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1. TECHNIKAI ADATOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Egy adag tüzelőanyag égés ideje függ a minőségétől, belső és külső hőmérséklettől, épület 
hőveszteségétől és más tényezőktől. 
**Megrendelésre készítünk 1900 mm magassággal. 

 

 
2. A KAZÁN FELÉPÍTÉSE 1. Levegőszabályzó 

2. Huzatszabályzó 
3. Rúd 
4. Levegő előmelegítő kamra 
5. Füstkivezető nyílás 
6. Másodlagos levegőbeáramló szelep (U) 
7. Teleszkóp levegőcső 
8. Tüzelőajtó 
9. Levegőelosztó és égés stabilizátor 
10. Tüzelőanyag 
11. Hamuajtó 
12. Húzólánc/Acél sodrony 
13. Horog 
14. Elmenő vízcsatlakozás 
15. Visszatérő vízcsatlakozás 
16. Hőmérő csatlakozás 
17. Nyomásérzékelő szelep csatlakozás (1,5 bar) 
18. Talapzat 
19. Rostély 
20. Lángterelők 
21. Ventillátor 

 
 
 
 
 
 
 

1.kép 
 

FIGYELEM! A kazán felépítésén változtatni szigorúan tilos! 
 

2.1 LEÍRÁS (1.kép) 
Kazán - acél test, amit egy nagyobb test magába foglal, amelyek között hőszigetelés található. A két test 
közti térben történik a hő hordozó – víz melegítése. Az elülső kazán részben található a huzatszabályzó (2), 
tüzelőajtó (8), hamuajtó (11), füstkivezető nyílás (5). Azon kívül vízcsatlakozások (14-15) és hőmérő csatla- 
kozás (16). Az égés minőségének javítása céljából az égéskamra felső részében külön égéshez szükséges 
levegő előmelegítő kamra található (4). Az univerzális, széntüzelésre is alkalmas kazánoknál használjuk a  
rácsot és a szén módra való kapcsolót (6). Az égéskamrában a teleszkóp levegőcső (7) végén található a 
levegőelosztó és égés stabilizátor (9). A kamra felső részén található a levegőnyílás és a szabályozó (1). 
Kívánság esetén beton alapzatot biztosítunk a kazánhoz, szigetelő tömítéssel (18). A kazán jobb oldalán 
acél sodrony és gyűrű segítségével (12) lehet felső helyzetben horog (13) segítségével rögzíteni a levegő  
elosztó rendszert újra töltéskor. A levegőelosztó rendszer a perem fahasábokra támaszkodik, és ezzel  
biztosítja az égést csak a közvetlen környezetében. Ahogy kiég a fa réteg a súlyával lejjebb halad, elősegítve 
a tökéletes, lassú és takarékos égési folyamatot. Nem ajánlatos égés közben felemelni a levegő adagolót.  
Megemelve és visszahelyezve a rendszer mélyebbre hatol és bekerül az égési területbe. Ez esetben a kazán 
nem gazdaságosan működik és az adagoló is gyorsabban amortizálódik. 

 

Kazán típus S7 S10 S20** S40** S10U S20U** S40U** 

Teljesítmény 
(kW) 

7 10 20 40 10 20 40 

Terület (m2) 20-80 50-100 100-200 200-400 50-100 100-200 200-400 

Fűtő anyag 
(dm3) 

150 200 350 500 200 350 500 

Szén adag (kg) 
Fa adag (kg) 

- 
15 

- 
25 

- 
50 

- 
80 

75 
25 

130 
50 

220 
80 

Fa hossza (cm) 30-35 30-35 35-45 45-55 30-35 35-45 45-55 

Kazán víz térfo- 
gat (l) 

26 34 45 58 34 45 58 

Fa adag égésidő 
(óra) 

28 31 31 31 31 31 31 

Szén adag égés- 
idő (24h) 

- - - - 4 5 5 

Hatékonyság (%) 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 91,6 

Víznyomás kazán 
(Max. bar) 

2 2 2 2 2 2 2 

Túlnyomás 
szelep (bar) 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Hőhordozó Max. 
(m3/óra) 

0,2 0,25 0,5 1 0,25 0,5 1 

Hőhordozó víz 
hőfoka (C) 

70 70 70 70 85 85 85 

Berakódó nyílás 
(mm) 

250x210 250x210 260x220 280x240 250x210 260x220 280x240 

Bejövő vízcső 
(mm) 

32 32 32 32 32 32 32 

Kimenő vízcső 
(mm) 

32 32 32 32 32 32 32 

Kéménycsonk 
magasság 

1010 1430 1550 1550 1550 1695 1675 

Kéménycsonk 
átmérő (mm) 

140 160 180 200 160 160 180 

Hatásfok (%) 86,3 86,3 86,3 86,3 86,8 86,8 86,8 

Kazán méretek 
(mm) 

Magasság 
Átmérő 

 
 

1250 
450 

 
 

1900 
450 

 
 

2100 
560 

 
 

2100 
680 

 
 

1900 
450 

 
 

2100 
560 

 
 

2100 
680 

Kazán súlya (kg) 100 185 231 315 196 246 333 
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3. A KAZÁN ELEMEI 
 

3.1 VENTILLÁTOR (2.kép) 
A ventillátort pellet, brikett, nedves tűzifa és más fa hulladék tüzelésekor javasoljuk használni. Használata  
kötelező szénnel történő használatkor. Ventillátorral az „U” és a „BIO” készülékek vannak felszerelve. 
Elektromos hálózathoz csatlakozik, működésbe lép begyújtás és a tüzelőajtó bezárása után. 

 
 
 
 

 

 
2. kép 

 

 
3.3 ROSTÉLY (4.kép) 

3. kép 

3.2 LEVEGŐ ELOSZTÓ ÉS ÉGÉS STABILIZÁTOR (3.kép) 
A levegő elosztó és égés stabilizátor (3.kép) a teleszkópos levegő bevezető cső végéhez van csatlakoztatva  
(1.kép – 7). Ez minden új kazán alkotóeleme. Kiegészítőként fejlesztettük ki a jobb égés érdekében, amely  
két részből áll. 
Amennyiben a teleszkópos levegőcsövön (1.kép – 7) három furat található, a stabilizátort a harmadik 
furatnál kell rögzíteni. Ha csak egy furat található a levegőcsövön, egy újabbat kell fúrni a meglévőtől  
55mm-re. A stabilizátor felfogatása után lehet rögzíteni a levegő elosztót (3.kép). 
Pellet és kisméretű tűzifa használatakor a stabilizátort a középső nyílásba úgy kell rögzíteni, hogy a cső  
végén található levegő bevezető nyílás (1.kép – 7) és az elosztó közötti távolság 5-7mm legyen. 

A) a képen található elosztót (3.kép) tűzifa, szén és brikett tüzelőanyagokkal használjuk. Ez része  
minden fatüzelésű kazánnak. A gyártónak jogában áll a levegő elosztón változtatni, vagy annak 
konstrukcióján javítani. 

B) a képen található elosztót (3.kép) tűzifa, szén és brikett tüzelőanyagokkal használjuk. Ezzel az  
égővel javasolt ventillátort is használni (2.kép). „U” és „BIO” típusú kazánokkal használjuk. A  
gyártónak jogában áll a levegő elosztón változtatni, vagy annak konstrukcióján javítani. 

C) a képen található elosztót (3.kép) szén és tőzeg tüzelőanyagokkal használjuk. Ezzel az égővel ja- 
vasolt ventillátort is használni (2.kép). „U” típusú kazánokkal használjuk. 

 

*A gyártónak jogában áll a levegő elosztón változtatni, vagy annak konstrukcióján javítani. 
Használatkor a tüzelőanyagból származó hamu a levegő elosztó (3.kép) alatt halmozódik fel, de nem akadá- 
lyozza az égést - éppen ellenkezőleg, védi az elosztót a közvetlen hőtől. Amennyiben nem feltétlenül szük- 
séges, égés közben ne emelje meg a levegő elosztót (3.kép), mert az annak károsodásához vezethet. 

A készüléket rostéllyal (1.kép – 19, 4.kép) pellet, szén, tőzeg és brikett tüzelőanyagokkal használjuk. A 
hamuajtó (1.kép – 11) kinyitása után a rostélyt illesszük a helyére. „U” típusú készülékeknél ez több másod- 
lagos beáramló levegőt biztosít a tűztérben a kazán erre kialakított csatornáin keresztül, ami szén és tőzeg- 
brikett tüzelőanyagoknál elengedhetetlen. Fa tüzelőanyaggal történő használatkor az Univerzális és „BIO” 
kazánokba helyezze be a két részből álló rostélyt (1.kép – 19, 4.kép). A Stropuva „BIO” szilárdtüzelésű 
kazánoknak ez beépített része. 

 
4. kép 

 

3.4 LÁNGTERELŐK (5.kép) 
A 2db lángterelő feladata a kazán hatásfokának növelése. A lángterelők (1.kép – 20) beszerelését javasoljuk 
a tüzelőajtón (1.kép – 8) keresztül végezni. 

 
 
 
 

 

5. kép 

3.5 FÜSTCSONK GYŰRŰ (6.kép) 
Amennyiben a csatlakoztatott kémény huzata túl nagy, adjunk hozzá levegőt a légtérből a füstcsonk gyűrű 
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(6.kép) nyílásain keresztül. A füstcsonk gyűrű a füstcsonkon (1.kép – 5) helyezkedik el. A kéményhuzat 
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csökkentése érdekében állítsuk a gyűrű nyílásait (6.kép) nyitott állásba, vagy kéményhuzat növelés érdeké- 
ben zárt állásba. 

 
5.1 TŰZBIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 

Kazán elhelyezése nem éghető felületen történhet. 
A kémény közelében lévő csatlakozásoknak legalább 1,5mm vastag, szigetelt lemezből kell lenniük. 
A csatlakoztatott füstcsövek/füstjáratok állapotát havonta egyszer ellenőrizzük (vizuálisan tükörrel, tisztí- 
tónyíláson keresztül). Szükség esetén tisztítsuk ki azokat, különben eltömődéshez, kátrány lerakódáshoz  
vezethet, ami elégtelen égést és tűzveszélyt eredményez. Kéménytisztítás után a készüléket is tisztítsuk ki, 
mivel a tisztítás során visszahullott égéstermék annak füstjáratait is eltömíti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 BIZTONSÁGI SZELEP (1,5 BAR) 

 
 
 
 
 
 
 

6. kép 

5.2 KÉMÉNY KÖVETELMÉNYEK 
A kémény átmérője 10%-al lehet a technikai adatokban előírt méretnél kisebb, viszont nem lehet annál 
nagyobb. A kazánnak különálló kémény szükséges, más készüléket hozzá csatlakoztatni tilos! A kéménybe 
nem csatlakoztatható 1,5m-nél hosszabb, vagy 0,2m-nél rövidebb vízszintes füstcsővel, a csatlakozásoknak 
megfelelően szigeteltnek kell lenniük. A füstcsövet és a kéményt rendszeresen tisztítsuk az 5.1 pontban  
leírtaknak megfelelően. Amennyiben a körülmények megkövetelik, alkalmazhatunk kéményhuzat szabály- 
zót. 
Javasoljuk: 

 a kéményt kibélelni rozsdamentes acélból; a helyesen beépített bélés védi a kéményt a konden- 

A szelepet a szilárdtüzelésű kazánok túlfűtésének elkerülése érdekében használjuk. A szelep nyitott álla- 
potba kerül, ha a víz hőmérséklete eléri a nem biztonságos értéket. A forró víz a lefolyóba kerül, ezzel 
egyidejűleg automatikusan hideg víz kerül a helyére (pl.DVB1 szelep). 
A szelepnek a kazán felső részében kell elhelyezkednie (1.kép – 17) a füstcső közelében (lásd: 6.2, 6.3, 6.4 – 
23.számú bekötési rajzon). Az automatikusan bejövő/töltő hideg víz a rendszerben össze van kötve a 
visszatérő ággal a kazán közelében (pl.DVB1 szelep). 

 

7. kép 

 

FIGYELEM! A biztonsági szelep helyes működését havonta ellenőrizzük! 
 

4. SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 
A készülék biztonságosan vízszintes állapotban szállítható. Amennyiben az időjárási körülmények megköve- 
telik, szállítsuk zárt járműben. Függőleges helyzetben történő szállításkor ügyeljünk a biztonságos rögzítés- 
re. Ebben a helyzetben a készülék könnyen felborulhat és sérülhet. 
Csak száraz helyen tárolható, távol kémiai anyagoktól, alacsony páratartalomnál. 

 

5. A KAZÁN BEÜZEMELÉSE 
A kazán csak olyan helyiségben üzemeltethető be, ahol adottak az ehhez szükséges feltételek. A helyiség- 
nek minimum 215cm magasnak kell lennie és beton aljzattal kell rendelkeznie (legalább a készülék környe- 
zetében). El kell különíteni lakótértől és biztosítani kell a megfelelő szellőzöttséget, valamint az égéshez  
szükséges levegő utánpótlását. 
Tükör segítségével - a tisztítónyíláson keresztül - ellenőrizzük, hogy a kémény megfelelően tiszta és győződ- 
jünk meg róla, hogy nem kap fals levegőt, ami elégtelen égést eredményez. A kazán csatlakozásainak 
megfelelően tömítve kell lenniük. Amennyiben a kémény nagymértékben sérült, használjunk bélést annak 
javítására. 
A kazánt a beton aljzatra helyezzük. Bekötése és a csatlakozási pontok megfelelő tömítése után ellenőriz- 
zük, hogy a készülék elemei szállítás közben nem deformálódtak, a levegő bevezető és elosztó megfelelően 

működik, valamint az ajtótömítések nem sérültek. 
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zációtól 

 a beépített bélés ne csökkentse jelentősen a kémény átmérőjét 

 a bélés csatlakozásai megfelelően illeszkedjenek (rozsdamentes szegeccsel kapcsolódjanak) 

 alsó részében (bekötéstől 15-20cm-rel lejjebb) legyen hamugyűjtő. Ennek könnyen 
hozzáférhe- tőnek, tisztíthatónak kell, hogy legyen. 

 a beépített bélés és a kémény fala között szigeteltnek kell, hogy legyen, de minimum a 
kémény tetőn kívüli részében. 

 hidegburkolat mögött a kéménynek hőszigeteltnek kell lennie 
 

5.3 FŰTÉSI RENDSZERHEZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI 
A kazánt csak szakember által kerülhet beüzemelésre, aki tudatában van az előírt beüzemelési feltételek- 
nek, a munkájáért vállalja a felelősséget és beüzemelés előtt megismerkedett a kazán felépítésével, 
leírá- sával. 
Javasolunk néhány egyszerű lépés betartását. Nem javasoljuk puffer tartály beiktatását, mivel a kazán  
alkalmas alacsony hőfokú működésre, ami szinten tartáshoz kell, míg egy hagyományos kazán erre 
nem képes. 

1. az átfolyó szelepet a lakásnak és a rendszernek megfelelően állítsuk be. Minden esetben 
tartsuk be a termosztatikus szelep gyártója által előírt feltételeket (lehetőség szerint 1,5-re, 
vagy 1-re) 

2. padlófűtés esetén a víz hőmérséklete ne haladja meg az ehhez szükséges hőfokot (25°-35°) 
3. Háromállású és négyállású szelepek esetében, a keringető szivattyúval a kazán rövidre zárása 

ne történhessen meg, ezért azok, a kazán a nagykörére, azaz a visszafelé jövő vezetékére 
kerülje- nek beépítésre. 

4. Bojler bekapcsolása gyakran vezethet a kazán rövidre zárásához, ezért a bojlerhez szabályzó 
sze- lep szükséges 

5. Tartsák be a kazán üzemi, 70-85°C közötti hőmérsékletét a hatékony és költségkímélő 
üzeme- léshez 

6. A gyártó kéményre vonatkozó előírásait is tartsák be. 
7. A kéményt lezárni, pillangószelepet beépíteni tilos. Kéményhuzat csökkentéshez használjon 

au- tomata szabályzót. 
8. A kazánhelyiségben biztosítson megfelelő szellőzést 
9. Minden beüzemelés előtt tanulmányozza át a kazán kezelési útmutatóját 
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6. FŰTÉSI RENDSZER MŰSZAKI RAJZA 6.1 A RENDSZER LEÍRÁSA 
A keringető szivattyú-, (p) pumpa keringeti a hőhordozót a kazánon keresztül. A hőhordozó felhevül a  
kazánon áthaladva. A balansz csapon keresztül (bk1) áthaladva a legközelebbi radiátorhoz megy a hőhor- 
dozó (termo-szelep nélkül) ami villanyáram szünet esetén is passzívan képes működni. 
Amikor más alternatív kazán is beépítésre kerül a rendszerbe, a kazánok közé szabályzó egységeket kell 
iktatni. A kazánokat soros elrendezésben kell bekötni, úgy, hogy amennyiben valamelyik kazánt kikapcsol- 
juk, azon áthaladhasson a hőhordozó. 
Másodok kazán beiktatásakor, amikor a 2K csap nyitva van, a kazán hálózaton van, zárt állapotban kikerüli 
a rendszer. 
Hőtároló bojler ’B’ - ha elég nagy csőátmérője van, a ventillációs hőhordozó jobb hatékonysággal halad át 
rajta, ezzel hatékonyabb lehet. 
A használati meleg víz előállítás felmelegedés követően az bekerül a bojlerekbe és radiátorokba (padlófűtés 
rendszerbe /T2-20-50/). A termosztatikus szelep érzékelő nyitja/zárja a szelepet a beállított hőmérséklet- 
nek megfelelően (kb.35°C). 
A beépített szivattyú (P) keringeti a padlófűtés rendszerben (F) a vizet, ami az elosztó „kapcsoló” szelepen 
keresztül (T-3-20-50) eljut a kazánig. Ha az elmenő víz hőmérséklete magasabb, mint a beállított érték 
(javasolt 40°C), a szelep a víz egy részét átirányítja a fűtőtestekbe, így a helyiség hőmérséklete egyenletes  
és megóvja a padlófűtési rendszert a túlmelegedéstől. 
A „bk2” és „bk3” szelepek zárhatóak. Ezekkel redukálhatjuk a víz áramlásának sebességét. Ezt a sebességet 
a keringető szivattyú erőssége határozza meg. 
Amennyiben nincs padlófűtési rendszer csatlakoztatva a kazánhoz, a T2-t lezárhatjuk dugóval, hőmérséklet 
szabályzó nem szükséges. Ha nyári időszakban a kazánt csak meleg víz előállítására használjuk, a fűtési  
rendszert zárjuk le és nyissuk meg a T2-t a dugó eltávolításával, vagy a hőmérséklet szabályzó kiiktatásával. 

 

Keringető szivattyú teljesítmény igény 
10KW kazán: 25 - 60W szivattyú 
20KW kazán: 40 - 80W szivattyú 
40KW kazán: 50 - 100W szivattyú 

 
BK1 balansz szeleppel lehet a hőhordozó sebességét beállítani, hogy a visszajövő csővezeték hőfoka lega- 
lább 40 C-fokkal alacsonyabb legyen a kimenőnél. 

 
(6) – oldható kötések – ezek oldása után állítható be a csatlakozók helyzete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.kép 
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6.2 KAZÁN BEKÖTÉSE MÁS KAZÁNHOZ, BOJLERHEZ ÉS PADLÓFŰTÉSHEZ 

 

1. T-idom D25 10db 14. keringető szivattyú 1db 
2. T-idom D25 × D15 3db 15. hőmérséklet szabályzó fej 20 – 50 °C 1db 
4. könyök D25 k/b 2db 18. elengedő 1/2" 1db 
5. csatlakozó D25 15db 19. kiengedő csap 1/2" 1db 
6. csatlakozó D25 × D15 3db 20.réz zárócsap 1“ 2db 
7. keringető szivattyú beépítés készlet D25 1db 21. csatlakozó D32 × D25 2db 
8. csatlakozó D25 k/b 2db 22. hőmérséklet szabályzó 1db 
9. automata levegőztető szelep 1db 23. nyomásérzékelő szelep 1,5 bar 1db 
10. kiegyenlítő szelep D25 k/b 1db 
11. horizontális manométer 1/4“ 1db F – padlófűtés csatlakozó el/vissza 
12. csatlakozó D15 × 1/4" 1db B – bojler csatlakozó el/vissza 
13. gömbcsap k/b 1" 3db K2 – más kazán csatlakozó el/vissza 

 

S7, S10, S20, S7 BIO, S20 BIO, S10U és S20U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 20mm.  
S40, S40 BIO és S40U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 25mm. 

 

9.kép 

6.3 KAZÁN BEKÖTÉSE MÁS KAZÁNHOZ, BOJLERHEZ, RADIÁTORHOZ ÉS PADLÓFŰTÉSHEZ 
 

1. T-idom D25 13db 14. keringető szivattyú 1db 

2. T-idom D25 × D15 3db 15. hőmérséklet szabályzó fej 20 – 50 °C 2db 
3. könyök D25 2db 16. háromutas elosztó 1db 

17. menetes csatlakozó DN2 25 3db 
4. könyök D25 k/b 2db 18. elengedő 1/2" k/k menet 1db 
5. csatlakozó D25 17db 19. kiengedő csap 1/2" 1db 
6. csatlakozó D25 × D15 3db 20. réz zárócsap 1“ 2db 
7. keringető szivattyú beépítés készlet D25 1db 21. csatlakozó D32 × D25 2db 
8. csatlakozó D25 k/b 2db 22. hőmérséklet szabályzó 1db 
9. automata levegőztető szelep 1db 23. nyomásérzékelő szelep 1,5 bar 1db 
10. kiegyenlítő szelep D25 k/b 1db F – padlófűtés csatlakozó el/vissza 
11. horizontális manométer 1/4“ 1db B – bojler csatlakozó el/vissza 
12. csatlakozó D15 × 1/4" 1db K2 – más kazán csatlakozó el/vissza 
13. gömbcsap k/b 1" 3db R – radiátor csatlakozó el/vissza 

 
S7, S10, S20, S7 BIO, S20 BIO, S10U és S20U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 20mm.  
S40, S40 BIO és S40U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 25mm. 

 
10.kép 
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6.4 KAZÁN BEKÖTÉSE MÁS KAZÁNHOZ, BOJLERHEZ ÉS RADIÁTORHOZ 
 

1. T-idom D25 11db 14. keringető szivattyú 1db 

2. T-idom D25 × D15 3db 15. hőmérséklet szabályzó fej 20 – 50 °C 1db 
3. könyök D25 V/V 2db 16. háromutas elosztó 1db 

17. menetes csatlakozó DN2 25 3db 
4. könyök D25 k/b 2db 18. elengedő 1/2" k/k menet 1db 
5. csatlakozó D25 15db 19. kiengedő csap 1/2" 1db 
6. csatlakozó D25 × D15 3db 20. réz zárócsap 1“ 1db 
7. keringető szivattyú beépítés készlet D25 1db 21. csatlakozó D32 × D25 2db 
8. csatlakozó D25 k/b 2db 23. nyomásérzékelő szelep 1,5 bar 1db 
9. automata levegőztető szelep 1db 
10. kiegyenlítő szelep D25 k/b 1db 
11. horizontális manométer 1/4“ 1db B – bojler csatlakozó el/vissza 
12. csatlakozó D15 × 1/4" 1db K2 – más kazán csatlakozó el/vissza 
13. gömbcsap k/b 1" 4db R – radiátor csatlakozó el/vissza 

 
S7, S10, S20, S7 BIO, S20 BIO, S10U és S20U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 20mm.  
S40, S40 BIO és S40U kazánoknál a alkatrészek használt átmérője 25mm. 

 

11.kép 

7. A KAZÁN HASZNÁLATA ÉS TÜZELŐANYAG PÓTLÁS 
7.1 A KÉSZÜLÉK AKKOR ÜZEMEL A LEGHATÉKONYABBAN, HA A TŰZTÉR TELE VAN TÜZELŐANYAGGAL 
(1.kép) 
Az „U” típusú kazánok átkapcsoló szeleppel vannak ellátva (másodlagos levegőszabályzó)(1.kép – 6), 
amelynek szénnel történő használatkor felső állásban kell lennie (12.kép). Fával történő használatkor  
állítsuk alsó helyzetbe. A „BIO” típusú kazánok ilyen szabályzóval nincsenek ellátva (1.kép – 6). 

 
12.kép 

Utántöltéskor a stabilizátorral ellátott levegőszabályzónak (1.kép – 9) felhúzott állásban kell lennie. Ilyen 
esetekben kell a húzókötél végén található karikát (1.kép – 12) beakasztani a horogba (1.kép – 13). A 
fahasábokat vízszintes irányban rakjuk a tűztérbe. A hosszabb hasábok középre, a rövidebbek az oldalakra 
kerüljenek. Függőleges irányban ne rakjunk fahasábot a tűztérbe. Az esetleges réseket javasolt kitölteni 
kisebb darabokkal, fahulladékokkal. 
Szénnel, brikettel, vagy pellettel történő használat előtt helyezzük be a rostélyt (1.kép – 19) a helyére. A 
másodlagos levegő beáramlást a szabályzóval állíthatjuk. Szén és tőzeg utántöltéskor, vagy a hamu eltávolí- 
tásakor a szabályzónak zárva kell lennie (alsó helyzetben). Szénnel ne keverjen más tüzelőanyagot. Fél  
literes flakontól nagyobb széndarabokat törjünk kisebbre. Begyújtáshoz 2kg apróra vágott tűzifa elegendő. 
Tőzeg használatakor töltse meg a tűzteret nagy brikett darabokkal, majd a tetejére kerüljenek a törmelé- 
kek. Tűzifa, fabrikett, vagy pellet használatakor a tüzet megtöltés után azonnal gyújtsa meg, hogy elkerülje  
a véletlen, alulról történő tüzelőanyag meggyulladást, amit az előző égéstermék okozhat. 
Begyújtás előtt alaposan tanulmányozza át a használati útmutatót és ismerkedjen meg a huzatszabályzó 
helyes használatával (lásd: 7.3 fejezet). 
A tüzelőanyag tetejét gyújtsuk be. A tüzelőajtót (1.kép – 8) résnyire (2-5cm) hagyjuk nyitva. Amint a tüzelő- 
anyag meggyulladt, zárjuk be a tüzelőajtót (1.kép – 8) és engedjük le a beakasztott láncot (1.kép – 12). 
A tüzelőanyag begyújtásához használhatunk erre a célra kifejlesztett folyékony segédanyagokat is, viszont a 
tüzelőanyag meggyulladása után ezek használata tilos. Ügyeljünk arra, hogy a hamuajtó (1.kép – 11) a 
kazán üzemeltetésekor mindig zárva legyen, levegőt azon keresztül nem kaphat a tűztér. 

 
A kazán az égéshez szükséges levegőt a helyiségből használja, ezért üzemeltetéskor a kazánház ablaka, 
vagy más szellőző nyílás legyen nyitva. 

 
Szénnel történő használatkor tüzelőanyag utántöltése tilos, viszont fával lehetséges nagyobb hasábok  
utántöltése. Ebben az esetben akasszuk be az levegő elosztó (1.kép – 9) láncát a horogba és kinyithatjuk a 
tüzelőajtót (1.kép – 8). Üzemeltetés közben a tüzelőajtót (1.kép – 8) indokolatlanul ne nyissuk ki, mert 
égési sérüléshez vezethet. Ajtónyitáskor mindig álljon távol a kazántól és ne nézzen a tűztér felé. Nyissa  
meg a tüzelőajtót (1.kép – 8) résnyire (1-2cm), majd néhány másodperc (20-30) eltelte után nyissa ki 
teljesen. Maximum 2 sor tűzifa tölthető hozzá, majd zárja be a tüzelőajtót (1.kép – 8) és engedje vissza az 
elosztót (1.kép – 9) a lánc segítségével. 
Tüzelőanyag töltés után az égési minőség és a kazán hatásfoka rövid időre csökken, ezért javasoljuk csak  
abban az esetben rátölteni a még el nem égett tüzelőanyagra, ha ezzel ki szeretnénk tolni a teljes megtöl- 
tés és újra begyújtás idejét. 
Pellet, brikett, nedves fa, vagy faanyag használatakor javasoljuk, hogy használjon ventilátort (2.kép) és a 
megtöltött tűztér tetejére rakjon tűzifát. Minden fajta tüzelőanyagot a tüzelőajtón keresztül rakjon a  
tűztérbe (1.kép – 8). 
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Magas fűtőértékű szén használatakor a levegő elosztót (1.kép – 9) hagyja felső állásban (beakasztott lánc) 
és csak akkor engedje a tüzelőanyagra, ha annak kb. a fele már leégett. Ezzel megelőzhető a levegő elosztó 
(1.kép – 9) idő előtti sérülése. 

 

FIGYELEM! 
7.2 JAVASLATOK AZ UNIVERZÁLIS KAZÁNOK UTÁNTÖLTÉSÉHEZ 
A levegőbeáramló szelep (1.kép – 6), amelyik a másodlagos levegő áramlását biztosítja a kazán tetején 
található a füstcső oldalán. A levegőbeáramló szelep (1.kép – 6) tartozékai: a) fogantyú, b) állító fokozatok 
(másodlagos levegő mennyisége). 
Szén megtöltésekor javasoljuk kinyitni a hamuajtót (1.kép – 11) és a rostélyon keresztül (1.kép – 11) távo- 
lítsuk el az apró szemcséket, amelyek megakadályozzák a másodlagos levegő rostélyon keresztüli mozgá- 
sát. Első megtöltéskor a rostélyra helyezhetünk fahasábokat, amelyek felfogják ezen apró szemcséket. A  
tűztérben lévő szén mennyisége ne érjen a tüzelőajtó magasságáig. A tetejére helyezzünk kb. 2kg tűzifát és 
gyújtsuk be. Begyújtás után a levegőbeáramló szelepet (1.kép – 6) tartsuk zárt állapotba, hogy az égés 
felülről lefelé haladva induljon meg. 
A minőségi égés időtartama tüzelőanyagonként változik (3-24 óra). Amennyiben az égési teljesítmény 
csökkenni kezd, állítsuk a levegőbeáramló szelepet (1.kép – 6) állítsuk a legfelső helyzetbe. Kb. egy óra 
elteltével ellenőrizzük a kéményből kiáramló füstöt. Amennyiben sötét/fekete színű és sűrű, fokozatosan 
zárja el a levegőbeáramló szelepet (1.kép – 6), 5 percenként lejjebb állítva. Ekkor a füst színe szürkére 
változik, vagy alig látható. Ha a füst színe fehér, 1-2 fokozattal állítsa feljebb a levegőbeáramló szelepet 
(1.kép – 6). 
Jegyezze meg, hogy a levegőbeáramló szelep (1.kép – 6) melyik állapotában üzemelt a kazán Önnek megfe- 
lelően és a következő megtöltések alkalmával állítsa újra abba a helyzetbe, de csak néhány órával begyújtás 
után, amikor a hőmérséklet csökkenni kezd. Begyújtást követően a levegőbeáramló szelepnek (1.kép – 6) 
zárt állapotban kell lennie. 
A levegőbeáramló szelep (1.kép – 6) csak az „U” típusú kazánok tartozéka. Nem megfelelő használatával a 
kazán részei sérülhetnek. 

 

7.3 HUZATSZABÁLYZÓ BEÁLLÍTÁSA (13.kép) 
A huzatszabályzó elve azon alapszik, hogy hő hatására a kazántest enyhén növekszik, így a rá szerelt sza- 
bályzó nyit, míg kihűléskor zár. 

A csavar segítségével állítsa be a nyitási helyzetet 3-5 cm közé és csak az után fűtsön be a kazánba 
(13b.kép). A hőmérséklet emelkedésével a tányér lefelé kezd mozogni. Amikor a kazán eléri az üzemi 
hőmérsékletet (80°C), az állítócsavar segítségével állítsa be a huzatszabályzót úgy, hogy az enyhén nyitott  
állapotban legyen. Ha a hőmérséklet az üzemi hőfok (80°C) fölé került, zárja le a huzatszabályzót, majd csak 
akkor állítson rajta, amikor az visszaesett 80°C-ra. 
A huzatszabályzó beállított helyzetét jelölje meg(13c.kép), hogy kazán tisztítás után vissza tudja ugyanabba 
a helyzetbe állítani. 

 

7.4 ELŐFORDULÓ HIBAJELENSÉGEK 
a) ha beüzemelés után a kazán megfelelően működött, majd a későbbiek folyamán teljesítménye 

csökken, vagy nem megfelelő a huzat, ellenőrizze, hogy az ajtók megfelelően zárva vannak-e, 
vagy a füstkivezetők megfelelően illeszkednek-e, esetleg nincsenek-e eltömődve 

b) ha beüzemelés után nem megszokott hangokat hallunk a készülékben, vagy néha füstöl, azt je- 
lenti, hogy túl erős a kéményhuzat – a készülék nem tud megfelelően működni. Ilyenkor alkal- 
mazza a füstcsonk gyűrűt, vagy ha ezzel sem szabályozható megfelelően a kéményhuzat, huzat- 
csökkentőt kell beépíteni a rendszerbe. 

c) Ha a tüzelőanyag megfelelően ég, de a rendszerben lassan melegszik a víz és a füstjáratokból  
kondenzvíz csepeg, azt jelenti, hogy túl sok víz áramlik a rendszerben. Ilyenkor állítsa a szivaty- 
tyút a legalacsonyabb teljesítményre és állítson a víz áramlásán is lejjebb annyira, hogy meg- 
szűnjön a kondenzvíz képződés és az üzemi hőfok elérje a 70-80°C-t. 

 

7.5 A KAZÁN TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 
Fa tüzelőanyaggal történő használat során a kazánt havonta egyszer javasolt tisztítani. Tőzeg, vagy szén 
használatakor takarítsuk ki minden megtöltés előtt. Természetes, hogy a kazán belső falán kátrány rakódik 
le. Ez a lerakódott mennyiség növekszik, ha elégtelen a kéményhuzat, a hamuajtón keresztül levegőt kap a  
tűztér, gyakran pótoljuk a tüzelőanyagot és ezáltal a levegő elosztó gyakran meg van emelve, túl magas a  
rendszerben a víz hőmérséklete, vagy a használt tüzelőanyag nedvesség tartalma túl magas (> 30 %). 

 
Egy idő után, ha huzatcsökkenést tapasztalunk, ellenőrizzük és tisztítsuk ki a levegő előmelegítő kamra 
(1.kép – 4) és a kazántest közötti belső részeket a füstkivezető nyíláson keresztül (1.kép – 5) egy kefe 
segítségével. 

Helyes bekötést követően, és az előírásoknak megfelelő használat közben a kazán nem tömődik el. 
 

A levegő elosztóra alsó helyzetben rakódhat hamu, ezért a nyílásait időnként tisztítani kell! 
 

A húzólánc/acél sodrony (1.kép – 12) szerkezetét időnként olajozzuk meg, hogy a levegő elosztó könnyeb- 
ben mozogjon, és ne használódjon el idő előtt. Javasolt időnként az ajtó fogantyúkat is megolajozni. 
Időnként ellenőrizzük, hogy az ajtók tömítései megfelelő állapotban vannak-e? Amennyiben nem tömít 
tökéletesen, cserélje ki az ajtóban a tömítést, vagy állítson a fogantyú záródásán. 

 
8. A BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI 
A kazán helyiség fokozottan veszélyes. Felelőtlen cselekedetek sérüléshez, tűzvészhez vezethetnek, vagy 
kárt okozhatunk a kazánban, fűtési rendszerünkben. 

 
Biztonsági követelmények Biztonsági követelmények be nem tartásának 

következményei 
 

 
13.kép 

A kazán helyére történő állítása után ellenőrizze, hogy a huzatszabályzó nincs-e deformálódva, és megfele- 
lően illeszkedik? A záró tányérnak (1) tökéletesen fednie kell a nyílást (6), annak rögzítő csavarjának nem  
meghúzott, hanem lógó állapotban kell lennie. 

1. a rendszerben víz hőfokot ne hevítsük forráspont 
fölé. 
Víz nélkül a kazánt üzemeltetni tilos. A rendszerben 
a nyomás nem haladhatja meg a 1,5 bar-t. Ne 
hagyja a rendszerben a vizet megfagyni. 

1. ha a víz forrni kezd, a kazán túlmelegszik és 
elrepedhet. Ha a hőmérséklet ismeretlen okokból 
hirtelen növekedni kezd, azonnal zárja el a huzat- 
szabályzót, húzza fel a levegő szabályzót, állítsa a 
keringető szivattyút maximális teljesítményre, és 
amennyiben nem csökken a hőmérséklet nyissa 
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meg a tüzelőajtót annyira, hogy homokkal, porral, 
vagy más nem éghető oltóanyagot bele tudjon 
szórni a tűztérbe. 

2. A kazán helyiség szellőzése legyen folyamatos 2. A kazán nem működik megfelelően. 

1,5 baros biztonsági szelep azért van beépítve a kazán felső részébe (a füstcsonkoz közel), mert meghibá- 
sodás, vagy nem megfelelő beüzemelés/használat következtében (pl. nyitva marad a hamuajtó) a víz forrni  
kezd (6.2, 6.3, 6.4) 
Javasolt rákötni nyitott rendszerű radiátort (8.kép) hőmérséklet szabályzó szelep nélkül. A forró víz a ki- 

3. a hamuajtón keresztül ne engedjen levegőt a 
tűztérbe és ne gyújtson be alulról. 

 

4. a kazánban ne tároljon tüzelőanyagot (megtöltés 
után gyújtsa azt meg). 
5. ha a kazánban ég a tűz, ne húzza fel a levegő 
szabályzót. 

3. A tüzelőanyag fogyasztása növekszik, kondenzvíz 
jelenik meg. A víz forrni kezd és kihullik a tüzelő- 
anyag. 
4. A tüzelőanyag meggyulladhat a hamutól és 
felügyelet hiánya miatt kárt okozhat a rendszerben. 
5. A levegő elosztó biztosítja a megfelelő, beállított 
égést. Felhúzás következtében a levegő elosztása 
nem szabályozott, a megnövekedett hő hatására 
károsodik. 

egyenlítő szelepen keresztül (8.kép – 1) a legközelebbi radiátorba kerül. Elektromos áram kimaradása 
esetén megvédi a kazánt a túlmelegedéstől. 
(bk1) – a radiátort úgy kell beállítani (saját záró szelepével), hogy a visszatérő víz hőmérséklete 40°C-al 
legyen hidegebb az elmenőtől. 

 
9.3 MÉRGEZÉS 

Ha a füstjáratokban eltömődésekor, vagy a kazán tisztításakor szén-dioxid keletkezik. Ezért fontos a helyi- 

ségben biztosítani a természetes szellőzést, szükség esetén építsünk be elszívó berendezést. Megfelelő 

szellőzést biztosíthatunk nyitott ablakkal, vagy más szabad nyílással, ami a szabadtérre nyílik. Mivel a 

Beüzemelés utáni gyakori hibák Következmények levegő az égéshez is kell, a kazán megfelelő szellőzés hiányában nem tud működni. Szellőzést ne a kazánhe- 

lyiség ajtóin keresztül biztosítsuk, mivel a lakótér tényezői (páraelszívó bekapcsolása, kereszthuzat…stb.) 

1. A kazán más gyártók készülékei alapján kerültek 
beüzemelésre 

 
 
 
 
 
 

2. A keringető szivattyú régi rendszerre van kötve 
tágulási tartállyal 

1. Az erős víz áramlás csökkenti az égéstér falának 
és a füstgáz hőmérsékletét, ami kondenzvíz képző- 
déshez vezethet. A rendszer átmelegedése után a 
kondenzvíz megszűnik, de a tűztés és füstjáratok 
falain kátrány rakódik le. Rendszeres ilyen lerakó- 
dás eltömődéshez vezet. Válasszunk megfelelő 
áramlási sebességet, hogy megóvjuk a készüléket a 
lerakódásoktól. 
2. Nagy mennyiségű hidegvíz áramlása kondenzvíz 
képződéshez vezet. A kazán helyiségben a kon- 
denzvízből gázok szabadulnak fel. A kazán nem 
megfelelően működik. A rendszert a 8.kép alapján 
kössük be. 

megzavarhatják a kazán működését és por, vagy szén-dioxid kerülhet a lakótérbe. 

 
9.4 ELEKTROMOS HÁLÓZAT 

A keringető szivattyú működéséhez elektromos áram szükséges. Beszerelését csak szakember végezheti. 

Nem hozzáértő személy számára veszélyes. Az elektromos beszerelést minden esetben az érvényes jogsza- 

bályoknak megfelelően végeztessük. 

 
10. KIEGÉSZÍTŐK 

A kiegészítők nem a kazán tartozékai, azok megrendelhetőek. 

 
10.1 ELEKTROMOS VEZÉRLŐ 

Használat közbeni gyakori hibák Következmények 

1. A kazán üzemel, a kéményhuzat túl nagy. 1. A kazán pulzáló hangot ad. A levegő szelep 
gyakran nyit. A kazán nem megfelelően működik, 
csökken a teljesítmény. 
A füstcsonk gyűrű segítségével adjunk levegőt a 
kéménynek, amíg nem üzemel megfelelően a 
kazán. 

2. A levegő elosztó húzókötelét nem olajozzuk meg 2. A levegő elosztó nehezen mozog, a lánc idő előtt 
elhasználódik. Alkalmanként olajozzuk meg pl.WD- 
40 típusú olajjal. 

Az elektromos vezérlő a legoptimálisabb üzem beállítására képes. Lassan változtatja a kazán teljesítmé- 

nyét, ha a lakóhelyiség levegője megfelelően felmelegedett, vagy visszahűlt. A fogyasztónak elegendő  

kiválasztani/beállítani a számára megfelelő programot a tüzelőanyagtól és az időjárástól függően. A vezérlő 

összeköttetésben van lakótérben elhelyezett termosztáttal, aminek köszönhetően a kazán üzemideje  

sokkal hosszabb, sok esetben megkétszereződik. 

3. A készülékben műanyagot, karton dobozokat 
vagy más csomagolóanyagot tüzelünk. TILOS! 

3. Ilyen anyagok égetése tilos, mivel ilyenkor mér- 
gező gázok szabadulnak fel, károsodik a kazán, 
füstjáratok és a hirtelen hő hatására a rendszer is. 

 

9. VESZÉLYEK ELEMZÉSE 

9.1 HŐMÉRSÉKLET 
A kazán forró részei égési sérüléseket okozhatnak. A kazán felülete elérheti a 40°C-t is, annak ellenére, bár 
nagy részén hőszigetelt. Nyomáspróba alkalmával a forró vizes csatlakozásokat hőszigeteljük. 
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9.2 NYOMÁS 
Ha a keringető szivattyú működése leáll, a rendszerben lévő nyomás növekedni kezd. A kazánba nem a  
rendszerből fog visszatérni a víz, ezért a hőmérséklet kritikus pontra emelkedhet. A huzatszabályzó lezár a 
beállított hőfoknál és levegő hiánya miatt a kazánban a tűz kialszik, mivel annak csak a felső rétege ég. A 

 
 

11.kép 
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Tüzelőanyag választó Működést jelző fény Szünet kapcsoló 

0 – tüzifa Kék – állj 0 - 10perc 

1 – szén Kéken villog – izzítás 1 – 30perc 

2 – tőzeg Piros - vezérlés indítása 2 – 60perc 

3 – brikett Pirosan villog – szünet 3 – 90perc 

4 – pellet Zöld – ventilláció szünetel 4 – 120perc 

Zölden villog – égés 5 – 180perc 

Piros/zöld/kék – fő program 6 – 240perc 

Piros/kék – nincs áram 7 – 300perc 

Piros/zöld – 6h szünet 

Kék/zöld – érzékelő hiba 

 
BEKÖTÉSI RAJZ 

Természetesen nem igényelnek semmilyen karbantartást, míg egy kazánnal használhatunk minden fajta 

tüzelőanyagot, biztosítva a hosszan tartó üzemet. 

Előnyei: 

 Nem kell a kazánt áthelyezni, újra üzembe helyezni, csatlakozásokat létrehozni 

 A fűtési rendszert nem kell átalakítani 

 Ezzel a lehetőséggel teljesen automata fűtési rendszerünk lehet – automata begyújtás, testre 

szabott üzem, pontos hőmérséklet szabályozás, távvezérlés 

 A pellet a legkényelmesebb fűtési lehetőség – a tüzelőanyagot nem kell előkészíteni, az égés- 

terméket elegendő kiporszívózni kéthetente egyszer (a pellet teljesen elég), akár 99%-os haté- 

konyság 

 A kazán nagy felülete megfelelően és egyenletesen termeli és elosztja a hőt. 

 
A pellet tüzelőanyag égési ideje függ: 

 A pellet tároló méretétől (különböző méretekben kapható) 

 A pellet minőségétől 

 A levegő hőmérsékletétől 

 A helyiség hőmérsékletétől 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 AUTOMATA PELLETADAGOLÓ 

 
 
 
 
 
 
 

15.kép 

11. A CSOMAGOLÁS TARTALMA 

Csomagolás tartalma – fatüzelésű kazánok 

 Szilárdtüzelésű Stropuva kazán – 1db 

 Nyomásszabályozó biztonsági szelep (1,5bar) – 1db 

 Hőmérő – 1db 

 Füstcsonk gyűrű – 1db 

 Lángterelő – 2db 

Pellet égő és adagoló minden szükséges felszereléssel csatlakoztatható minden szilárdtüzelésű Stropuva  

kazánhoz. Nem szükséges új kazánt vásárolnia, hagyományos Stropuva kazánját „modernizálhatja”, ami  

után továbbra is használható marad tűzifával, szénnel, vagy brikettel is. 

 

16.kép 
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 Levegőszabályozó égésszabályozóval – 1db 

 Kezelési útmutató – 1db 



Csomagolás tartalma – Univerzális kazánok („U”) 

 Szilárdtüzelésű Stropuva kazán – 1db 

 Nyomásszabályozó biztonsági szelep (1,5bar) – 1db 

 Hőmérő – 1db 

 Füstcsonk gyűrű – 1db 

 Lángterelő – 2db 

 Ventilátor – 1db 

 Levegőszabályozó égésszabályozóval – 1db 

 Rostély – 1db 

 Kezelési útmutató – 1db 



Csomagolás tartalma – BIO kazánok 

 Szilárdtüzelésű Stropuva kazán – 1db 

 Nyomásszabályozó biztonsági szelep (1,5bar) – 1db 

 Hőmérő – 1db 

 Füstcsonk gyűrű – 1db 
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 Lángterelő – 2db 

 Ventilátor – 1db 

 Levegőszabályozó égésszabályozóval – 1db 

 Rostély – 1db 

 Kezelési útmutató – 1db 

 
12. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

A gyártó az általa gyártott készülékekre a vásárlás napjától számított 24 hónap jótállást vállal. A jótállás 
kiterjed a kifogástalan, célnak megfelelő anyagminőségre, szakszerű összeszerelésre, biztonságos műkö- 
désre. A készülék megvásárlása után alaposan vizsgálja át a készüléket. Ha bármilyen hibát tapasztal,  
haladéktalanul jelezze a gyártó/forgalmazó felé! A készülék beüzemelése után keletkezett sérülésekért 
nem vállalunk felelősséget! 

 

A készülék beüzemelése előtt minden esetben kérjen a kémény megfelelőségéről szakvéleményt. A nem  
megfelelő kémény miatt fellépő rendellenességekért a gyártó/forgalmazó nem válla felelősséget, azokra a  
jótállás nem vonatkozik! A jótállás feltétele a használati utasítás előírásainak betartása. A készülék haszná- 
latba vétele előtt a fogyasztó köteles megismerkedni a használati utasítással, a biztonsági előírásokkal és a  
későbbiekben ezek szerint köteles eljárni! 

 

A gyártó vállalja, hogy a használati, műszaki útmutatóban leírtak a valóságnak megfelelnek. A garanciális 

idő alatt a gyártó/forgalmazó elhárít minden olyan hibát, ami a gyártás következtében keletkezhetett. 

A garancia nem terjed ki a készülék beüzemelésére, a rendszer beállítására, valamint a készülék tisztítására. 

 
A készülék átvételekor a fogyasztó felelősséget vállal: 

 A készülék beüzemelésére a használati, műszaki útmutatóban leírtak szerint 

 A készülék rendszeres (legalább évente 1x) karbantartásáért szakember igénybevételével 

 A jelen útmutató áttanulmányozásáért, megőrzéséért 

 
A gyártó/forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék beüzemelése következtében keletkezett, vagy abból  

adódó hibákért. A garancia nem érvényesíthető a következő esetekben: 

 Vásárlási bizonylat hiányzik, jótállási jegy nem megfelelően van kitöltve 

 A készülék teljesítménye nem megfelelő az épülethez 

 A készülék beüzemelésekor nem vették figyelembe és nem tartották be a használati, műszaki 

útmutatóban leírtakat 

 A készülék használatakor nem vették figyelembe és nem tartották be a használati, műszaki út- 

mutatóban leírtakat 

 A készülék helytelenül van csatlakoztatva elektromos hálózathoz, vagy elektromos áram ingado- 

zás miatt sérül 

 A jótállás nem terjed ki természeti csapásra valamint az átvételt követő szakszerűtlen szállítás- 
ból vagy tárolásból származó károkra, ideértve a nedves, párás helyen történő tárolást, üzemel- 
tetést. 

 Ha a vásárló a vásárlás pillanatában ismerte a hibát és a hiba okán a vételárból engedményt ka- 

pott, az adott hibára nem érvényesítheti jótállási igényét. 

 
A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelensé- 

gét vonja maga után! 

Figyelem! A vásárláskor mindig kérje a kereskedőtől a jótállási jegy pontos, szabályos kitöltését! 

12.1 JÓTÁLLÁSI JEGY 

 
TÍPUS…………………………………………………………GYÁRTÁSI SZÁM…………………………………………………….. 

 
A készülék sérülésmentesen került átadásra a vásárló részére: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Eladó teljes neve olvashatóan) 

 
Üzlet megnevezé- 
se,címe………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Számla száma……………………………………… Számla kelte………………………………. 
(Vásárlás dátuma) 

 
 

VÁSÁRLÓ………………………………………………… ELADÓ…………………………………………………. 
(Aláírás) (Bélyegző és aláírás) 

 

Alulírott .................................................................................................... igazolom, hogy a jelen 
dokumentumban foglalt beüzemelési és használati utasításban leírtakkal megismerkedtem, azt 
tudomásul vettem. 

 
 

Jótállási időn belüli javítások……………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

A jótállási jegyen történő változtatás annak érvénytelenségét vonja maga után! 
 
 
 

Gyártó: Importőr/Forgalmazó: 
UAB Stropuva ir ko Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS. 
Dariaus ir Gireno g. 81 Hlavna 95, Dolný Štál 
Vilnius, Litva SK-930 10 
300149972 www.stropuva.eu 
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