Együtt-minősítési Engedély
(füstelvezető-rendszerek és az Unical cég fali gázkazánjaira vonatkozóan)
A párizsi CERTIGAZ az összes Unical gyártmányú fali gázkazánt együttminősítette az Unical füstcsőrendszerrel.
Bizonyíték erre az, hogy a CE engedélyekben a füstelvezetési megoldások között szerepel
- a hagyományos fali gázkazánok CE engedélyeiben a C12-es füstelvezetési típus,
- a kondenzációs fali gázkazánok CE engedélyeiben pedig a C13 füstelvezetési típus,
hiszen a C12 és a C13 eleve azt jelentik, hogy a kazánt a saját füstcsőrendszerével együtt kompletten alkalmazzák
és a kazán és a füstrendszer egyetlen komplett-és-egész berendezésnek minősül.
DE!
De az Unical összes fali gázkazánjához alkalmazható idegen (nem Unical, de engedéllyel rendelkező)
füstcsőrendszer is.
Bizonyíték erre az, hogy a CE engedélyekben a füstelvezetési megoldások között szerepel
- a hagyományos fali gázkazánok CE engedélyeiben a C62-es füstelvezetési típus,
- a kondenzációs fali gázkazánok CE engedélyeiben pedig a C63 füstelvezetési típus,
hiszen a C62 és a C63 eleve azt jelentik, hogy a kazánt idegen, de engedélyezett füstcsőrendszerhez is
csatlakoztathatják.

Továbbá nyilatkozunk arról, hogy az Unical gyári füst-rendszer elemei Magyarországon is forgalomban vannak és
hazai raktárkészletről tudjuk házhoz szállítani azokat. Unical feliratú eredeti gyári dobozokban és Unical gyári
cikkszámokkal ellátva.
Sőt az Unical cég fali-kondenzációs-kazánokhoz-való füst-elemei nem csak az Unical kazánokhoz használhatók,
hanem bármilyen egyéb márkájú fali kondenzációs kazánhoz is!

Megjegyzések:
1.

Az Unical saját füstcsőrendszere az Unical kazánokhoz kétféleképpen használható:
1.a) vagy a gépkönyvekben megadott egyenértékű füstcsőhosszak alapján,
(megjegyezzük, hogy ezek az egyenértékű füstcsőhosszak táblázatos formában összefoglalva is megtalálhatók a
www.unical.hu honlapon a „fali kondenzációs kazán 12 ...” sor mögött az „Unical füstcső hossz táblázat”-ban.)
1.b) vagy megfelelő kémény-méretező programmal történő méretezés alapján is használható az Unical saját füstcsőrendszere,
még akkor is, ha a pontos méretezéssel hosszabb füstelvezetés adódik ki, mint az 1.a) módszerrel
2.
Minden egyes Unical kazán füstcső-, és kémény méretezése elvégezhetõ:
- a) a Jeremias cég által info@jeremias.hu akik díjmentesen méreteznek és anyaglistát is adnak
- b) a Baumann kémény-méretező szoftverrel is, csak le kell tölteni az Internetről a szoftver legfrissebb verzióját.
- c) természetesen a füstelvezető-rendszer méretezhető bármilyen más megfelelő kémény-méretező szoftverrel is,

Ez a nyilatkozat és engedély érvényes visszamenőleg 2012.03.01-től.
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