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Modulex GT / GTS komplett rendszer – Garancia kiterjesztése 10 ÉVRE 
 
A JELEN ÚTMUTATÓ A MODULEX EXT KAZÁN TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS 
KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJÁNAK MELLÉKLETE ÉS ANNAK SZERVES RÉSZÉT KÉPEZI. 
 
Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy az Unical kazánt választotta, és ezen belül is a Modulex GT/GTS 
komplett rendszert. 
Tájékoztatjuk, hogy 10 év gyári garanciát nyújtunk a termékre, amennyiben betartják az alábbiakban 
felsorolt utasításokat és a www.unical.hu honlapon fennlévő gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban 
és a „Szerviz” fejezetben valamint „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó előírásokat is. 
A Jótállási Jegy érvényességéhez ki kell tölteni annak minden részét. A Jótállási Jegy egy példányát el kell 
küldeni az Unical képviselet felé a kepviselet2@homor.hu címre és a képviselet továbbítja az Unical vállalat 
részére. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy végeztesse el a területi vonatkozó jogszabályok által előírt 
szakemberrel és az UNICAL által megbízott személyekkel az első üzembe helyezés előtti ellenőrzéseket 
és esetleges javításokat is, és az üzembe helyezést és a rendszeres karbantartási eljárásokat is, mint 
ahogy az leírásra kerül mind a Jótállási Jegyben, és az unical.hu honlapon található gépkönyvben és 
az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” és „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide 
vonatkozó előírásokban is. 
 
A KITERJESZTETT GARANCIA A KÖVETKEZŐKET TARTALMAZZA: 
 
Komplett rendszer, aminek részei: MODULEX EXT kazán, gyári primerkör, (de a primer-köri szivattyúra 
nem a 10 év garancia érvényes, hanem az adott országban a szivattyúra érvényes garancia minimuma), és 
még az alábbiakban felsorolt alkatrészek: 

 hidraulikus leválasztó (GT rendszernél) 

 lemezes hőcserélő (GTS rendszernél).  
2020.11.01-től viszont a gyár hozzájárult ahhoz, hogy ha a komplett primer kör nem az Unical vállalattól 
származik, de alkalmaztak megfelelő primer kört, akkor is vállalja a garancia kiterjesztését 10 évre, de ebben 
az esetben a primer körre nem, csak magára a MODULEX EXT kazánra.  

 

Viszont a kiterjesztett garancia nem tartalmazza a szokások szerint időszakonként cserélendő 
alkatrészeket, mint pl. szűrőbetétek, tömítések, lemezes hőcserélő tömítései, illetve a törvény által előírt 
ellenőrző és biztonsági szerelvények, hiszen azokra lejárati határidő vonatkozik és cserélni vagy felújítani 
kell azokat: 

- INAIL 3 utas szelep (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- Csőkígyó az INAIL nyomásmérőhöz (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem 

kötelező használni)    
- INAIL hőmérő dugóval (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- Kiegészítő csonk (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- Minimum presszosztát kézi visszaállítással (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon 

nem kötelező használni)    
- INAIL biztonsági presszosztát (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező 

használni)    
- INAIL merülő termosztát (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- INAIL ellenőrző dugó (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- M/F csatlakozás (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, mert itthon nem kötelező használni)    
- Biztonsági szelep (az alap-szállítási terjedelemben ez nem érkezik Magyarországra, ezt külön kell beszerezni)    
- Áramláskapcsoló a kazán leállításához vízellátás megszakadása esetén. (az alap-szállítási terjedelemben ez nem 

érkezik Magyarországra, ha szükség van rá, akkor ezt külön kell beszerezni)    
 

A Garanciális eljárásokat az Unical vállalat a hiba ellenőrzését követően nyújtja. 
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Az első 2 évben az Unical javítással vagy cserével szünteti meg a berendezésekben vagy az alkatrészekben 
esetlegesen fellelt gyári hibákat (a munkadíj és a szállítás az Unical szerződött partnereit terheli). 
 
A harmadik évtől kezdődően az Unical ingyen adja át a hibásnak megállapított cserealkatrészeket (a 
munkadíj és a szállítás a vevőt terheli). 
 
A berendezés, illetve egy vagy több részének a garancia időszak alatti cseréje nem foglalja magában új 
garancia időszak kezdetét a cserélt alkatrész miatt. 
 
Alapfeltételek a garancia érvényesítéséhez: 

- a kazán telepítése feleljen meg a hatályos Törvényeknek és Szabályozásoknak; 
- be kell tartani az Unical vállalat által készített, a www.unical.hu honlapon fennlévő gépkönyvben és 

az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a „Szerviz” fejezetben és a „A fűtési víz minőségéről” fejezetben 
található ide vonatkozó utasításokat; 

- tilos a berendezést nem rendeltetésszerűen vagy nem előírt módon használni, és tilos a berendezést 
olyan helyiségekbe telepíteni, amelyek nem felelnek meg az előírt feltételeknek; 

- az eljárásokat csak az Unical szakemberei végezhetik el; 
- eredeti Unical cserealkatrészeket kell használni; 
- a villamos hálózatnak megfelelően és hibamentesen kell működnie; 
- ne legyenek korrózió által okozott sérülések, lerakódások és/vagy kóbor áram által okozott károk, 

agresszív tulajdonságú víz és savas víz által okozott sérülések, iszap vagy vízkő lerakódások; 
- megfelelően működjenek a kémények, füstcsövek és azon berendezés részei, amire a kazánt 

csatlakoztatták; 
- a vízkezelést a hatályos előírások szerint kell elvégezni. 
 

ELŐÍRT ÉVES ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ELJÁRÁSOK: 
 

 Palást felnyitása és leszerelése, légelszívó kamra szűrőinek tisztítása. 

 Ventilátorok leszerelése és tisztítása. 

 Égők kiszerelése és tisztítása, a zárótömítés cseréjével együtt. 

 Elektródák állapotának ellenőrzése, és szükség esetén cseréjük. 

 Kazántest égéstermék oldali csatornáinak ellenőrzése, és szükség esetén tisztításuk. 

 Kondenzvíz elvezetés és leeresztés ellenőrzése. 

 Leszerelt részek visszaszerelése az egyes égők beállításával és kalibrálásával együtt. 

 Kazán vezérlő- és biztonsági szervei működésének ellenőrzése. 

 Kazán füstelemzése. 

 bővebb info a www.unical.hu honlapon fennlévő gépkönyvben és az 1.Kiegészítő-Útmutatóban és a 
„Szerviz” fejezetben és a „A fűtési víz minőségéről” fejezetben található ide vonatkozó 
utasításokban. 

 
A TERMÉK BEAZONOSÍTÁSÁHOZ VEGYE FEL A KAPCSOLATOT: 
Unical AG S.p.A. 
46033 Casteldario - Mantova - Olaszország 
tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - www.unical.eu , illetve az Unical Magyarországi képviseletével, www.unical.hu  
 

A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ be kell tartani a tárgyra vonatkozó összes hatályos törvényt, 
előírást és szabályozást. Ezeknek az előírt törvényeknek, előírásoknak és szabályozásoknak be nem tartása a 
Garancia elvesztését vonja maga után. 
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Unical AG SpA 46033 Casteldario - Mantova - Olaszország - tel. +39 0376 57001 - fax +39 0376 660556 
info@unical-ag.com - export@unicai-ag.com - www.unical.eu 

 
Az Unical vállalat nem tekinthető felelősnek a kézikönyvben lévő esetleges pontatlanságokért,  

ha azok nyomdai vagy átírási hibának tudhatók be. 
A vállalat továbbá fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a hasznosnak vagy szükségesnek ítélt változtatásokat  

az alapvető tulajdonságok megváltoztatása nélkül. 
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