Biztonságtechnikai elıírások a fatüzeléső Unical kazánokhoz:
1. Az esetleges túlhımérsékletektıl védi a kazánt egy a kazán felsı vízterébe bemerülı csıkígyóshıcserélı, azaz egy biztonsági hőtı hıcserélı (Fokolus prospektusban az 5-ös csıkígyó, prospektus ...
…Gasogen3-ban a 11-es csıkígyó illetve gépkönyv Gasogen3-ban a 3.7 fejezet), amelyen automatikusan át fog

áramolni hálózati hidegvizet akkor, amikor a kazánban a vízhımérséklet eléri a már túl forró 950C-t.
Tehát 950C esetén nyíló termikus szelepet, azaz hıkioldó szelepet kell alkalmazni úgy,
- hogy a hıkioldó szelep érzékelıjét be kell helyezni a kazán megfelelı hüvelyébe
(Fokolusnál a T7-es pontba, lásd az angol nyelvő prospektusban)

- míg a hıkioldó szelepet a biztonsági hőtı hıcserélı egyik csonkjára (Fokolusnál T5-ösre) kell szerelni úgy,
hogy folyamatosan közmő nyomás alatt lévı (élı) hidegvízvezetéket kell csatlakoztatni a hıkioldó szelepre!!! A
hıkioldó szelep természetesen alapállásban zárva van, csak 950C-on nyit ki, viszont a hidegvízvezeték mindig
nyitva kell hogy legyen azért, hogy amikor az érzékelı „azt jelzi” a hıkioldó szelepnek, hogy az nyisson ki,
akkor a biztonsági hőtı hıcserélın átáramló hidegvíz hatékonyan hőthesse a kazán tetejében lévı túl forró
vízteret.
- a biztonsági hőtı hıcserélı másik csonkján át a hőtıvizet szabad elfolyással pl. lefolyóba kell bevezetni.
A hıkioldó szelep az érzékelıjével együtt az egyetlen egy termék, de nem tartozéka a kazánnak.
Megjegyzés egy hibás szakmai szokásról:
Ezt a biztonsági hőtı hıcserélıt sokan helytelenül bojler felfőtésére kötik rá, viszont megemlítjük, hogy:
ebben az esetben is biztosítani kell az elızı bekezdésben leírtak szerinti biztonságtechnikai mőködést, ami a
hıkioldó szelepen át történı hidegvízbetáplálás oldaláról ugyan könnyen megoldható, de a másik oldalról a
hőtıvíz elvezetése hogyan nyílik ki biztonságosan??? Egy másik hıkioldó szelep lesz a lefolyó csıágban??? És
ez biztosan hatékony biztonságtechnika? Biztos, hogy elkerülöd vele a kazán felrobbanását? Nem lenne jobb a
bojlert hagyományosan úgy felfőteni, hogy külön T leágazást készítesz a főtési elıremenıbıl a bojler felé és a
visszatérıben pedig vagy töltıszivattyút (visszacsapószeleppel) alkalmazol, vagy váltó-szelepet???

2.a Alkalmazni kell még, az 1-es pontban említett megoldáson túl:
egy megfelelıen kivitelezett és megfelelı mérető (álló elrendezéső, komplett) nyitott tágulási tartályt biztonsági
vezetékkel és tágulási vezetékkel együtt úgy, hogy a tágulási tartályból is megtörténhessen a kazán hőtése, ha
véletlenül gız jutna ki a kazánból a biztonsági vezetéken át.

2.b Az automata Unical kazánoknál (Gasogen G3-nál, Airex-nél, Piren-nél, Kaldus-nál) és a
Fokolus kazánoknál is az elızı 2.a megoldás helyett alkalmazni lehet az alábbi megoldást akkor,
ha ebben a kivitelezı és a megrendelı és az üzemeltetı közösen megegyeztek:
A nyitott tágulási tartály helyett alkalmazni lehet egy megfelelıen nagy zárt tágulási tartályt a kazán
visszatérıjére kötve és ezzel egyidıben egy 2,5 bar-os biztonsági szelepet a kazán elıremenıjére kötve és egy
pontosan ugyanolyan biztonsági szelepet a kazán visszatérıjére kötve!!! Tehát kettı bizt. szelep kell !!! Az
egyik bizt.szelep az elıremenıbıl engedi ki a gızt, de ezáltal túlnyomást nem igazán enged ki, mert míg
kienged 500 liternyi gızt, addig csak minimális vizet engedett ezzel ki, a másik bizt.szelep a visszatérıbıl
engedi ki a túlnyomást azzal, hogy vizet ereszt le a rendszerbıl. Továbbá jól kell mőködtetni a recirkulációs
szivattyút, (gyakori hiba, ezért megemlítem, hogy a recirk.szivattyút nem szabad 3-járatú szeleppel helyettesíteni)!
Ezen túlmenıen, ha a kazán a Fokolus nevő vegyes tüzeléső kazán, és a kazán nem gravitációsan főt, hanem
szivattyús a főtés, akkor a Fokolus kazánhoz tartozó recirkulációs szivattyúra és a Fokolus kazánhoz tartozó
rendszerszivattyúra rá kell kötni egy szünetmentes áramforrást, hogy áramkimaradás esetén is tovább járjon
mind a két szivattyú és ne érje el a kazánvíz még a 950C-ot se!
Természetesen a vonatkozó szabványokat, elıírásokat, a megfelelı szakmai szokásokat be kell tartani!!! (Nem a
szakmai szokásokat kell betartani, hanem a megfelelı szakmai szokásokat!) Például a tágulási tartály és a kazán
között semmilyen elzárónak minısülı elem nem lehet. És természetesen a biztonsági szelepek és a kazán között
sem lehet semmilyen elzárónak minısülı elem.
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