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EK Megfelelőségi nyilatkozat

    A nyilatkozat
száma:

A © DEL-GÉP Kft. 9317 Szany

ezennel kijelenti saját felelőségére, hogy az általa gyártott

BIOTTOMAT - 100
Gyártási szám

KAZÁN 100KW

M E G F E L E L

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alábbi követelményekben megfogalmazott 
feltételeinek. 

98/37 EK gépgyártás biztonsági irányelv, amellyel azonos szabályozást tartalmaz ennek a magyarországi 
bevezető 21/1998 (IV.17.) IKIM. rendelete a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 
tanúsításáról 

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az 
azoknak való megfelelőség értékeléséről

31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről.

MSZ EN ISO 12100-2:2004 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei.
2. rész: Műszaki alapelvek és előírások.

MSZ EN  614-1:2006 Gépek biztonsága. A kialakítás ergonómiai elvei 
1. rész: Szakkifejezések és általános alapelvek.

MSZ EN 60204-1:2001 Gépi berendezések biztonsága. Gépek villamos szerkezetei. Általános 
előírások

MSZ EN 303-5:2000 Fűtőkazánok 5. rész. Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő kézi és automatikus 
táplálású, legfeljebb 300 kW névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Fogalom
meg-határozások, vizsgálat és megjelölés

MSZ EN 12809:2001 Lakossági önálló, szilárd tüzelésű kazánok. Legfeljebb 50 kW névleges 
hőteljesítményig. Követelmények és vizsgálati módszerek

  További információ:

A megfelelőség vizsgálatot végezte: Spiegler Csaba munkavédelmi szakértő
nyilvántartási szám : 13-5072  MMK

A vizsgálat azonosító száma: 02.025. - 2007

Kelt :      _______________________

© DEL-GÉP Kft. 9317 Szany
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Jótállási jegy

A 151 / 2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján a cégünk által forgalmazott termékekre 
az itt leírt feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk.

A jótállási jegyről: 
Ön a jótállási igényét a vásárolt termékhez mellékelt jótállási jeggyel érvényesítheti, 
ezért kérjük, hogy ezen iratot gondosan őrizze meg.

➔ elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni.
➔ a jótállási jegyen történő bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, 

valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 

A jótállási felelősséget kizáró feltételekről: 

➔ helytelen, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás 
            (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.

➔ szakszerűtlen kezelés, nedves környezetben való használat.
a DEL-GÉP KFT engedélye nélküli javítás, bővítés, átalakítás.

A jótállási és javítási határidőről: 

➔ a jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik.
➔ a vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, 

  amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vásárlót terhelik. 
  

➔ ha javítás során kiderül, hogy a bejelentett hiba nem garanciális eredetű,
úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy a mindenkori rezsióradíjat számítsa fel.

A készülék vezérlésébe be van építve egy biztonsági termosztát kivezetés is, ezt 
a termosztátot a felhasználónak kell biztosítania. A termosztát hiánya a jótállás 
megszűnését vonja maga után, illetve a bekövetkezett estleges kár a felhasználót
terheli!

A gyártó tölti ki!

Termék 
megnevezése:

_____________________________________________________________
______

Termék 
sorozatszáma:

_____________________________________________________________
______

Vevő neve: _____________________________________________________________
______

Vevő címe: _____________________________________________________________
______

Vásárlás napja: _____________________________________________________________
______

Garancia ideje: _____________________________________________________________
______

_____________

   aláírás,bélyegző
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Kazán főbb részei

(01) - tűztér

(02) - víztér

(03) - gyújtó boltozat

(04) - égető vályú

(05) - hamutér

(06) - hamukihordó csiga

(07) - pernyekihordó csiga

(08) - pernye kamra

(09) - füstpergető korongok

(10) - himba

(11) - tisztító fedél

(12) - hőszigetelés

(13) - csöves hőcserélő

(14) - csappantyú

A kazán szerkezeti felépítése: a kazántest külső (4mm) és belső (5mm) acéllemezből készült, 
merevített, hegesztett kivitelű. A kazántestet hőszigeteléssel és festett lemez külső borítással 
láttuk el. Az adagoló égetővályú a kazántest-oldalán kialakított nyíláson keresztül csatlakozik a 
kazán tűzterébe. A tűztér gyújtóboltozattal ellátott, samottozott. A tűztérből a keletkező füstgázok, 
a pernyeleválasztó-korongokkal ellátott csöves hőcserélőn keresztül áramlanak a füstcsonkon át a 
kéménybe. Az égéshez szükséges primer levegőt fordulatszabályzóval ellátott ventilátor biztosítja.

5



A kazánok műszaki adatai

                                                                                                                              

A kazán két fő szerkezeti részből áll: egy alsó és egy felső részből, melyek egymástól csavaros 
kötések oldásával elválaszthatók.
Az alsó részben helyezkedik el: az adagoló égőtere, a hamukihordó csiga, a pernyekihordó csiga, 
a meghajtást biztosító hajtómű, valamint a visszatérő és töltő-ürítő menetes csőcsonk.
A felső részben helyezkedik el:  a tűztér: lángterelővel, a csöves hőcserélővel, a füstjárattisztító 
mechanizmussal, oldalsó és felső kazánajtóval.
Az előremenő csőcsonkon 1/2"-os karmantyú a vezérlő termosztátnak a helye.
Továbbá két csőcsonk áll még rendelkezésre, egy a merülőhüvelyes biztonsági termosztát 
részére, a másik szabadon felhasználható (hőmérő, nyomásmérő stb.). 
Füstcső csatlakozás: 160 mm.
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Adat a Kazán típushoz
Megnevezés Mértékegység 25kW 35kW 80kW 100kW
Kazán:
Tömeg kg 290 391 860 960
Víztérfogat dm³ 220 304 410 450
Minimális üzemi vizhőmérséklet °C 90 90 90 90
Maximális üzemi vizhőmérséklet °C 70 70 60 60
Névleges hőteljesítmény kW 25-40 35-50 80 80-120
Maximális üzemi víznyomás bar 2,5 2,5 1,7 1,7
Füstcső átmérője mm 150 160 200 200
Előremenő csatlakozás coll 2 2 2 2
Visszatérő csatlakozás coll 2 2 2 2
Töltő-ürítő coll ½ ½ ½ ½
Minimális huzat igény mbar 0,2 0,2 0,2 0,2
Méretek:
Magasság mm 1580 1350 1730 1900
Mélység mm 1150 830 840 1600
Szélesség mm 700 530 1440 1550



A kazán nyomáspróbája 5 bar nyomással történik, aprítéktüzelés esetén a megengedett üzemi 
nyomás maximum 2,5 bar.
Vegyes tüzelésű üzemmódban, ha a kazánt zárt rendszerre kötik, akkor hűtőkör kialakítása 
kötelező !
A kazánhoz füstgázventilátort biztosítunk, mely a megfelelő huzatot biztosítja a kazán számára 5-6
m kéménymagasság esetén is. Minimális kéményátmérő: 180 mm. Füstgázventilátor nélkül 
minimális kéménymagasság: a bekötési ponttól számítva 10 m.

Füstgázventilátor beszerelése

A kazán optimális működését úgy érjük el, ha állandóan melegen tartjuk termikus szelep, vagy 
hidraulikus váltó beépítésével. A vízhőfok minimum 60 C° felett legyen.

Kazán elhelyezése a kazánházban:  lehetőleg úgy kell elhelyezni, hogy a kazán a faltól legalább 
50-60 cm oldaltávolságra legyen, hogy karbantartás és javítás esetén a szerkezeti egységek 
hozzáférhetőek legyenek.
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A kazán karbantartása

A kazán függőleges hőcserélő felületének 
köszönhetően karbantartási igénye csekély, nem 
igényel napi takarítást, viszont a hamuládát 
célszerű naponta ellenőrizni, és figyeljük meg, 
hogy a kazánból mindkét csonkon jön-e a hamu,
illetve a pernye.
Hetente ellenőrizzük a füstjárattisztító 
mechanizmus működését. 

Vegyük ki a himbakart összekötő csavart, majd 
egy rövid cső segítségével fel-le mozgassuk meg
a himbakart, hogy a rárakódott pernye lehulljon 
róla. A himbának könnyen kell járni, 
amennyiben szorulást tapasztalunk, a 
füstjárattisztító-korongokat ki kell szerelni, a 
csöveket csőkefével ki kell takarítani, majd a 
korongokat visszaszerelni !
Ha az apríték száraz, és az adagolás megfelelően
van beállítva, a kazánban korom, kátrány nem 
képződik, csak szürke por.
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Kenés, olajozás

Kenés:  a hamuzó-csigákat meghajtó hajtómű 
hígfolyós zsírral van feltöltve, 
mely élettartam-kenésű ! A himbakart 
működtető excentert hetente néhány csepp 
olajjal olajozzuk meg. A lánchajtást elegendő 
havonta alaposan beolajozni !
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1. Ábra: 100 kW-os kazán
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2. Ábra: 35kW-os kazán
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3. Ábra: 80kW-os Kazán
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