


1. Általános tudnivalók

A KoloTech Pellet tüzelésű kazánok melgvízüzemű fűtési rendszerekhez 
csatlakoztathatóak. Alkalmasak családiházak, műhelyek, gazdasági épületek 
üzemcsarnokok, intézmények gravitációs, vagy szivattyús fűtésére. A különböző 
teljesítményű készülékek, melyek egy gyártmánycsaládot alkotnak, lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy a vásárló fűtésrendszeréhez a legmegfelelőbb teljesítményű 
berendezést válassza. 

A 

Megnevezés KTPK 15 KTPK25 KTPK35 KTPK45 

Teljes magasság A (mml 1160 1160 1160 116C 

Külső szélesség B (mml 356 356 446 546 

Mélység mélység C (mml 325 425 676 776 

Füstcső csatlakozás D (mml 100 100 130 15C 
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1 Füstcső 

2 Előremenő 

3 Visszatérő 
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5 Töltő ürítő 

A kazán tartozékai: 

Kezelési utasítás 
Töltő - ürítő csap 
Vezérlőegység (külön egység, a pellet 
kazántest önállóan is megvásárolható) 
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Megvásárolható kiegészítő tartozékok: 
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Műszaki adatok 

Puffertartály                                     
Acél füstcsövek
- Biztonságtechnikai szerelvények 

Gr..ártó: Kolozsi József Kft. 5650 Mezőberénr..
1 

Thökötr.. út 56 

Tanusítvány szám 
C-1023035- C-1023035- C-1023035-

1 2 3 

Típus KTPK15 KTPK25 KTPK35 

Max.teljesítmény (kW) 17,2 26,9 37,5 

Névleges teljesítmény (kW) 11-17,2 20-26,9 11-37,5

Hatásfok tüzelő anyagtól függően(%) 90,3 90 

Fűtővíz csatlakozás 1" 1" 5/4" 

Füstcső csatlakozás (mm) 100 100 130 

Magasság (mm) B 1160 1160 1160 

Szélesség (mm) A 440 440 540 

Mélység (mm) C 445 545 710 

Tömeg (Kg) 138 167 275 

Víztérfogat (1) -30 -62 -132

Max. üzemi nyomás (bar) 2,5 2,5 2,5 

Max. üzemi hőmérséklet (C0) 90 90 90 

Próbanyomás (bar) 4,5-5 4,5-5 4,5-5 

MSZ EN 303-5 szerinti osztályba sorolás Class 5 Class 5 Class 5 

C-1023035-
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Ajánlott tüzelőanyag: 

fapellet (DIN +)

A Kolotech Pellet tüzelésű kazánok a fapellet gazdaságos és hatékony 
elégetésére lettek kifejlesztve. 
A berendezésben más éghető anyagot elégetni tilos. 

Pellet kazán előnyei: 

Hosszú élettartam 
Automatikus üzemmód 
Hosszú üzemelési idő (szilárdtüzeléshez képest) 
Kiemelkedően magas hatásfok 
Minimális karbantartási igény 
Állítható teljesítmény 
- Használati melegvíz előállítás (indirekt tároló)

A kazán tűztere 5 mm vastagságú acéllemezből készül él hajlítással, hegesztett 
kötéssel. 
A kazántesten a kezelő ajtók acéllemezből készülnek. Az alsó ajtóra van az 
égőfej felszerelve. 
Az ajtók üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót kielégítik.  (Felesleges)

2. Szerkezeti ismertetés

Pellet kazán: 
Alap rendszerét tekintve hasonló viszont sokkal gazdaságosabb, mint egy 
hagyományos fatüzelésű kazán. A pelletkazánokban található hőcserélő rendszer 
lehetővé teszi, hogy a kilépő füstgáz hőmérsékletét igen alacsonyan tartsuk, így a 
füstgáz hője nagyobb részben hasznosul. 
A kazántest egy külső (3mm-es) és egy belső (Smm-es) köpenyből áll, amely 
acéllemezből hajlítással, megfelelő merevítéssel, hegesztett kivitelben készül. 
Akazántesten kettő kezelőajtó van a kazán könnyebb kezelhetősége érdekében. 
A tisztítóajtón keresztül - egy tisztító eszköz segítségével - a kazán belsőterét 
könnyen megtisztíthatjuk a lerakódott koromtól, égésterméktől. 
A hamuzó-alsó (törlés) ajtó egyrészt az üzemelés során keletkező salak, hamu 
eltávolítására, másrészt az égőfej felfogatására szolgál. 
Burkolat 
A kazántest 40 mm vastag hőszigeteléssel csavarozott díszburkolattal ellátott, 
(lemezburkolattal ellátott , mely szerelése oldható csavarkötéssel történt. 
TÖRLÉs)
A (kazán esztétikus megjelenése érdekében a Törlés) kazántest hőálló festéssel, a 
díszburkolatot elektrosztatikus porszórással festett. 
Pellet égő: 
Az égő tartalmaz egy elektromos gyújtó berendezést, égést tápláló ventilátort és 
egy 5 



speciálisan tervezett és kialakított rozsdamentes égőfejet, illetve egyéb biztonsági 
elemeket. Ezt részletesen az égőfej leírása tartalmazza. 
Pellet tartály: 
A pellet tartály a tüzelőanyag tárolására szolgál, ide csatlakozik az adagolócsiga. 
Mérete formája egyedi igényekhez alakítható. Nagyobb méretű tartály 
praktikusabb, mivel így hosszabb üzemelési idő érhető el. Az gyári kb. 200 kg (15 
kW és 25 kW) vagy kb 400 kg (35 kW és 45 kW) kapacitású tartály (a fűtési 
teljesítménytől függően) kb.2-7 napi üzemidőttesz lehetővé. 

3. Szerelés és üzembehelyezés

A kazánokat 12 légköbméternél kisebb helységbe elhelyezni tilos! A kazánház 
levegő utánpótlásáról folyamatosan gondoskodni kell a tökéletes égés 
érdekében. A kazánt lakótérbe beépíteni tilos és balesetveszélyes. A szükséges 
tisztítás elmulasztásával a füstjáratok elzáródhatnak és a füstgázok 
kiáramolhatnak a lakótérbe, amely fulladásos balesetet okozhat. 

A füstcső bekötés szabályai:

- maximális bekötési hossz 2 méter, amely 1 db 90°-os könyököt
tartalmazhat

- füstcső falvastagság max. 2 mm

- kizáróan tömörzáró füstcső alkalmazható 

- átmérő a kízántípusnak megfelelő

3.1 Kémény 
A központi fűtésű kazánok részére külön kéményt kell létesíteni a mindenkori 
szabályozásnak megfelelően. Feladata a füstgázok elvezetése a szabadba. Az 
égéshez szükséges levegőt abból a helységből biztosítjuk, ahová a kazánt 
telepítettük. 

3.2 Fűtésrendszer csatlakoztatása 
A kazánhoz kapcsolódó fűtési rendszer kialakítását (az 
épületgépész tervei alapján) csak gyakorlattal rendelkező szakemberrel 
végeztessük. Zárt fűtési rendszer kialakítás esetén, a maximális üzemi nyomás  
2,5 bar . 

A telepítést követően a teljes fűtési rendszert a kazántöltő-, ürítő csapon 
keresztül töltsük fel vízzel. A kazán töltőcsap csatlakozása a kazán elején 
lévő ½"-os méretű karmantyú szolgál. Kazántöltő segítségével nem csak 
feltölteni tudjuk a rendszert, hanem szükség szerint itt le is tudjuk engedni. 
A töltés megkezdése előtt a fűtőtestek elzárócsapjait nyissuk ki, majd 
lassan kezdük el a feltöltést. 

• nyitott rendszer esetén a feltöltést addig végezzük amig a tágulási tartály
túlfolyóján megjelenik a víz. A fagyveszélyes helyre {pl.: padlástérbe)
helyezett tágulási tartály esetén a hőszigetelésről gondoskodni kell.

• Nyomott fűtésrendszer esetén 1 bar nyomásig töltjük a rendszert. Illetve 10%
tágulási térről gondoskodni kell. 6 



3.3 Általános biztonsági előírások 

Üzembe helyezés előtt gondosan olvasson el minden útmutatást 
A kazán beszerelése (fűtőberendezés, elektromos csatlakozás, 
biztonságtechnikai felszerelés) megfeleljen a mindenkori műszaki 
előírásoknak, terveknek 
A kazán beszerelését csak fűtésszerelésben jártas szakember végezheti 
Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő szakember végezheti 
A berendezés közelében éghető vagy hőérzékeny anyagok megfelelő 
távolságra legyenek elhelyezve 
Győződjön meg a megfelelő biztonsági berendezések 
működőképességéről, végezzen működési ellenőrzést 
Ne hagyja a kazánt nyitott töltő ajtóval felügyelet nélkül 
A kazán fűtővízének utántöltését kizárólag üzemen kívüli állapotban 
végezhetjük 
Biztonsági berendezéseket minimum havonta egyszer ellenőrizni kell. 

4. Beüzemelés

A gyártói beüzemelés ajánlott, nem kötelező. A gyártó által elvégzett 
beüzemelés díjköteles (beüzemelési költség + kiszállási díj). 
A készülék garancia ideje 3 év.
Az égőfej garancia ideje 1 év.

Győződjünk meg: 

a kazán és a kéménycsatlakozás tökéletességéről 
a fűtésrendszer zárható szelepeinek nyitott állapotáról 
a biztonsági berendezések működőképességéről 
a fűtésrendszer teljes feltöltéséről 
elektromos csatlakozók helyes bekötéséről 
a termikus biztonsági hűtőkör bekötésének szakszerűségéről 

5. Karbantartás, gondozás

A használat gyakoriságától függően a kazánt alaposan meg kell tisztítani. 
Amennyiben a standard pellet tároló tartállyal van szerelve a kazán, úgy minden 
feltöltést követően szükséges a berendezés tisztítása. Rossz minőségű pellet 
használatakor ez akár napi tisztítást is jelenthet. A tisztítást csak kikapcsolt és hideg 
(max.40°C) állapotban végezzük! 
A tisztítási folyamatot mindig felülről kezdjük. A felső hőcserélőkre, a kazán belső 
falára és az égőfejre rakodott égéstermékeket {hamu, korom esetleg kátrány) egy 
tisztítóvas segítségével távolítsuk el. Az égőtej tisztításánál ügyeljünk a gyújtószál 
sérülékenységére, amennyiben szükséges a tisztítása, óvatosan egy kefe 
segítségével tisztítsuk meg. Mindezek után a távolítsuk el az alsó hamugyűjtőben 
összegyűlt égéstermékeket. Az ajtók szigetelése érzékeny a kátrány lerakódásra. 
Itt különös gondossággal kell lennünk, hogy elkerüljük a füst kilépését, ha szükséges 
cseréljük. Sérült tömítéseket ki kell cserélni. A kazán nem üzemelhet tömítések

nélkül. 
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5.1 Szezonális indítás 

Hosszabb állás utáni (1-2 hónap) indítás előtt minden esetben az égőteret, égőfejet 
és a füstjáratokat, alaposan meg kell tisztítani, le kell ellenőrizni. 
Ellenőrizzük a pellet tároló tartály feltöltöttségét. A tartályban lévő tüzelőanyagot 
mozgassuk át, hogy az esetleg a hosszú állás során összetapadt pelletet könnyen 
adagolhatóvá tegyük. 
Győződjünk meg az elektromos csatlakozók megfelelő állapotáról, a vezérlőegység 
működőképességéről és a beállítások helyességéről. Ellenőrizzük a kémény és a 
füstcsövek állapotát, amennyiben lerakódásokat találunk, úgy hívjunk 
kéményseprőt vagy végezzünk tisztítást. A készülék kizárólag megfelelő kémény 
méret és állapot mellet üzemeltethető! 
Figyelem: A tisztítás utáni első indításnál jelentős porképződés történhet. 
Kérdésekkel vagy problémákkal kérjük, forduljon a gyártóhoz, vagy közvetlenül a 
forgalmazó céghez. Mindig adják meg a kazán számát és a gyártás évét. 

6. Fontos tudnivalók

1. A kazánhoz tartozó fűtési rendszer megtervezése épületgépész tervező
feladata.

2. Melegvizet a fűtőberendezésből semmiféle célra kivenni nem szabad,
mert ennek pótlása a kazán vízkövesedését okozza. Használati
melegvizet hőcserélő beépítésével tudjuk biztosítani. {Indirekt bojler)

3. üzemeltetéskor ügyeljünk arra, hogy a fűtővíz hőmérséklete ne
emelkedjen 90°C felé. A fűtővíz maximális hőmérséklete 90°C.

4. A fűtőberendezésbe üzemelés közben vizet tölteni, vagy azt leüríteni nem
szabad. Töltést, ürítést csak hideg állapotban (max. 30°C) szabad
végezni.

5. Előfordulhat, főleg az első begyújtáskor, hogy a füstgáz lecsapódik a
hideg kazántesten, amelyből a víz a lecsapódott kormot magával viszi, és
fekete lé formájában kifolyik. Ez a jelenség a kazán felmelegedésével
magától megszűnik.

6. Azonnal nyissuk meg a fűtési rendszer zárva maradt csapjait, ha a
fűtővíz hőmérséklete gyorsan emelkedne.

Tilos a tűzre vizet önteni! 
7. 2,5 bar-as biztonsági szelep rendszerbe építése kötelező!

7. Egyéb előírások

A kazánt csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol a rendeltetésszerű 
üzemeltetés során tűz és robbanás veszély nem áll fenn. A kazánt úgy kell 
elhelyezni,hogy könnyen megközelíthető, körül járható legyen, és elegendő 
levegőáramlást kell biztosítani az égéshez. A szivattyút minden esetben 
vezérelni kell termosztáttal, vagy a vezérlőbe épített szabályzóval 
(legalacsonyabb indítási hőmérséklet 55° C). 
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