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Telepítési és üzemeltetési útmutató 

 

 

 
A központi fűtési kazán felszerelése és üzembe helyezése előtt kérjük, hogy vegye 

figyelembe a telepítési és üzemeltetési utasításokat, valamint a garancialeveleket 

és a vezérlőrendszer üzemeltetési útmutatásait.  
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 A gyártó fenntartja a jogot a kazán kivitelének megváltoztatására a termék 

felújításának részeként anélkül, hogy ezeket a használati útmutatóban figyelembe 

kellene vennie. 

1. Rendeltetésszerű felhasználás 
 

Az EKO-KWP MDP kazánokat vizes fűtési rendszerekben való használatra tervezték. Egy 

vagy akár több családi ház, műhely stb. fűtésére ajánlott. Nyitott vagy zárt rendszerű 

fűtési rendszerekben való üzemelésre olyan rendszerek, amelyek védőberendezéssel 

vannak felszerelve a DIN 12828 szabvány szerint.  

 

A kazán előnyei: 

o Univerzális égő 

o Az üzemanyag automatikus gyújtása 

o Magasfokú hatékonyság 

o Gazdaságosság 

o Automatikus üzemanyag-ellátás 

o Biztonságos és kényelmes üzemeltetés és karbantartás 

o Alacsony szennyezőanyag-kibocsátás 

o Automatikusan leáll, ha a csiga meghibásodik 

 

A kazánvezérlés funkciói: 

o A ventilátor vezérlése 

o A behordó csiga vezérlése 

o A szivattyúk vezérlése: fűtőkör, kazán, cirkuláció, keverő áramkör vagy 

kiegészítő szivattyú 

o A keverőszelep vezérlése 

o Előre programozott beállítások kiválasztása a következőkre: pellet, faszén, lignit, 

biomassza 

o A tüzelőanyag automatikus gyújtása 

o Helyiségtermosztát csatlakoztatása RS interfészen keresztül 

o A többi kevert kör vezérlése egy kiegészítő ST-61 modulon keresztül (lehetséges) 

o EL-65 GSM modul csatlakoztatása 

o EL-500 ETHERNET internetmodul csatlakoztatása 

o Figyelemmel kíséri a kazán ajtó szorosságát 

o A szállítószalag sebességének ellenőrzése 



2. Műszaki adatok 

   

Fő tüzelőanyag: 

A kazánt fa apríték égetésére tervezték, amelyek megfelelnek a DIN 51731 

szabványnak: 

- Átmérő 6-8 mm hossz maximum 32 mm 

- Sima felületű 

- Sűrűsége: 650*700 kg/m3 

- Maximum nedvességtartalom 10% 

- Maximum hamutartalom 0,5 % 

- Minimum fűtőérték 17,5 MJ/kg 

Helyettesítő tüzelőanyag: (tüzelő rostélyon) 

- Rönk, max. Hosszúság 40 cm (legalább egy évig tárolva - maximális 

páratartalom 15% 

 

 

Tulajdonság Egység EKO-KWP MDP 

Tüzelőanyag 

kőszén 5-25 mm 
apríték 5-25 mm 

pellet 6-8 mm 

Névleges teljesítmény kW 15 20 25 

Tényleges teljesítmény kW 5-15 7-20 7,5-24 

Hatékonyság % 91 

A 303-5: 2012 szabvány szerint   5 osztály 

Füstgáz hőmérséklet °C 160/250 

      15 20 25 

A kazán nettó súlya kg 420 460 515 

Víztartalom dm3 95 110 135 

Füstcsonk átmérő mm 160 

Ajánlott kémény méret cm 20 x 20 

Kazán ajtó méret mm 420 x 300 420 x 440 420 x 520 

Kazán fűtőtér nagysága dm3 225 275 275 

Megengedett üzemi nyomás bar 2,5 

Ajánlott fűtési vízhőmérséklet °C 65 

Max. és min. fűtési vízhőmérséklet °C 85/35 

Szükséges kémény huzat mbar 0,1/0,25 

Kazán csatlakozás 
Előre menő   1 db külső 1 1/2", 2db belső 1" 

Visszatérő    külső 1 1/2" 

Bejövő víz csatlakozás   belső 1" 

Feszültség   1~230V/50Hz  

Teljesítmény (ventilátor és motor) W 970 



 

Tulajdonság Egység EKO-KWP MDP 

Tüzelőanyag 

kőszén 5-25 mm 
apríték 5-25 mm 

pellet 6-8 mm 

Névleges teljesítmény kW 50 75 

Tényleges teljesítmény kW 15-50 23-75 

Hatékonyság % 91 

A 303-5: 2012 szabvány szerint   5 osztály 

Füstgáz hőmérséklet °C 160/250 

      50 75 

A kazán nettó súlya kg 700 920 

Víztartalom dm3 190 250 

Füstcsonk átmérő mm 194 

Ajánlott kémény méret cm 20 x 20 22x22 

Kazán ajtó méret mm 620x680 700x775 

Kazán fűtőtér nagysága dm3 550 600 

Megengedett üzemi nyomás bar 2,5 

Ajánlott fűtési vízhőmérséklet °C 65 

Max. és min. fűtési vízhőmérséklet °C 85/35 

Szükséges kémény huzat mbar 0,35/0,55 

Kazán csatlakozás 
Előre menő   2 db belső 1 1/2" 2 db belső 2" 

Visszatérő    1 db külső 1 1/2" 1 db külső 2" 

Bejövő víz csatlakozás   belsős 1/2" 

Feszültség   1~230V/50Hz  

Teljesítmény (ventilátor és motor) W 970 

 

  



 

3. A kazán leírása 

 
3.1  Kazán szerkezete 

A kazánok hegesztett acélszerkezetűek, a hőcserélő 4 mm, a kazán test 5 mm-es 

falvastagságú. Az tüzelőanyagot egy tároló tartályból (fedéllel, tömítéssel 

ellátott) motorral hajtott csigával juttatják az égőhöz. A tartály és az égőfej a 

kazán jobb vagy bal oldalára is elhelyezhető a megfelelő szerelvényekkel. Az 

égés az égési kamra alsó részén, egy öntöttvas retortás égőn történik, 

légbevezetőkkel, amelyeken keresztül a (25) levegő átjut a (11) befúvóból.  

A hőcserélő és az öntöttvas rács védelme érdekében a közvetlen lánghatás ellen 

a rostély fölé egy (7) terelő van beépítve. Az üzemanyag gyújtását a tüzelő 

rostélyon két (36) gyújtópatron (mindegyik 400 W) hajtja végre, amelyeket 

vezérlővel szabályoznak.  Szükség esetén öntöttvas rostélyt (5) lehet felszerelni 

az égési tér felénél, amelyen tüzifa, akár szén elégethető. Az öntöttvas rácson az 

égés teljesen végbe megy. 

Az EKO-KWP MDP kazán hőcserélőjének felső részét vízszintes válaszfalak 

alkotják, megfelelő alakú füstcsatornákkal és turbulátorokkal (18), amelyeknek 

köszönhetően több hő nyerhető ki a füstgázokból.  

A szabványos füstgázcső felszerelhető a kazán felső vagy hátsó falára (2. ábra) A 

vízcsatlakozások a kazán hátsó falán vannak elrendezve. A kazánok elülső 

oldalán található ajtók, könnyen hozzáférhetővé teszik a kazán belsőjét az 

tüzeléshez, tisztításhoz és a hamu eltávolításához a hamufiókból. A légkeverő 

elején és a csigás szállítócsőben további ellenőrzőajtók vannak, amelyek 

lehetővé teszik ezen pontok megtisztítását. A hőveszteségek csökkentése 

érdekében a kazántestet, a tűztér ajtaját és az ellenőrző nyílások burkolatait 

ásványgyapot szigeteléssel védik. A kazánlap korróziógátló porbevonattal van 

bevonva (3). A kazánt automatikusan vezéreljük egy EL483 mikroprocesszoros 

vezérlő segítségével, amelyet a felső kazánház vezérlőpultjára (19) telepítünk.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ábra A kazán részei: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2 Kémény bekötése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra 

 

A kéménybekötést függőlegesen és hátrafelé is lehet állítani. 

 

 

A vezérlő panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.ábra A vezérlő panel 



 

 

4. ábra 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mikroprocesszoros vezérlő sorkapcsolási rajza 



-  Annak érdekében, hogy az El 483 vezérlő sorkapcsolásához hozzáférjen, 

a vezérlő hátsó házrészét el kell távolítani. 

- A vezérlőrendszer részletes üzemeltetési utasításai és funkciói az EL483 

multi vezérlőrendszer mellékelt üzemeltetési útmutatójában találhatók. 

Az EL 483 vezérlő előnyei: 

Az EL 483 vezérlő csigás behordóval felszerelt kazánok számára készült. Vezérli a csigás 

behordót, a fűtési szivattyút, a melegvíz-szivattyút, a padlófűtés-szivattyút, a cirkulációs 

szivattyút, a keverőszelepet és a légfúvót. Opcionálisan két további keverőszelep is 

vezérelhető az ST-61 modulok segítségével, hagyományos szobavezérlővel (be / ki 

kapcsolás) vagy RS kommunikációval, GSM modullal és Ethernet modullal együtt.  

Az EL483zPID egy folyamatos kimeneti jelű vezérlő. A ventilátor teljesítménye közvetlenül 

függ a kazán mért hőmérsékletétől, a kimenő gázoktól és ezeknek a paramétereknek az 

alap értékeiktől való eltérésétől. A zPID vezérlő előnyei az alaphőmérséklet stabil 

fenntartása, felesleges beállítások és ingadozások nélkül. A fent említett típusú szabályozó 

használata kipufogógáz-hőmérséklet-érzékelővel biztosítja, hogy az előremenő 

hőmérsékletet ugyanazon a szinten tartja, ami meghosszabbítja a hőcserélő élettartamát. A 

kipufogógáz hőmérsékletének szabályozása a kimeneten szintén hozzájárul a 

szennyezőanyagok és a gázok alacsonyabb kibocsátásához. A kipufogógázok hőenergiáját 

nem pazarolják, és a kéményen kívülre vezetik, hanem hatékonyan használják fel fűtésre. A 

kazán üzemeltetésekor a vezérlő a PID algoritmust használja a kazán oldalsó falán található 

ventilátor légáramának fokozatos vezérlésére (1. ábra, 27. kép). Az EL 483 zPID részletes 

üzemeltetési utasításai és funkciói az 1. mellékletben találhatók.  

 

3.2. Kazántartozékok cseréje 

Az EKO-KWP MDP kazán képes az égőrendszert és a tartályt jobbra vagy balra átvinni, ami 

javítja és megkönnyíti a kazán beállítását a kazánházban megfelelő helyre.  

A berendezés egyik oldalról a másikra történő áthelyezéséhez csavarja ki a csavarokat (1), 

amelyek a tartályt (2) rögzítik a csavarvezetőhöz (6). Minden csavar alátéttel és anyával 

rendelkezik. Ezután csavarozza le a kazán oldalán a retort nyitó fedelet (3). Ezután 

csavarozza le a kazán másik oldalán található retort nyílás fedő lemezét (4), és csavarozza le 

a retort nyílás fedelét (5). Ezután csavarozza le a behajtó csigát (6) a hajtómotorral és a 

könyökventilátort (7) a kazánlemezről. A következő lépés az (8) égőrostély kihúzása a kazán 

testéből. Az összes korábbi művelet elvégzése után lehetőséget kapunk arra, hogy kihúzzuk 

a csigát és felszereljük a kazán másik oldalára. A kiegészítők összeszerelését a 

szétszereléssel ellenkező módon kell elvégezni. 



5. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra 

 

 

 



Kazán ajtók        

Az EKO-KWP MDP sorozat kazánjai két ajtóval rendelkeznek. 

Mindkét ajtónak megfordítható ajtó zsanérja van, amely lehetővé teszi jobbra vagy balra 

történő kinyitást. A kezelő az igényei szerint állíthatja be a nyitási irányt.  

A bejárati ajtó egyik oldalról a másikra történő megváltoztatásához lazítsa meg az anyákat 

(3) a retesz (8) rögzítőcsavarjain (1) és az ajtó zsanérját (9). Minden anyát ezenkívül 

alátéttel (2) felszereltek. Ezután távolítsa el a fogantyút (5). Ezt rögzítik egy csap (6) és a (4) 

biztosító lemez segítségével. Távolítsa el a biztosító lemezt és a csapot a fogantyú 

tartójából, majd fordítsa meg a fogantyút. Először rögzítse a csapot, majd a biztosítékot a 

szétszerelés fordított sorrendjében. Ezután fordítsa el az ajtót a másik oldalon levő zárral, 

és rögzítse az alkatrészeket az előzőleg meglazított anyákkal. A helyesen megfordított ajtó 

látható az alábbi ábrán. A zárban (8) és a zsanérban (9, 10) levő kerek nyílások az ajtó 

beállítását szolgálják. Az ajtó zárjának fordításakor ügyeljen arra, hogy az ajtó szorosan le 

legyen zárva.  7. ábra 

8.ábra

 



3.3 Beállítások és biztonságos üzemeltetés 

A kazán EL483zPID vezérlővel van felszerelve, amely az üzemanyag-adagoló vezérlésével 

szabályozza a kazán működését, a tüzelőanyag-szállítócsigát, a ventilátort, a fűtési kör 

szivattyút, a melegvíz-szivattyút, a keringető szivattyút, a padlófűtés-szivattyút és a 

keverőszelepet vezérli a: 

- a fűtővíz hőmérsékletének érzékelője a kazán bemeneti nyílásánál 

(előremenő hőmérséklet), 

- a forró víz hőmérsékletének érzékelője, 

- a füstgáz hőmérsékletének érzékelője, 

segítségével a vezérli a gyári beállítások alapján a kezelő programozását.  

 

 

A kazán hőbiztosítékkal van ellátva - egy nem automatikus 

biztonsági hőmérséklet-korlátozó STB-vel van felszerelve. A 

biztonsági termosztát minden egyes kioldása után meg kell 

határozni és elemezni a kazán túlmelegedésének okát. A kazánt csak kijavítás után szabad 

újra üzemeltetni.  

 

Biztonsági termosztát, úgynevezett STB (28. ábra, 1. ábra), a vezérlőpanel mellett található, 

és kiegészítő védelmet nyújt a kazán túlmelegedése ellen, a ventilátort és a csigás behordót 

állandóan kikapcsolva tartja (az STB kézi bekapcsolásáig). A gyártó a termosztát 

hőmérsékletét 95 ° C-ra állítja, azaz 10 ° C-kal magasabbra, mint a kazán maximálisan 

beállítható hőmérséklete. Miután a kazánt a biztonsági termosztát kikapcsolta, az újra 

aktiválása csak akkor lehetséges, ha a kazán 85 ° C alatti hőmérsékletre lehűlt (ezt a kazán 

tényleges hőmérsékletének kijelzése jelzi, ahelyett, hogy a 85ºC hőmérsékletet túllépnék 

két sorban). Az STB újbóli bekapcsolásához a műanyag burkolatot ki kell csavarni a 

csatlakozódobozból, és a rugós nyomógombot le kell nyomni a jellemzően hallható 

kattanásig, például egy szigetelt csavarhúzóval. Az STB minden leállítása után meg kell 

határozni és elemezni a kazán túlmelegedésének okát. Az STB biztonsági termosztátot csak 

hiba kijavítás után szabad újra bekapcsolni. A behordó csigán lévő hőmérséklet-érzékelő 

(28. ábra, 11. ábra) a szállítócsövön visszaégés esetén a jelet küld a kazánvezérlőnek, amely 

kikapcsolja a ventilátort, és megindítja az áramlást, hogy a tüzet a szállítószalagtól az égési 

kamrába irányítsa. Ez a biztosíték csak akkor működik, ha a kazán tápellátása működik.  

Az egyirányú termosztatikus szelep (23, 1. ábra) megakadályozza a rendszert a visszaégéstől 

az tüzelőanyag tároló tartályig az tüzelőanyag öntözésével, amikor a hőmérséklet túl 

magasra emelkedik. Ha a tüzelőanyag-szállítócsiga hőmérséklete meghaladja a 95 ° C ± 2 ° 



C-ot, a szelep megfelelő mennyiségű vizet enged be a tűz eloltásához. Az eldobható 

termosztatikus szelep (28) hőmérője A 12. ábra a csiga behordó csővén helyezkedik el.  

A ø 5 mm-es biztonsági csap (22 1. ábra) a csigásbehordó tengely végén található. A csigás 

behordó esetleges eltömődése az behordás leválasztásához vezet szétvágja a sasszeget, és 

ezzel védi a motort és a sebességváltót a sérülésektől.  

Az üzemanyagtartály fedele (30, 5. ábra) záró érzékelője biztosítja, hogy az 

üzemanyagtartály fedele mindig zárva legyen, amikor a kazán működik. A fedél kinyitása 

figyelmeztető jelzést ad és kikapcsolja a befúvót és a csigás szállító motorját.  

 

 

 

30 – Mágneses érzékelő 

37 – Mágnes 

 

 

 

 

9 ábra: Az érzékelő az üzemanyagtartály fedélén 

 

 

32 – Érzékelő 

34 – Csigatengely 

35 - Mágnes 

 

 

 

 

10. ábra A szállítószalag forgó érzékelője  

 



Az adagoló motor fordulatszám-érzékelője (32. ábra, 5. ábra) folyamatosan működő motor 

vagy üzemanyag-adagolás leállítása esetén riasztási jelzés aktiválódik, a befúvót kikapcsolja 

és az üzemanyag-adagolás be kapcsolva marad. 

3.4 A kazán felszerelése 

 
A kazán csomagja szállításkor tartalmazza: 

- Telepítési és üzemeltetési utasítások, ideértve a kazán és a szabályozó 

jótállási igazolását, 

- A mikroprocesszor-vezérlő kezelési útmutatója, 

- A befúvó műszaki dokumentációja és jótállási igazolása, 

- Szerelvény a befúvó felszereléséhez- 1 darab, 

- Hosszú kihúzó az égéstérhez - 1 darab, 

- Tisztító eszköz a retort nyílások tisztításához - 1 db, 

- Horonycsavar ø5 x 70 (a csavarbehordó rögzítéséhez) - 2 db, 

- 8 mm imbuszkulcs a keverőtisztító nyíláshoz - 1 db, 

- Füstgáz turbulátor - 4 db 15-20 kW-ig, 6 db 25 kW-ig 

- Állítható láb - 4 db, 

- Hamutároló tálca - 1 db, 

- Piszkavas – 1 db, 

- Rövid tisztító eszköz a retortához – 1db. 

A vezérlőegység irányítási köre magában foglalja: 

- Forró víz hőmérséklet érzékelő csatlakozó 

- Füstgáz-hőmérséklet-érzékelő (égéstermék-elvezető csőbe telepítve, 

csatlakoztatásra kész) 

- Szelep érzékelő (csatlakoztatva, ha egy keverőszelepet és működtetőt 

felszereltek) 

- Visszatérő érzékelő (csatlakoztatva, ha egy keverőszelepet és 

működtetőt felszereltek) 

- Gyújtó patron - 2 darab 400 W-os 

- Gyújtásmodul tápellátással és működési jelzéssel 

- Tápkábel 

- Az érzékelő az tüzelőanyagtartály fedélén 

- 6.3A biztosíték - 2 db 

- Hőmérséklet-érzékelő a csavaros szállítószalagon 

- Csatlakozó kábel a fűtőköri szivattyúhoz 

- Csatlakozókábel a melegvízszivattyúhoz 

- Csatlakozókábel cirkulációs szivattyúhoz 

- Csatlakozókábel padlófűtés-szivattyúhoz 

- Forgóérzékelő csavaros szállítószalagokhoz 

- Padlófűtés-érzékelő 



Gyújtási berendezés: (11. ábra) 

Két gyújtó patronból áll, teljes teljesítménye 800W és egy Modul (38) jelzett ellátással és 

működéssel. A gyújtás modul szigetelt dobozban van, amely a ventilátor feletti rekeszhez 

van rögzítve. A modul jelzőfényei: a fűtőpatronok tápellátásának megkezdését zöld fény 

jelzi, az önmelegítők előmelegítését és működtetését piros fény jelzi.  

Az előmelegítés után a ventilátor bekapcsol. Amikor a légáram eléri a 800 ° C 

hőmérsékletet, az üzemanyag meggyullad.  

 

11-es ábra. Gyújtószerkezet az égőfejben 

 

4 A kazán felszerelése és bekötése a kazánházban 
 

 A kazán, mint szilárd tüzelőanyaggal működő készülék a 

vonatkozó előírásoknak megfelelően kell telepíteni, hatósági 

engedéllyel rendelkező telepítő céget kell megbízni, amely 

felelős a helyes telepítésért, a kazán biztonságos és 

problémamentes működésének biztosításáért, a garancia feltételeinek 

betartásával. A kazán beüzemelését csak a gyártóval szerződött szakember 

végezheti. A mikroprocesszorral működő kazánt, mint más elektronikus 

rendszereket is, csak pozitív hőmérsékleti helyiségben szabad bekapcsolni és 

üzemeltetni.    

A kazán felszerelését az alábbi tervek szerint kell elvégezni: 

a / központi fűtési rendszer; 

Fontos, hogy biztonságos távolságot tartsunk a gyúlékony anyagoktól.  

b / A kazánt 230 V / 50 Hz hálózati feszültségre tervezték. 

c / a kémény; a kazán és a kémény csak akkor csatlakoztatható, ha a kéményseprő 

jóváhagyta. Szükséges kéményhuzat: 20 - 35 Pa. 

d / háztartási vízmelegítő 



4.1 A kazán beállítása 

a/. A kazán tűzálló padlón kell legyen, egy hőszigetelő alátéten, amelynek legalább 

2 cm-rel ki kell terjednie mindkét oldalra. Ha lehet a kazánt az alagsorban kell 

üzemeltetni, a felállítást 5-10 cm vastag alapokra ajánljuk. A kazánt be kell állítani. 

A kazán beállításához 4 állítható lábat kell használni (mellékelve) amelyeket a 

menetes lyukakba kell csavarozni a kazán alsó részébe (9. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra 

b/. A kazán megfelel a kazánházak építési szabályainak, miközben biztosítja a 

kényelmes hozzáférést a kazán működtetéséhez és a tisztításához.  

Ezért a következő minimális távolságok ajánlottak az elhelyezéshez:  

- legalább 0,7 m-re a hátsó faltól, 

- kb. 1 m-re az oldalfalaktól (lehetővé teszi a csiga kivételét), 

- legalább 2 m szabad tér a kazán előtt. 

      c/. Egyéb ajánlások: 

- a kazánház magasságának legalább 2,2 m-nek kell lennie. 

- a meglévő épületekben legalább 1,9 m kazánház magassága 

megengedett, 

- megfelelő szellőzés (szellőzés) megléte, 

- a levegőellátásnak egy zárt nyíláson keresztül kell történnie legalább 200 

cm² átmérőjű nyíláson és a talajszint felett legalább 1,0 m-re legyen 

A füstgázcsőnek éghetetlen anyagból kell készülnie, a legkisebb átmérője 

14 x 14 cm és a kazánház mennyezetén kell lennie. A füstgázcsövet a 

tető felett kell vezetni és nem szabad elzáró eszközöket csatlakoztatni 

hozzá. 

- A kéménynek legalább 20 x 20 cm átmérőjűnek kell lennie. 

 



A tüzelőanyag tárolása: 

- a hatékony égést csak az a tüzelőanyag biztosít, amelynek kevés 

nedvesség tartalma van. Ezért a tüzelőanyagot a pincében vagy legalább 

tetőfedés alatt kell tartani; 

- A tüzelőanyagot legalább 1,0 méterre a kazántól vagy közvetlenül egy 

másik helyiségben kell tárolni. 

 

A kazánháznak meg kell felelnie a PN-B-02411 szabvány 

követelményeinek. A kazánhoz kapcsolt központi fűtési 

rendszert leeresztő szeleppel kell felszerelni, amelyet a 

rendszer legalacsonyabb pontján és a kazánhoz lehető 

legközelebb kell elhelyezni.  

 

4.2 A kazán bekötése 

 

Nyitott fűtési rendszer 

A fűtőrendszernek meg kell felelnie a szabvány követelményeinek.  

 

Zárt fűtési rendszer  

A zárt fűtési rendszert a szabvány követelményeinek megfelelően kell 

megtervezni. 

 

A zárt fűtési rendszerben a kazánt fel kell szerelni egy 2,5 bar nyitási nyomású 

biztonsági szeleppel és egy hőbiztosító szeleppel a fölösleges hő elvezetésére, pl. - 

Kétutas DBV-1 biztonsági szelep (10. ábra, a szelepet a gyártó utasításai szerint 

kell felszerelni). Mivel a DBV-1 biztonsági szelepet max. 6 bar üzemi nyomásig 

lehet bekötni, max. 6 bar nyomáscsökkentőt kell felszerelni a szelep elé nagyobb 

üzemi nyomáson.  

A rendszerben a minimálisan megengedett nyomás 2 bar. Amennyiben az Ön 

hálózatában nagyobb a nyomás akkor nyomáscsökkentő szelepet kell beépíteni. A 

hidegvízellátás bekötése előtt hálózati szűrőt kell felszerelni a szilárd 

szennyeződések összegyűjtésére. Amikor az előre menő víz hőmérséklete eléri a 

határértéket, akkor melegvíz kifolyása leáll, ugyanakkor a hideg víz beáramlása 

beindul a fűtési rendszerbe a szelepen keresztül. A fűtővíz ürítésére az elvezető 

cső anyagának 100 ° C feletti hőmérsékletnek kell ellenállnia.  

 

 

 

 



 

12.ábra Szerelési rajz 3 irányú DBV1 biztonsági szeleppel. 

 

Ezenkívül a zárt fűtési rendszerben a tágulási tartály helyes méretének megválasztása 

is fontos. Térfogata a fűtőrendszer térfogatától függ. Ha a tágulási tartály túl kicsi, a 

kazánban (és a kazánhoz csatlakoztatott teljes fűtési rendszerben) a hőmérséklet 

emelkedésével meghaladhatja a 2,5 bar nyomást. Ebben az esetben a forró vizet a 

biztonsági szelepen keresztül ürítik, mielőtt a hőszivattyú-biztonsági szelepeket 

kinyitják a kazán hűtésére. Ezért tilos 2,5 bar-nál magasabb nyitási nyomású 

biztonsági szelep beszerelése, mivel ez a kazán károsodásához vezethet. A biztonsági 

szelep megfelelő működését a gyártó utasításainak megfelelően rendszeresen 

ellenőrizni kell.  

 

 

 

 

 

 



 "Fireman" típusú egyirányú termosztatikus szelep beszerelése: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 és 14. ábra 

 

A kazánok kiegészítő védelme a tüzelőanyag-tartályban lévő üzemanyag meggyulladása 

ellen. Abban az esetben, ha a hő visszaáramlik vagy behatol a tartályba, amelyben az 

tüzelőanyagot tárolják, a hőmérséklet-érzékelő kinyitja a szelepet, amely elárasztja a 

tüzelőanyagot a tartályban, és ezzel megakadályozza a tűz keletkezését. A tűzoltó szelep 

egy önműködő szelep, azaz működése nem függ a külső áramforrásoktól, és így áramszünet 

esetén is megfelelően működik. A szelepet úgy kell beszerelni, hogy be kell csavarni a 

tartály hátsó falába, ügyelve arra, hogy az áramlás irányában (lásd a szeleptest nyilát) 

legyen beszerelve, amelyet a tartály felé kell irányítani (1 - 11. ábra). 



A termosztatikus szelep biztosítja a visszaégés gátlást az tüzelőanyag-behordó csiga vízzel 

történő leöntésével, ha a csigás szállító rendszer hőmérséklete meghaladja a 95 ° C-ot. A 

szelepet a vízcsatlakozásra kell felszerelni, amelyet a behordó csiga hátsó, alsó falához és (a 

szelep használati utasításának megfelelően) a vízellátáshoz vezetnek. Ezután a termosztát 

érzékelőjét ki kell húzni az érzékelő fedeléből, be kell helyezni a csőbe (28, 11. ábra), és 

óvatosan biztosítani kell a kicsúszás elleni csavarral (29, 11. ábra). A termosztatikus szelep 

beszerelésekor ügyeljen a kézi kioldógomb állapotára (2-11. ábra), amelyet a termosztatikus 

szelep típusától függően "lefelé" vagy "felfelé" kell irányítani (a részleteket lásd a 

szelepnél). Ne felejtse el erre a célra a hőmérséklet-érzékelőt az adagolócsőre helyezni, és 

egy csavarral óvatosan meghúzva rögzítse, és ne felejtse el, hogy a meghúzás során ne 

sértse meg a belső fémfonatot (3 - 11. ábra).  

 

4.3 Keverőszelepek alkalmazása 

 

A keverőszelepek lehetővé teszik a forró víz részleges keverését, a kazán előre menő 

fűtővizének és a visszatérő fűtővízének keverésével. Ily módon elkerülhető a hideg víz 

kazánba történő visszatérése, így a szelepek kiegészítő korrózióvédelmet biztosítanak a 

kazán számára, és lehetővé teszik annak gazdaságos működését, különösen alacsonyabb 

hőigény esetén.  

Ilyen módon:  

- A négyutas keverőszelep használata lehetővé teszi a forró közeg egy 

részének visszatérését a kazánhoz, növelve a visszatérő fűtővíz 

hőmérsékletét. Ez lényegesen akadályozza a páralecsapódás kialakulását 

a hőcserélő falain és így hozzájárul a kazán élettartamának 

meghosszabbításához; 

- A hőátadó közeg magasabb hőmérsékletének fenntartása a kazánkörbe, 

amelyet a négyutas szelep képez, lehetővé teszi a kazán opcióinak 

hatékonyabb felhasználását a meleg víz kezelésére; 

- A háromutas szelepek használata lehetővé teszi a fűtőközeg 

elválasztását, pl. nyáron, amikor csak háztartási meleg vizet dolgoznak 

fel. 

A keverési szelepekkel felszerelt fűtési ábrák és működésük példaként ábrája a 12. és a 14. 

ábra. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ábra 

A négyutas szelep egyesíti a fűtési kör hőmérséklet-

szabályozásának előnyeit és a fűtőközeg hőmérsékletének 

növelését a kazán körében. A négyutas keverőszelep használata a 

kazán garanciavállalásának egyik feltétele.  

 



Beépítési példák a keverőszelephez kvantitatív szabályozással rendelkező rendszerben 

(megakadályozza a kazánba a hideg fűtőközeg visszatérését). 

A visszatérőn szerelt háromutas szelep (13a ábra) lehetővé teszi 

a kazán korrózió elleni védelmét azáltal, hogy megemeli a 

visszatérő fűtőközeg hőmérsékletét. A háromutas keverőszelep 

beszerelési módja előfeltétele a kazánra vonatkozó garancia 

megadásának - a garanciafeltételek 4. pontja. Csak egy háromutas szelep használata (amint 

azt a 13b ábra mutatja) biztosítja a kazán védelmét a fűtőközeg "hideg" visszatérése ellen 

(55 ° C alatt).  

 

Ha nincs háromutas szelep (13 ábra) vagy négyutas szelep 

beszerelve, a kazán gyártója nem ismeri el a garanciaigényt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ábra. A kazán központi irányú fűtési és melegvíz-rendszerhez történő 

csatlakoztatásának példaábrája négyutas keverőszeleppel. 



4.4 A kémény huzatszabályozó alkalmazása.  

Huzatszabályozó használata ajánlott kazánokhoz, amelyek biomasszát égetnek. 

Túl magas negatív nyomás esetén a kémény csökkenti az optimális 

körülményeket, ami viszont jelentősen befolyásolja a tüzelőanyag megfelelő 

égési folyamatát a kazánban.  

 

A kereskedelmi forgalomban kapható huzat szabályozót olyan kémény égéstermék 

elvezetéséhez tervezték, amelyekben túl magas negatív nyomás jöhet létre, amely a 

következőkhöz kapcsolódik: 

- a füstgáz elvezető elégtelen keresztmetszete, 

- időjárási viszonyok, például erős szél. 

A kémény túl magas negatív nyomása esetén az égő túlhevülhet, ami viszont túl intenzív 

tüzelőanyag-égést, szélsőséges esetekben visszaégést és meghibásodás kockázatát 

eredményezheti. A kéményen belüli túl magas nyomás negatív hatásainak korlátozása 

érdekében a gyártó javasolja a huzatszabályozók használatát.  

Vázszabályozóval felszerelt berendezéseknél a kémény belsejébe túl magas negatív nyomás 

esetén a szabályozóban a légbevezető nyílik meg. Ennek eredményeként levegőt jut a 

kéményvezetékbe, amely füstgázokkal keverve lehűti azt, növeli az áramlási ellenállást, és 

ezáltal csökkenti a kémény negatív nyomását, ami csökkenti a huzatot. 

   

    17. ábra      18. ábra 

A huzatszabályozó az égéstermék-elvezető cső 

oldalsó helyzetében szerelhető fel a kazán és a 

kémény között (18. ábra), valamint a tengelybe 

(17. ábra) elhelyezett csővezetékbe az 

égéstermék felett vagy alatt. 

A telepítést a kéményviszony szabályozójának 

beszerelési és üzemeltetési utasításaival 

összhangban kell elvégezni. 

19. ábra 



5. HMV (háztartási meleg víz) hőmérséklet érzékelő 

 

A melegvíz-hőmérséklet-érzékelőt a melegvíz-tartállyal rendelkező központi 

fűtési rendszer melegvíz-hőmérsékletének szabályozására használják. Az EKO-

KWP V kazán vezérlője hőmérséklet-érzékelővel van felszerelve, amely 

kizárólag az EL483 zPID mikroprocesszoros vezérlőkkel működik. A melegvíz 

hőmérséklet érzékelő fejből és csatlakozókábelből áll.  

 

A melegvíz hőmérséklet érzékelő felszerelése: 

- Az érzékelőt úgy kell felszerelni, hogy a csővezetéket hozzákapcsolják a 

vízmelegítőhöz vagy az erre a célra kialakított csatlakozóhoz. 

 

Az érzékelőt csak külön melegvízszivattyúval rendelkező 

fűtőrendszerre lehet felszerelni. A hőmérséklet-érzékelő 

érzékelőjét a hőmérséklet-érzékelővel ellátott 

tartálycsatlakozóba egészen lefelé csúsztatva és a kábelt a kiesés 

ellen védve kell elhelyezni. Ha a tartályon nincs jelölés, akkor azt a teljes tartály 

magasságának 1/3-át szigetelés mellett a tartály burkolatára kell helyezni. Az érzékelőnek 

közvetlenül érintenie kell a tartály acélköpenyét. Vezesse a kábelt és rögzítse azt a hely 

állandó elemeivel, hogy ne tegye ki sérülésnek.  

 

A használati melegvíz hőmérséklet beállítását az EL480zPID típusú kazán és 

mikroprocesszor vezérlő használati útmutatója szerint kell elvégezni. Kérjük, 

küldje el a használati melegvíz kezelésével kapcsolatos minden kérdést és 

kétséget a kazán gyári szolgálatának vagy a területi képviselőnek. 

 

6. A kazán indítása 

 

A kazán bekötését engedéllyel rendelkező szerelőnek a kell elvégeznie, az első 

üzembe helyezését pedig a gyártóval szerződött partnernek. Az üzemeltetést a 

felhasználó csak az után végezheti miután alaposan megismerte a kazán és a 

vezérlő kézikönyvét és a jótállási feltételeket.  

 

 



 

6.1 Ellenőrzések az első és a második kazán indítása előtt 

a) A központi fűtési rendszert be kell építeni a kazán indítása előtt, majd töltse fel vízzel. A 

fűtőrendszer vízének tisztának kell lennie, olyan adalékok nélkül, mint olaj, oldószerek vagy 

más agresszív vegyi anyagok. A víz nem lehet "kemény" (kalcium-só tartalom). Ha kemény a 

víz, akkor kémiailag meg kell lágyítani 7ºH-ra (német fok).  

Javasolt, hogy a kezelt vízzel való feltöltés előtt a rendszert tiszta vízzel öblítsék át, hogy 

eltávolítsák a szennyeződéseket, amelyek zavarhatják a kazán működését.  

A nyitott tágulási tartályú fűtőrendszerek lehetővé teszik a fűtővíz közvetlen érintkezését a 

levegővel, így a fűtési időszakban a víz elpárolog.  

A fűtési szezon alatt tartson állandó vízmennyiséget a rendszerben, és ellenőrizze, hogy a 

fűtési rendszer levegőzik-e. A víz a kazánban és a telepítésben csak akkor cserélhető, ha azt 

a létesítmény javítása vagy rekonstrukciója megköveteli. A víz elvezetése a fűtési 

rendszerből és újra töltése növeli a korrózió és a vízkőképződés kockázatát.  

 

Ha a rendszert vízzel kell feltölteni a kazánon keresztül, ezt a 

műveletet csak akkor szabad elvégezni, ha a hőcserélőt nem 

fűtik, hogy ne károsodjon a kazán. 

b) Légtelenítse a fűtési rendszert (légtelenítő 20. 

ábra). Az EKO-KWP MDP kazán egy 

légtelenítőnyílással van felszerelve, amely lehetővé 

teszi a kazán légtelenítését, amelyet a felső 

burkolatban vezet ki (légtelenítőnyílás, 1. ábra, 11. 

tétel).  

c) Ellenőrizze, hogy a kazán és a fűtési rendszer 

közötti szelepek nyitva vannak-e. 

d) Ellenőrizze a fűtési rendszer tömítettségét. 

e) Ellenőrizze a kémény csatlakozását (vezérlőpartíció - nyitva). 

f) Ellenőrizze, hogy az irányító felszerelve van-e. 

g) Ellenőrizze a csiga szorosságát, kapcsolja be a ventilátort. 

 

Az ellenőrzés során az érintkező felületeket gondosan ellenőrizni kell: 

- ventilátor kazán oldalfalával 

- az ellenőrző fedelet a keverő tisztítónyílása körül 

- égőfej és kazántest csatlakozása. 



h) Ellenőrizze az elektromos csatlakozást (földelt aljzat). A foglalatban a földelő csapnak 

felül kell lennie, és a fázist a bal oldalra kell csatlakoztatni. 

i) Ellenőrizze a vízmennyiséget a fűtési rendszerben. 

j) Csatlakoztassa a központi fűtés szivattyút és meleg víz szivattyút, valamint további 

rendszer kiegészítőket, ha van ilyen. 

k) Ellenőrizze a szivattyúk megfelelő működését a vezérlő kézi üzemmódjában. 

l) Helyezze be a füstgáz turbulátorokat az 1. ábra szerint. 

6.2 A kazán indítása 

a) Miután bedugta a konnektort az aljzatba, kapcsolja be a kazán tápellátását a vezérlőtest 

bal oldalán lévő megvilágított főkapcsolóval. 

b) A vezérlőn az impulzusgenerátor gombjának megnyomásával lépjen be a MENÜ-be, és 
forgassa el a gombot a FUEL SELECTION opció kiválasztásához. A kazán és a szabályozó 
gyárilag fapelletek égetésére van beállítva.  
 

Kiválasztjuk az AUTOMATIKUS vagy BEÁLLÍTÁS funkciót. Az AUTOMATIKUS BEÁLLÍTÁS 
funkcióban, a kijelzőn megjelenő utasításokat követve, az égőfej két égőjével begyújtott 
tüzelőanyaggal gyújtunk be.  
Az IGNITION funkció lehetővé teszi az tüzelőanyag hagyományos meggyújtását. Először 
válassza ki a KÉZI ÜZEMELTETÉS funkciót, majd a FEEDER funkciót (nyomja meg a gombot). 
Töltse meg tüzelőanyaggal a csigás behordót. Kapcsolja ki az adagolót a gomb ismételt 
megnyomásával. A MENÜ-ben válassza a FŰTÉS módot. 
Helyezze az égő gyújtóst az tüzelőanyagra a rostélyra (pl. Papír, forgács, száraz fa, begyújtó 
kocka stb.), És zárja be a kazán ajtaját és aktiválja a FŰTÉS üzemmódot. Ez a ciklus addig 
tart, amíg a füstgáz hőmérséklete el nem ér egy bizonyos értéket. A bekapcsolás után a 
vezérlő belép a munkaciklusba, és a kijelzőn megjelenik a PID: OPERATION üzenet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



c) Ellenőrizze a kazán működését több ciklusban. 
d) Ellenőrizze újra a kazán tömítettségét. 
e) A kazán indításának tényét rögzítse a jótállási kártyán. 
 

A kazán ajtajának kinyitása előtt kapcsolja ki a ventilátort. 
 
 
 

 
6.3 A kazán kikapcsolása 
 
A fűtési szezon vége után vagy vészhelyzetben a kazánt az alábbiak szerint kell lekapcsolni: 

- kapcsolja ki a vezérlőt, és válassza le az áramellátást, 
- távolítsa el az üzemanyag-maradványokat a hamutartályból. 

Alaposan tisztítsa meg a kazán belső felületeit, oldja ki a szellőzőnyílásokat, hagyja nyitva a 
hamutartó ajtaját.  
Szigorúan tilos az égési térben lévő tűz vízzel történő eloltása! 

- A kazánt csak felnőttek használhatják, miután elolvasta a használati 
útmutatót. Felnőttek nélkül gyermekek nem tartózkodhatnak a kazán 
közelében. 

- Tűzveszélyes gázok vagy gőzök jelenlétekor a kazánházba, vagy munka 
közben, ahol fennáll a tűz vagy robbanás veszélye (ragasztás, festés stb.), 
A kazánt ki kell kapcsolni. 

- A kazán megvilágításához ne használjon gyúlékony folyadékokat. 
- A láng vezérelhető a felső ajtóval. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy 

ezen művelet során megnövekszik a szikra kirepülésének veszélye a 
kazánházban. 

- A láng szemrevételezése után az ajtót azonnal szorosan be kell zárni.  
- A kazán működése közben a kazánt semmilyen módon nem szabad 

túlfűteni.  
- Tűzveszélyes tárgyakat nem szabad a kazánra vagy annak közelében 

elhelyezni. 
- A hamu eltávolításakor a kazánból a gyúlékony anyagoknak 1,5 m-nél 

nagyobb távolságra kell lenniük. 
- Ha a kazán 55 ° C-nál alacsonyabb hőmérsékleten működik, az 

hőcserélőn párakicsapódás lehet, ez korróziót okozhat, ami lerövidítheti 
a hőcserélő élettartamát. 

- A fűtési szezon végén a kazánt és a füstcsövet alaposan meg kell 
tisztítani. 

- A kazánházat tiszta és száraz állapotban kell tartani. 



- Az elektromos alkatrészekkel vagy a kazán szerkezetével bármilyen 
manipuláció tilos. 

- Tilos a tüzet az égési térben vízzel oltani. 

 
7. A kazán üzemeltetése és karbantartása 
 

1) Az égőfej és tüzelő rostély öntisztító funkcióval rendelkezik. A csigával betáplált 
tüzelőanyag-részek a hamut eltávolítják a csatornából. Ennek ellenére a visszatérő 
csatornát időnként legalább alaposan meg kell tisztítani. Az átlagos égés során a 
hamutartót hetente egyszer ki kell üríteni (védőkesztyűt kell viselni). A fűtőszakasz 
során szükség lehet a visszatérő ereszcsatorna rövid kaparóval történő 
megtisztítására és az ereszcsatorna szellőzőnyílásainak lyukasztással történő 
tisztítására. A fűtőszakaszban szükség lehet a visszatérő csatorna rövid kaparóval 
történő megtisztítására és a csatorna szellőzőnyílásainak tisztítására. A levegőztető 
lyukak átjárhatóságát legjobban úgy lehet megítélni, ha a ventilátort rövid időre 
bekapcsolják teljes fokozattal. 

2) Legalább havonta egyszer az égőfej belsejét meg kell tisztítani. A tisztítása után ne 
felejtse el óvatosan felhelyezni a csappantyút, hogy az szorosan bezárja az ellenőrző 
nyílást. 

3) A kazán folyamatos üzemeltetése során javasoljuk, hogy hetente egyszer tisztítsa 
meg a kazántest hőcserélő felületét (égési kamra oldalfalait, vízszintes hőcserélőit, 
füstgáz-kavargókat stb.). Ha működés közben a hőcserélő felület szennyezett, az 
csökkenti a kazán hatékonyságát és növeli a fogyasztást. 

4) Tisztítás előtt legalább 1 órával kapcsolja ki a kazánt a főkapcsolóval. 
5) Javasolt a hajtómotor és a ventilátor tisztítása kívülről. A felhasználó nem távolíthatja 

el a ventilátort. (ezt a műveletet csak egy szolgáltató cég alkalmazottja végezheti el.) 
A ventilátort száraz kefével kell tisztítani. Ezen műveletek során a kazánt le kell 
választani az áramellátásról. 

6) Mivel a ventilátor működése közben túl magas nyomás keletkezik az égési kamrában, 
ügyelni kell a kazán tömítettségének biztosítására (égéskamra ajtaja, hamuajtó stb.). 

7) Ajánlott, hogy ha túl nagy vákuum jelenik meg a kéményben, akkor használjon 
kémény-ventilátorokat az tüzelőanyag égési folyamatának és a kazán működésének 
optimalizálása érdekében. 

8) Ha a kazán nem működik több mint 24 órán keresztül (például a fűtési idény után), 
akkor azt feltétlenül meg kell tisztítani, és az tüzelőanyagtartályt és az 
adagolómechanizmust ki kell üríteni. 

9) Ha kő- vagy fémdarabok jelennek meg az tüzelőanyagban, a csigabehordó 
eltömődhet. A motort egy tengelykapcsoló segítségével csatlakoztatják a csigához 
egy csapszeg segítségével, amely megvédi a motort a túlterheléstől. Ha túlterhelés 
történik, és a csapszeg levágásra kerül, kapcsolja ki a kazánt, ürítse ki az tüzlőanyagot 
a tartályból és távolítsa el az akadályt. A csavartengelyt acélrúddal kell beállítani 
olyan helyzetbe, hogy egy új horonycsap beilleszthető legyen a csavar tengelyén lévő 
furatokba és a tengelykapcsolóba. A pótalkatrészek a standard felszerelés részei. 
Ezenkívül az adagolómotort túlterhelés-biztosíték védi.  



10) A vízkeménységnek alacsonynak kell lennie, hogy ne haladja meg a 7º dH-t (hét 
német fok). A nagyobb keménységű víz használata a vízkő kialakulásához, a kazán 
hatékonyságának csökkenéséhez és a hőcserélő elégetéséhez vezet. 
11)  Nyáron ne engedje le a vizet a kazánból és a berendezésből. 
12)  A kazánt 65 ° C - 80 ° C előremenő hőmérsékleten és a visszatérő ágon minimum 
55 ° C-on kell üzemeltetni. Az alacsonyabb visszatérő hőmérséklet fokozza a víz 
kondenzációjának jelenségét, különösen a visszatérő csatlakozón és a füstgázvezeték 
közelében az égéstermék előtt, ami a fokozott korrózió és a kazán élettartamának 
lerövidülésének oka. Ezen jelenségek csökkentése érdekében magasabb hőmérsékleti 
beállításokon kell dolgozni, és négy vagy háromutas keverőszeleppel felszerelt 
keverőrendszereket kell használni, lásd a 10. és 12. ábrát. 
 
7.1 Példák a hibákra és azok eltávolítására 
 
 

A hiba típusa  A hiba lehetséges oka Javasolt javítás 

Salak lerakódások és hamu 
kirakódás 

Rossz minőségű tüzelőanyag 
Használjon megfelelő 
granulációs és fűtőértékű 
üzemanyagot 

Nedves tüzelőanyag 
Alacsonyabb víztartalmú 
tüzelőanyagot használjon 

Helytelen üzemanyag-égés 
Módosítsa a vezérlő 
beállításait 

A beállított üzemi 
hőmérsékletet nem éri el a 

belső hőmérséklet 

Alacsony minőségű üzemanyag 
használata 

jobb minőségű 
üzemanyagot használjon 

a hőcserélőnek piszkos a 
felülete 

alaposan tisztítsa meg a 
hőcserélőt 

Helytelenül kiválasztott vagy 
szennyezett kémény 

Ellenőrizze a füstcső 
tömődését, alaposan 
tisztítsa meg a kéményt 

A kazán helytelen kiválasztása a 
fűtött felülethez, vagy a 
központi fűtés beszerelésének 
hatékonysága nagyon alacsony 

 A központi fűtés 
berendezés korszerűsítése                                          
A létesítmény 
energiahatékonyságának 
javítása 

Helytelen vezérlőbeállítások 
Figyelmesen olvassa el a 
vezérlő kézikönyvét és 
állítsa be a paramétereket 



A csiga behordó üres 

Nincs üzemanyag a tálcában, 
vagy az üzemanyag nem jut az 
adagoló fölé 

Takarítsa ki az összeállt 
tüzelőanyagot és töltse fel 
az tartályt 

Eltört a rögzítő csapszeg 
Helyezzen be egy új 
csapszeget 

 Jelentős hőmérséklet 
emelkedés a beállított 

hőmérséklet felett 

túlzott fűtőközeg-veszteség a 
rendszerben 

a hűtőközeget csak akkor 
szabad feltölteni, amikor a 
kazán lehűlt 

nem megfelelő befúvási 
paraméterek 

növelje a befúvások közötti 
eltelt időt                         
csökkentse a befúvások 
közötti időt            
csökkentse a befúvási 
teljesítményt 

 A füst jön ki a tisztító 
nyíláson vagy a burkolatok 

alól 

helytelenül felszerelt 
védőelemek 

húzza meg a csavarokat, 
amelyek a fedőket tartják 

szennyeződés vagy a 
tömítővezeték sérülése 

tisztítsa meg vagy cserélje 
ki új tömítőzsinórra 

Füst jön ki az ajtón 

Nincs kémény huzat:                      
a kémény túl alacsony,                  
a kémény szakasz túl kicsi, 
szivárgó kémény,                       
piszkos kémény,                  
piszkos kazán 

emelje a kémény 
magasságát v. növelje a 
kémény keresztmetszetét 
v. tömítse le a kéményt v. 
tisztítsa meg a kéményt v. 
tisztítsa meg a kazánt 

az ajtó kinyitása a ventilátorok 
működése közben 

az ajtó kinyitása előtt 
kapcsolja ki a ventilátort 

piszkos vagy sérült tömítőhuzal 
tisztítsa meg vagy cserélje 
ki a kábelt újra 

Hallható "robbanások" a 
kazánban 

elzáródott kémény bontsa ki a kéményt 

rossz vezérlőbeállítások  
módosítsa a beállításokat, 
növelje a fújási frekvenciát 

Forráspont, forró víz a 
kazánban 

nincs hővédelem 
ne zárja le szelepekkel az 
összes hőfogyasztót 

hibás a központi fűtés telepítése frissítse a telepítést 

A kazán automatikus 
működés közben kialszik 

rossz üzemanyagminőség jobb üzemanyag 

rossz vezérlőbeállítások módosítsa a beállításokat 

túl kicsi befúvás 
állítsa be a megfelelő 
ventilátor beállítást 



A kazán azonnal kialszik a 
begyújtás után 

a vezérlő túl hosszú ideig volt 
gyújtási módban 

állítsa a vezérlőt 
automatikus üzemmódba 

Az üzemanyag-adagoló 
csiga a hajtómotor 

működése ellenére nem 
forog 

Eltört a rögzítő csapszeg Cserélje ki a csapszeget 

a csiga eltömődött 

távolítsa el a csigát és 
tisztítsa meg az 
üzemanyag-szállító 
rendszert 

Alacsony hűtőközeg-
hőmérséklet az intenzív 

égés ellenére 

a kazáncserélő súlyos 
szennyeződése 

alaposan tisztítsa meg a 
kazánt, az égéskamrát és a 
konvekciós csatornákat 

túl magas hőfogyasztás a kazán 
teljesítményéhez képest, nagy 
hőveszteség 

javítsa az épület beépítési 
és hőhatékonyságát 

helytelenül kiválasztott kazán a 
központi fűtéshez 

használjon erősebb kazánt 

A kazán vízszivárgása 

a füstgázban lévő vízgőz 
kondenzációja a kazán 
betáplálása és visszatérése 
közötti túl nagy hőmérsékleti 
különbség miatt 

használja a használati 
utasításban szereplő 
működési paramétereket 

kazán alacsony hőmérsékleten 
működik 

állítsa be a keverőszelepet 

Túlzott üzemanyag-
fogyasztás 

az égési paraméterek hibás 
beállításai 

módosítsa a vezérlő 
beállításait 

az üzemanyag fűtőértéke túl 
alacsony 

használjon megfelelő 
fűtőértékű ajánlott 
üzemanyagot 

helytelenül kiválasztott kazán az 
épülethez 

végezzen épület-
energiaellenőrzést 

Eltört a csiga rögzítő 
csapszeg 

az adagoló elzáródása rossz 
üzemanyagminőség miatt, 
például kövekkel 

megfelelő méretű 
tüzelőanyagot használjon 

az üzemanyag-szállító rendszer 
tartójának helytelen beállítása 

állítsa be az adagoló csövet  

a hajtómű motorja nem stabil 
módon van rögzítve 

javítani és tartósan 
rögzíteni 

Füst jön ki az tüzelőanyag 
tartályból 

piszkos tisztító lyukak és égő 
tisztítsa meg a 
tisztítónyílásokat és az égőt 



piszkos kémény és kazán 
tisztítsa meg a 
füstgázcsövet és a kéményt 

gyenge kémény huzat 

növelje a kémény 
keresztmetszetét, tömítse 
le a kéményt, tisztítsa meg 
a kéményt, tisztítsa meg a 
kazánt, emelje meg a 
kéményt 

Rossz tüzelőanyag-
fogyasztás 

rossz minőségű tüzelőanyag 
használjon megfelelő 
granulációs és fűtőértékű 
tüzelőanyagot 

túl alacsony az égési levegő 
mennyisége 

ellenőrizze a ventilátor 
levegőbemeneti nyílását,  
tisztítsa meg az égőt 

Víz szivárgás a pelletből nedves barnulás a tartályon 
szárítsa meg és használjon 
alacsonyabb páratartalmú 
üzemanyagot 

A csiga vége égett  Helytelen égésszabályozás 
állítsa be az égést a DTR-vel 
összhangban 

Az üzemanyag-adagoló 
nem kapcsol be 

nincs tápegység vagy 
kazánszabályozó ki 

ellenőrizze a tápegységet 
és a vezérlő főkapcsolóját 

a kazán biztosíték kioldott  cserélje ki a biztosítékot 

A kazánt nem lehet 
elindítani 

nincs tüzelőanyag Töltse fel a tartályt 

nincs a vezérlőnek elektromos 
csatlakoztatása 

csatlakoztassa a vezérlőt az 
elektromossághoz 

Kioldott az STB hővédelem 
nyomja meg az STB 
hőbiztosítót a vezérlőben 

A vezérlőben lévő biztosíték 
kiégett 

cserélje ki egy újra 
(jelenlegi 2A) 

A kátrányrétegek 
kialakulása a kazán falain 

nedves tüzelőanyag-égés 
száraz üzemanyagot 
használjon 

alacsony minőségű égetett 
tüzelőanyagok 

használjon jobb minőségű 
üzemanyagot 

 
Mielőtt felhívná a szervizt alaposan tisztítsa meg a kazán belső falait, 
és biztosítson hozzáférést a kazánházhoz lehetséges karbantartáshoz 
vagy szereléshez. 

 
 
 



7.2 Az égő tisztítása 

 
24. ábra: A visszatérő égő tisztítására 

 
Az eltömődött szellőzőnyílások helytelen levegő áramlása rosszabb 
égési paramétereket eredményez. 
 

 
7.3 A biztonsági csap és a behordócsiga alkatrészeinek cseréje 
 
A csapszeg és a csiga megsérülésének fő oka a rossz üzemanyag-minőség. A csapszeg 
megsérülhet azáltal is, hogy a csiga szélét az adagoló csatlakozóval megüti. 
 

 
 
Az első lépés az, hogy a tartályban maradt tüzelőanyagot az ellenőrző nyíláson keresztül 
kiöntjük. Ezután csavarja le a hajtómotort (2) összekötő csavarokat (4) a csavaros adagoló 
csővel, húzza ki a csigát (3) a hajtómotorral (2), végül húzza ki a csapszeg csavarját, hogy 



leválasztja a csigát a hajtómotorból, vagy a csavarok kihúzása után (4) távolítsa el a csapot 
(1) húzza ki a motort és a csigát külön. 
 

 
 
A csavart (2) úgy telepítjük, hogy a csavart behelyezzük a hajtómotor-agy (2) furatába, és 
horonycsavarral rögzítjük. A rendszer összeszerelését úgy hajtják végre, hogy a (3) csavart a 
csavarvezető csőbe a hajtómotor (2) pereméhez vezetik, és a rendszert egyforma erővel (4) 
csavarokkal rögzítik.  
 
27. ábra: Az üzemanyag-ellátó és az égési rendszer képe 

 
  

Mielőtt elvégzi ezeket a tevékenységeket, ellenőrizze, hogy a kazán ki 
van-e húzva az áramellátásból (a konnektort ki kell venni az aljzatból). 
 
 

 
 
 
 



8. Jótállási feltételek 
 
8.1 Garanciaidő 

1.1 A ZUG ELEKTROMET 60 hónapos garanciát nyújt a kazántest szilárdságára a kazán 
megvásárlásának napjától számítva, de legfeljebb 72 hónapig a gyártás időpontjától.  

1.2 A kazán egyéb elemeire, kivéve a 4.1. pontban meghatározott eseteket 2.4. 
pontban foglaltakra, a kazán megvásárlásának napjától számított 24 hónapos garancia 
vonatkozik, de legfeljebb 36 hónap a gyártás időpontjától.  

1.3 A kazán elemeire, amelyeket a kazán első működési évében elvégzett 
garanciajavítás során cseréltek ki (a vásárlás dátumától számítva), a kazán testére 
vonatkozó 36 hónapos garancia a tömítettségre, és egyéb kazán alkatrészekre 24 hónapos 
garancia vonatkozik. A kazán elemeire, amelyeket a kazán üzemeltetésének második 
harmadik évében a garanciajavítás során cseréltek ki (a vásárlás dátumától számítva), a 
karosszéria tömítettségére vonatkozó 24 hónapos garancia, valamint a kazán egyéb 
alkatrészeire 12 hónapos garancia vonatkozik.  
 
8.2 A jótállás hatálya 
 2.1 A garancia biztosítja a kazán hatékony működését, feltéve, hogy azt a Telepítési 
és Felhasználói Útmutatásoknak megfelelően telepítik, üzembe helyezik és üzemeltetik. 
 2.2 A ZUG ELEKTROMET a jótállás alapján felel a készülék fizikai hibáért, amelyeket a 
gyártó hibája okozott. 
 2.3 A garanciaidő alatt a kazánhasználó jogosult a gyártó hibája által okozott károk 
ingyenes kijavítására. Az azonnali beavatkozást nem igénylő károkat a gyártó 
szervízszolgálata távolítja el a hiba bejelentésétől számított 14 munkanapon belül. Kivételes 
esetekben, például azért, ha alkatrészeket kell szállítani alvállalkozóktól, a javítási időszak 
meghosszabbítható 21 munkanapra az értesítés napjától.  
 2.4 Bármely meghibásodás vagy kazán meghibásodás, amelyet:  

 a felhasznált tüzelőanyag nem megfelelő minősége 

 a kazán beszerelése nem felel meg a használati útmutatónak és a törvényi 
előírásoknak 

 helytelen eszközválasztás 

 a kémény rossz mérete és/vagy műszaki állapota 

 helytelen kémény huzat 
és szintén 

 A test és a hőcserélő rozsdamentes acélrészei (különösen a kazán hátsó falán), 
amelyek a víz és az égéstermékek tartós kondenzációjából erednek, amelyet 
nedves üzemanyag használata okoz, és a füstgáz vagy a fűtőközeg alacsony 
hőmérsékletét visszatérő áramkörben tartja 

 kazánkárosodás az eszköz túl alacsony paramétereinek használata miatt.  

 kazánok károsodása a kémény csapadék és a kondenzvíz elvezetésének hiánya 
miatt 

 a kazán automatizálási alkatrészeinek károsodása az elektromos hálózathoz 
való nem megfelelő csatlakozás miatt (nincs védődugóval ellátott hálózati 
csatlakozó vagy nincs védővezető); 



 lakkbevonat és korrodált fémlemez a tartály belsejében és az adagoló egyéb 
elemei, beleértve az adagolócsavart, túl nedves üzemanyag használata miatt 
sérült 

a jótállás nem terjed ki. 
2.5 Minden szolgáltatási igényt előzetes szakértői felmérés előz meg, annak 

meghatározására, hogy a vevő által leírt hiba előfordulhat-e, és nem az eszköz nem 
megfelelő használata miatt a felhasználó hibája volt-e. 

2.6 Ha a szolgáltatást olyan eseményre hívják ki, amelyre a garancia nem terjed ki, 
VAGY A GARANCIA IDŐTARTAMA UTÁN, az érkezés és a SZERZETT JAVÍTÁS költségeit az 
ügyfél viseli. 

2.7 A felhasználó elveszíti a kazángarancia jogát a következő esetekben: 

 felhasználó által végzett átalakítások a kazán szerkezetében 

 a használati útmutatóban szereplő kazán beszerelési, karbantartási és 
üzemeltetési ajánlásainak be nem tartása 

 a kazán tömörségének sűrített levegővel történő ellenőrzése 

 a kazán elektromos bekötéseiben felhasználó által végzett változtatások vagy 
kiegészítő vezérlőberendezések csatlakoztatása a gyári szerviz jóváhagyása 
nélkül 

 amikor a kazánt nem egészítik ki négy- vagy háromutas szeleppel, a 
kondenzáció hőmérséklete alatti túl hideg visszatérő víz okozta korrózió ellen, 

 a ZUG ELEKTROMET-rel nem történik pénzügyi elszámolás az 1. pontban 
meghatározott körben 2.4 

 kazánok javítása a garancia ideje alatt a gyártó által nem engedélyezett 
személyek és cégek által, 

 ha a működtetés nincs összhangban a Felhasználói kézikönnyvel. 

 a kazán károsodása és hibás működése a következők miatt: 
o nem megfelelő szállítás - beleértve a kazánházba történő szállítást is 
o a kazán nem megfelelő beszerelése 
o meghaladja a kazán megengedett legmagasabb hőmérsékletét 
o víz fagyása a rendszerben vagy a kazánban 
o hideg víz ráeresztése a forró kazánhoz 
o kazán üzemeltetése elégséges mennyiségű víz nélkül 
o a hőcserélő acél elemek korróziója, mely a következőkből származik: 

 a kazán hosszú távú üzemeltetése a központi fűtőberendezésből 
visszatérő víz hőmérsékletén 55 ° C alatt 

 a korom, pernye, kátrány rendszeres és pontatlan tisztítása 
működés közben és hosszabb működési szünetek előtt, például a 
fűtési szezon végén, 

 a kazán felszerelése egy nedves kazánházba, a szellőzés nélül, 
 a kazán felszerelése egy nedves kazánházba, a szellőzés hiánya és 

a kazán védekezésének megakadályozása a hőcserélő falain lévő 
vízkondenzáció ellen (ajánlott a kazán ajtaját nyitva hagyni, 
higroszkópos anyagokat elhelyezve stb.) 
 



- a kémény megfelelő huzatának hiánya 
- központi fűtési berendezések ellátására szolgáló vízkeménység 7˚ dH 

(német fok) felett  
2.8 A jótállás nem terjed ki a vezérlő, a hajtómotor és a ventilátor károsodására, 
amelyet villámlás, tápvezeték túlfeszültség, szennyezés és mechanikai, kémiai és 
termikus károk okoznak, valamint illetéktelen személyek által végzett módosítások és 
javítások.  

 
Kiegészítés: 
3.1 A kazán gyártója nem felel a helytelenül kiválasztott kazán teljesítményért.  
3.2 Az eszköz javításának módszerét a GARANCIA határozza meg. 
3.3 A kazán minőségével kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 nappal a hiba feltárásának 
pillanatától be kell jelenteni a gyártónak. 
3.4 Azok az egyedüli dokumentumok, amelyek felhatalmazást adnak a gyártó szervizének a 
jótállás javítására: a kazán vásárlási számlája és a kazán kitöltött jótállási kártyája, valamint 
a hajtómotor és a befúvó ventilátor mellékelt jótállási kártyái és DTR-i. Ezeket a 
dokumentumokat a felhasználónak a kazánra vonatkozó garanciaidő alatt tárolnia kell, és a 
javítás megkezdése előtt be kell mutatnia a szervizközponthoz. 
3.5 A kazán helytelen égésével kapcsolatos panaszok esetén (nincs kémény huzat, kátrány, 
füst nem kerül a kazánba), a kéményseprő szakvéleményének fénymásolatát el kell 
készíteni arról, hogy az égéstermék-cső megfelel az adott kazánra vonatkozó DTR-ben 
foglalt összes követelménynek. 
3.6 Azokban az ügyekben, amelyekre a fenti feltételek nem terjednek ki, a polgári 
törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) 
 
Ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A megfelelő ártalmatlanítás 
biztosításával elősegíti a környezet védelmét. A termék újra hasznosításával kapcsolatos 
részletesebb információkért forduljon a hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a boltba, ahol a 
terméket vásárolta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


