül alacsony
gázfelhasználással (3-5 m³ gáz/hamvasztás) és egyéb üzemeltetési és karbantartási
költségekkel.
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