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Unical kazán és Prandelli csırendszer  
        e-mail: homor1@t-online.hu    honlap: www.homor.hu  
A rajz lényege:  
Nem hagyományos felszálló készül (mert az mára már idejétmúlt), hanem minden egyes vizesblokk, vagy 
minden egyes tulajdonos külön-külön megtáplálást kapott! És a szerelı akna fıosztói egy elosztó 
helyiségben vannak, amely helyiséghez a tulajdonosoknak nincs kulcsuk.  

folytatás a következı oldalon: 



1. A különbözı osztó egységek elıre-gyárthatók, a szerelési helyszínen már csak be kell illeszteni ! 
 

2. Miért nem javaslom a hagyományos felszállót? Mert együttesen nem igazán tesz eleget a mai kor 
  követelményeinek, amely követelmények a következık:  
     külön mérhetı, külön szabályozható, külön üríthetı-javítható, külön átszerelhetı, külön kizárható! 
Nézzük elıbb a külön mérhetıséget, amelyhez hozzátartozik a mérık leolvasása is: a hagyományos 
felszállós megoldások esetén a mérık leolvasása az egyes vizesblokkokban történik, és ugye ez egy csomó 
problémával jár együtt (hacsak nem a jóval drágább távleolvasható vízmérıket alkalmazták), míg a fenti tervmintán a 
mérık leolvasása nyílván egyszerőbben az elosztó helyiségben történik. (A melegvíz mérıket nem 
tehettük a melegvíz-fıosztótól induló csıszakaszokba, mert a cirkulációt nem szabad mérnünk, vagy 
pedig a cirkulációt is külön-külön kellene mérnünk és az értéket ki kellene vonni a melegvízmérı 
értékébıl. Így a melegvízmérık az egyes vizesblokkokba kerültek, de a kijelzıjük ide került az elosztó 
helyiségbe.) 
 

Most nézzük a külön szabályozhatóságot: a tulajdonos (pl. fogorvos) utólag szeretne beszereltetni egy 
speciális szőrıberendezést. Hagyományos felszálló esetén, ha a szerelı aknán kívül, tehát a vizesblokkban 
keresünk helyet ennek a spéci szőrıberendezésnek, akkor nincs számára jó hely, és persze nem is lesz 
esztétikus látvány,     ha pedig elférne ez a szőrıberendezés a szerelıaknán belül, akkor a szőrıbetét 
cseréje lesz mindig körülményes.  
Mennyivel egyszerőbb a fenti rajzon a szerelıakna fıosztóinál (az elosztó helyiségben) a megfelelı vezetéket 
a szerelés idejére kizárni és arra csatlakoztatni a spéci szőrıberendezést.  
 

És végül nézzük a   „külön kizárható-e?”  kérdést. Pl. a második emeleti tulajdonos nem fizet a víz-
szolgáltatónak. Egy hagyományos felszálló és szerelı aknán belüli leágazás esetén hogyan lehet kizárni a 
tulajdonost a szolgáltatásból? A tulajdonos be fogja engedni azt az embert, aki azért jött hogy ıt kizárja? 
És a fenti tervminta változatnál? Ugye milyen egyszerően és külön-külön kizárható pl. az aki nem fizet.       
 

3. Prandelli rendszernél a  T-idomos szereléseket javasoljuk elsısorban! Így lehet elkerülni a sokkal 
több és hosszú osztókat, amelyek részére soha nem lehet jó helyet találni!  
(Hiszen a Prandelli press-fittingek több mint kiválóak a padló alatt is! Hiszen felületvédelemmel ellátott és  
cink-kiválásmentes  fittingekrıl  van szó!) 
     A fenti tervminta úgy is megvalósítható, hogy a vizesblokkokon belül nem lesznek al-osztók, hanem 
maga a 20-as csı halad tovább egy vizesblokkban és T-idomokkal lesznek lekötve a berendezések. Ez a 
megoldás gyakori lehet olyan vizesblokkok megtáplálására, (pl. lakások) amelyekben ritka a 2 csapoló-
egységnél nagyobb egyidejő fogyasztás.         Nagyobb vizesblokkok számára viszont célszerő al-osztót 
létesíteni (de nem hosszú osztót, amelytıl külön-külön kellene lekötni a berendezéseket),  hanem a vizesblokk, vagy 
szekció al-osztójától a „01 rajzhoz csınyomvonal…” fájl szerinti T-idomos nyomvonalvezetést javaslom 
alkalmazni! 
 

4. És ugye nem gondolja, hogy a fenti tervminta szerinti kivitelezés a 20-as csıbıl történı kétszer annyi 
hosszúságú csıfelhasználás miatt drágább, mint a nagyobb átmérıjő csövet és nagyobb átmérıjő idomokat 
igénylı felszállós megoldás? A Prandelli  20-as csövek árával számoljon! 
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