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FONTOS TUDNIVALÓK

A FÉG-SPIREC KN, KNV és KT hõcserélõk alkalmasak a legkülönbözõbb hõhordozó
közegek hõcserélésére. Legnagyobb felhasználási területük a víz-víz közegek hõcseréje,
használati melegvíz termelés és fûtés.
A hõcserélõk szerkezeti méretei viszonylag rendkívül kicsik. Alkalmazási tartományuk
használati melegvíz elõállítására 3-75 l/perc, fûtési célokra 100 kW-ig egyedi beépítésben
és ennek többszörösére csoportos felhasználás esetén. Kisebb hõcserélõ tárolóval együtt
beépítve nagyobb mennyiségû használati melegvíz ellátást tesz lehetõvé.
A hõcserélõ szerkezeti kialakítása következtében az elérhetõ hõátbocsátási tényezõ 3-
6 kW/m2 oC nagyságrendû. Nyomás- és hõmérséklettûrése alapján távfûtési hõcserélõként
kiválóan alkalmazható. Használati melegvíz termelés esetén a vízkõkiválás elkerülése
érdekében az elõállított melegvíz hõmérséklete ne haladja meg az 50 oC-ot, a fûtõvíz
hõmérsékletét úgy célszerû megválasztani, hogy a hõcserélõ felület maximális
hõmérséklete ne legyen nagyobb 65 oC-nál. Ezt meghaladó hõmérséklet alkalmazása
esetén a melegvizet recirkuláltatni kell a hõcserélõn át 1 m/s körüli vízsebességgel,
valamint különösen kõképzõ víz esetében vegyszeres kezelést kell alkalmazni.
A gyártáshoz felhasznált korrúzióálló acéllemezek hosszú élettartamot biztosítanak a
beépített tömítéssel együtt, az ivóvíz minõségét nem befolyásolják károsan. A hõcserélõk
0,8 mm vastag, polírozott, domborításokkal ellátott lemezpárokból készülnek, melyeket
egymásra tekercselnek, ezekbõl alakul ki a hõátadó felület, melyek a primer és szekunder
közeget elkülönítik. A primer és szekunder oldal megválasztása mindig az adott feladat
körülményeitõl függ.
A KN hõcserélõk menetes, a KT hõcserélõk karimás (függõleges beépítés) és a KNV
hõcserélõk menetes csatlakozással, elsõsorban vízszintes beépítésre készülnek.

A hõcserélõk fõbb felhasználási területei:
� gõzzel fûtott használati melegvíz termelés, a primer hõhordozó lehet víz, vagy 0,4

bar túlnyomású gõz,
� napenergia-hasznosítás,
� hõszivattyú hõcserélõje,
� padlófûtés,
� élelmiszeripar,
� vegyipar,
� hûtõgépek kondenzátoraként vagy elpárologtatójaként, cloropren (neopren)

gumicsõ választömítéssel,
� olaj fûtése és hûtése,
� úszómedence vízének fûtése, stb�

SZERKEZETI JELLEMZÕK

A hõcserélõk fõ része a tekercslemez, 0,8 mm vastag korrózióálló
acéllemezbõl készül.
Alkatrészek anyaga:
� KO 41 MSZ 4360, vagy X2 CrNi 18 9 DIN 17440, WNr 1.4306
� KO 38 MSZ 4360, vagy X2 CrNiMo 18 10 DIN 17440, WNr, 1.4404
� KO 36 MSZ 4360, vagy X10 CrNiTi 18 9 DIN 17440, WNr, 1.4541
� Szilikon gumicsõ (PEMÜSZIL)
� Cloropren gumicsõ
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BEÉPÍTÉSI MÉRETEK

KT hõcserélõk méreteiKN hõcserélõk méretei

 Típus       A    B   C            D     Súly (kp)
                                                              üres        tele

KN0 153 210 ¾ ½ 2,7 3,2
KN1 273 330 1 ¾ 4,7 5,5
KN2 393 450 1 ¾ 6,7 7,7
KN3 513 570 1 ¾ 8,7 10,0

 KT2  490  520  8,7 9,7
 KT3  610  640       10,7      12,0

Típus    E    F    Súly (kp)
üres tele

C D

A B

28,5 13
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HÕCSERÉLÕK ELLENÁLLÁSA
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MÛSZAKI ADATOK

Maximális üzemi nyomás: 16 bar mindkét oldalra
Maximális üzemi hõmérséklet: 150 oC mindkét oldalra

          Átáramló keresztmetszet
                                       10-3m2    1,46     1,57

             Víztérfogatáram
         V1 m

3/h    5,25     5,66K
öp
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y 

ol
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            Fûtõfelület A m2 0,167 0,351 0,536 0,73

A HÕCSERÉLÕK TELJESÍTMÉNYE

Hõátadási értékek: S x U (felület x hõátadási tényezõ)

         A (m3/h)         B (m3/h)     K.0     K.1      K.2      K.3
             0,3     500     840   1040    1200

                             0,6     580   1000   1280    1500
             0,3     680   1040   1240    1400

                             0,6     790   1300   1610    1900
                                             1,5       -   1600   2060    2530

             0,6   1050   1610   2000    2330
                             1,5       -   2130   2730    3320
                             2,5       -      -   3100    3840
                             0,6   1220   1850   2230    2560
                             1,5       -   2500   3190    3820
                             2,5       -      -   3720    4500

1

2

5

10

Áramló keresztmetszet
           10-3 m2 0,114 0,24 0,366 0,515

Víztérfogam
1 m/sec-nél       V2 m

3/h 0,41 0,86 1,32 1,85

,

,

Típus                    K.0         K.1          K.2         K.3
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A táblázatban szereplõ értékek W/oC-ban vannak megadva, víz-víz üzemben, 50 oC-os
HMV eseténben.
A = köpeny oldali tömegáram (C ill. DN25)
B = spirál oldali tömegáram (D ill. DN20)
A hõcserélõben átadott hõmennyiség: Q=SxUxDTm ahol DTm=logaritmikus hõmérséklet
különbség
Példa: � 2 m3/h 10-60 oC-ra HMV felmelegítésére

� 5 m3/h 85-65 oC primer fõtõvíz áll rendelkezésre
ebbõl DTm = 36,5 oC

Q=QV  x   T = 5000 l/hx20 oC = 100 000 kcal/hOC = 116,3 kW/oC

SxU=

A K.3 típ. Hõcserélõ a megadott viszonyok között 3,58 kW/OC értékkel rendelkezik.
A hõcserélõ ellenállása az adott tömegáramoknál:

Köpeny oldal:     pk=25 kPa (0,25 bar)
Spirál oldal:        ps=40 kPa (0,40 bar)

Q
DTm  =3,18 kW/oC= 116,3

36,5
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TERVEZÉSI IRÁNYELVEK

A hõcserélõket az érvényben lévõ szabványok (pl. csõvezetéki szerelvények stb.)
elõírásainak megfelelõen kell beépíteni. A hõcserélõ vízszintes, vagy függõleges helyzetbe
kerüljön beépítésre. Kerülni kell az 50 oC-nál magasabb hõmérsékletû használati melegvíz
elõállítását. Különösen ott, ahol a recirkulációs vezeték nincs kiépítve. Magas keménységi
fokú víz melegítése esetében vegyszeres kezeléssel kell gondoskodni az elkövesedés
megelõzésrõl (pl. Hydrogel). A használati melegvízkészítõ berendezés szabályozását az
ismert alapelvek szerint kell megtervezni, az alábbiak figyelembevételéve:
� a szabályozó P, vagy Pl legyen
� a szelepmeghajtó futási ideje max. 120 sec. lehet
� a hõérzékelõ beépítésénél gondosan ügyeljünk arra, hogy a teljes érzékelõ hosszúsága

érintkezzen a szekunder melegvízzel, illetve egyéb közeggel
� a kétutú szelep névleges méretét mindig a fûtõvíz tömegárama alapján kell

meghatározni. A nyitott szelepen létrejövõ nyomásesést úgy válasszuk meg, hogy
legalább fele legyen a változó tömegáramú ág ellenállásának, másrészt a szivattyú
emelõmagassága legyen 4-5-szöröse ezen ág ellenállásának, s megkerülõ ág és a
változó tömegáramú ág pedig legyen közel azonos ellenállású

� a rendszert célszerû kiegészíteni max. határoló termosztáttal, amely meghatározott
fûtõvíz hõmérsékleténél a primer keringetõ szivattyút leállítja. Az újbóli szivattyú
indítás csak kézi beavatkozással legyen végrehajtható.

GÕZFÛTÉS TERVEZÉSE

Gõzfûtés 70 m/sec maximális gõzsebesség vehetõ fel 1,4 bar abszolút nyomású gõzre.
(A hõcserélõ ettõl eltérõ nyomású gõzzel is mûködtethetõ.)
A táblázatban megadott értékek a spiráltekercsbe belépõ 70 m/sec gõz sebességre
vonatkoznak, a K.2-K.4 hõcserélõknél a második értékek a csatlakozó csonkban lévõ 70
m/sec sebességû gõzre vonatkoznak.

Típus   Gõz (m3/h)   Gõz (kg/h)

  K.0    104            83                    41                  15
  K.1    208          166                    82                  30
  K.2    312          249   123                  45

   208          166                    82                  30
  K.3    396          316   156                  57

   208          166                    82                  30

* A megadott érték elvi adat!

10-55 oC-os víz
(l/perc)

Hõteljesítm.
(103 kcsal/h)
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BEÉPÍTÉSI PÉLDÁK

Hõcserélõ egyedi beépítése

K = hõcserélõ
P = szivattyú
B = kerülõ vezeték szelep
Á = áramláskapcsoló
T = termosztatikus szelep

fe = belépõ fûtõvíz
fv = kilépõ fûtõvíz
h = hidegvíz
m = melegvíz

K = hõcserélõ
Á = áramlás kapcsoló
V = váltószelep
P = szivattyú
F = fûtõrendszer
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HÕCSERÉLÕ VÍZSZINTES BEÉPÍTÉSE
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4. ábra
k = kazán
fe = elõremenõ fûtõvíz
fv = visszatérõ fûtõvíz
h = hidegvíz
m = melegvíz
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TÁROLÓ

  Hõcserélõ beépítése tárolóval
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TÁROLÓ

Hõcserélõk párhuzamos beépítése
911 10 9

2 8

1. hidegvíz belépése
2. elzárószelep
3. visszacsapó szelep
4. lefúvató biztonsági szelep
5. szûrõ
6. használati melegvíz keringetõ szivattyú
7. megkerülõ vezeték szabályozó szelep (szükség szerint)
8. hõmérõ
9. hõérzékelõ
10. fûtõvíz keringetõ szivattyú
11. automatikus szabályozó szelep
12. tisztító csonk
13.   melegvíz keringetõ szivattyú

5. és 6. ábra jelmagyarázata

12345
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FELSZERELÉSI ELÕÍRÁSOK

A hõcserélõt vízszintes vagy függõleges helyzetbe kell beszerelni.
Szennyfogó szûrõt kell beépítani a hõcserélõ elé, a cirkulációs vezeték bekötési helye
után.
Az üzemeltetés során megengedett maximális hõmérsékletet és nyomást túllépni tilos.

KARBANTARTÁS

Jól megtervezett és jól kiépített hõcserélõ rendszer esetében a hõcserélõ rendszeres
karbantartást nem igényel.
Ha az üzemeltetés során a hõcserélõ teljesítménycsökkenése tapasztalható, akkor
dugulásra, vagy elkövesedésre lehet következtetni. A hõcserélõben lerakódott vízkövet
az alábbiakban leírt eljárással el lehet távolítani. A vízkõoldást célszerû leszerelt hõcserélõn
elvégezni, ekkor az átmosás elõtti, illetve utáni súlymérésbõl megállapítható az eltávolított
szennyezõdés mennyisége, illetve az eredeti súlytól való eltérés.
A beépített korrózió-álló acélok és szilikongumi a savas oldószereknek  jól ellenáll, így a
mosás többször is elvégezhetõ.

A lerakódások feloldása
Oldószerként mindig savas oldatot használjunk. A savas oldattal való érintkezés a lehetõ
legrövidebb legyen (kismértékû kövesedés esetén 5 perc, csaknem eltömõdött készüléknél
kb. 1 óra). Az oldás elvégezhetõ 10-20 oC vízzel, a magasabb hõmérsékletû keverék
meggyorsítja a folyamatot.

Használandó oldó keverék

Vízkõoldás céljára elõnyösen használható 10%-os töménységû szulfaminsav
H2N-SO2-OH (NH2SO3H).
A vegyszer viszonylagos magas árát felhasználási elõnyei ellensúlyozzák:
� jól oldja a vízkövet
� kíméli a korrózióálló acélt
� nem szükséges inhibitort alkalmazni
� kevésbé veszélyes a felhasználása mint a sósavé.
Nagyobb elõvigyázatossággal használható a sósavoldat inhibitorral együtt, mely lehet pl.
24+1%-os hidrazin hidrát, vagy 4%-os ónklorid (vízben oldva).
Nem használható: kénsav

salétromsav

Használandó szivattyú
Vegyszerekkel szemben ellenálló kivitelû legyen.
Minimum 10 m-es emelõmagasságot biztosítson 1-1,5 m3/h szállító
teljesítménynél.

Vízkõtelenítés
Az oldószert a hõcserélõ elkövesedett oldalán, a szivattyú segítségével át kell keringtetni.
A vízkõoldást akkor kell befejezni, amikor a keverék kilépéskor már nem habzik. Indikátor
papírral ellenõrizni kell a vegyszer aktivitását, ami 2 pH-ig használható.

_
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FIGYELEM!

A vízkõoldási mûveletek végzése során védõfelszerelés használata
(védõszemüveg, kötény, kesztyû) kötelezõ.

Öblítés
A vízkõoldási mûvelet befejeztével a készüléket azonnal át kell öblíteni folyóvízzel.

Passzivitás
Az esetleges oldószer maradványok további hatáskifejtésének
megakadályozására a készüléket 4%-os hidrazin hidrát oldattal, esetleg 2%-os
kalciumkarbonáttal semlegesíteni kell.
A semlegesítést a vízkõoldásnál használt szivattyúval megegyezõ szállító teljesítményû
szivattyúval kell végezni 10 percen át. Indikátorral ellenõrizni kell, hogy az oldat pH-ja 9
fölött maradjon. A passziválási mûvelet elvégzése után a készüléket át kell öblíteni tiszta
ivóvízzel.
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Karbantartási napló

Elvégzett karbantartási munkák
AláírásCég

Szerelõ
Idõpont
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A FÉG-Spirec típusú hõcserélõre vállalatunk 12 hónapig terjedõ jótállást vállal. A jótállás
kezdõ idõpontja a vásárlás napja. A jótállási idõn belüli meghibásodás esetén Önt a
meghibásodott termék kicserélése illeti meg.
A cserét a hiba bejelentésétõl számított 3 munkanapon belül kell elvégeznie
Szervizhálózatunknak.
A kicserélt készülékre a csere idõpontjától számítva új jótállást biztosítunk.
Ha a cserére nincs lehetõség, az Ön választása szerint a termék visszaszolgáltatása
fejében a vételárat visszatérítjük, vagy a vételárkülönbözet elszámolása mellett más
készüléket adunk. Nem terheli felelõsség a vállalatunkat a meghibásodásért akkor, ha az
rendeltetésellenes használat, szakszerûtlen kezelés, erõszakos külsõ behatás, vagy
elemi kár következménye. Ha a bekövetkezett hiba jellegével, természetével kapcsolatban
vita keletkezne és emiatt az igényt a garanciális szervizszolgálat nem rendezné, úgy a
Keresekdelmi Minõségellenõrzõ Intézet állásfoglalása az irányadó. Vita esetén Ön a Bíróság
elõtt kérheti igénye rendezését. Ha a jótállási kötelezettségünk már nem áll fenn, a szerelõ
kihívásának költségét a vásárló fizeti meg. Az Ön jótállással kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit, valamint a vállalatunkat ezzel kapcsolatban terhelõ kötelezettségeket a
módosított 4/1969. (III. 30.) BkM-KGM-KipM-KkM-NIM. Számú együttes rendelet
tartalmazza.

A jótállási jegyen a vásárló vagy erre illetéktelen személy részérõl történt bármilyen
javítás, törlés, vagy átírás a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Elveszett jótállási jegyet a FÉGTHERM � PARTNER Kft. (Márkaszerviz) hálózat
pótolja.
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SZERVÍZHÁLÓZAT

- A FÉG-SZOLG 2000 KFT. és a hozzátartozó FÉGTHERM-PARTNER KFT-k (mint
márkaszervizek a VESTALE kazánok beüzemelésére kizárólagos joggal rendelkeznek.
Amennyiban a beüzemelést más vállalkozó végzi, akkor a garanciálisjogokat a kazánok
elvesztik.
- Javasoljuk a Vestale kazán telepítése elõtt a márkaszervizt elõzetes bejárásra meghívni,
hogy a szükséges mûszaki problémákat szerelés esetén tisztázni lehessen.

FÉGTHERM-PARTNER Kft-k címlistája

FÉGTHERM-PARTNER BÉKÉSCSABA KFT.
5600 Békéscsaba, Tel: 66-324-233

Kazinczy u. 6. Fax: 66-324-233

FÉGTHERM-PARTNER MISKOLC KFT.
3530 Miskolc, Tel: 46-353-537

Mindszent tér 12. Fax: 46-347-653

FÉGTHERM-PARTNER KECSKEMÉT KFT.
6000 Kecskemét, Tel: 76-485-296

Horváth Döme u. 2. Fax: 76-482-111

FÉGTHERM-PARTNER GYÖNGYÖS KFT.
3200 Gyöngyös, Tel: 37-313-404

Koháry u. 22. Fax: 37-313-404

FÉGTHERM-PARTNER KALOCSA KFT.
6300 Kalocsa, Tel: 78-461-196

Tomori u. 15. Fax: 78-462-167

FÉGTHERM-PARTNER MÁTÉSZALKA KFT.
4700 Mátészalka, Tel: 44-500-610

Zöldfa u. 9/b. 44-500-612
44-500-613
44-500-614

Fax: 44-313-044
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FÉGTHERM-PARTNER SZOMBATHELY KFT.
9700 Szombathely, Tel: 94-312-258

Szûrcsapó u. 2. Fax: 94-329-715

FÉGTHERM-PARTNER GEMENC KFT.
7100 Szekszárd, Tel: 74-315-385

Csokonai u. 2. Fax: 74-315-385

FÉGTHERM-PARTNER VESZPRÉM KFT.
8200 Veszprém, Tel: 88-428-872

Ács u. 2. Fax: 88-406-389

FÉGTHERM-PARTNER PEST-BUDA KFT.
1138 Budapest, Tel: 1-349-9313

Párkány u. 6. 1-349-9326
Fax: 1-349-0516

8800 Nagykanizsa Tel: 93-310-318
Csengeri u. 6.

FÉGTHERM-PARTNER SZEGED KFT.
6723 Szeged, Tel: 62-425-283

Szent Miklós u. 14. Fax: 62-425-520

FÉG-SZOLG 2000 Fûtõkészülék Kereske-
delmi és Szolgáltató KFT.
1103 Budapest, Tel: 1-264-9471

Gyömrõi u. 128. Fax: 1-264-9471



�Másolttal kell kitölteni�

CSERÉRE JOGOSÍTÓ IGAZOLÁS

Vásárló neve:

Vásárló címe:

Bejelentés ideje:

Bejelentett hiba leírása:

Hõcserélõ típusa:

Hõcserélõ gyártási száma:

Eladás kelte:

Eladószerv bélyegzõje:

A termék nem javítható, cserejogosulttá vált, a hibás hõcserélõt a szerviz
átvette.

Kelt:

                   Ügyfél aláírása                       Szerviz aláírása, bélyegzõje
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Hõcserélõ típusa:

Hõcserélõ gyártási száma:

Eladás kelte:

Eladószerv bélyegzõje:

A termék nem javítható, cserejogosulttá vált, a hibás hõcserélõt a szerviz
átvette.

Kelt:

                   Ügyfél aláírása                     Szerviz aláírása, bélyegzõje

19





JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalunk KN                           , KT                      , KNV                tipusú
gyártási számú

HÕCSERÉLÕRE

12 hónapig terjedõ jótállást vállal, kezdõ idõpontja a vásárlás.

Amennyiben az üzembe helyezést (beszabályozást) a jótállásra kötelezett
FÉGTHERM- PARTNER Kft. végzi, a 12 hónapig terjedõ jótállás kezdete az
üzembe helyezés napja.

   (Gyártómû tölti ki)                                                  (Eladószerv tölti ki)

   A gyártás kelte:                                                      Az eladás kelte:

  MEO-bélyegzõ aláírása az eladószerv bélyegzõje,
aláírása
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Jogi nyilatkozatok:

       Termékünkre kötelezõ jótállást vállalunk a jótállási jegy alapján a jótállási

Mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozat

   Készült a KGM-BkM 3/1976. (X. 29.) számú együttes rendelete alapján.

   A termék megnevezése:
   FÉG-SPIREC KN és KT típusú hõcserélõk

MÛSZAKI ADATOK

Lásd 4-8. oldalon

ÉMI ÉAB eng. szám: A 1 206/1989

   A termék megfelel a tanúsító nyilatkozatban felsorolt jellemzõk értékeinek.

Vállalatunk KN és KT típusú terméke megfelel az érvényben lévõ

feltételekben rögzítettek szerint.

mûszaki jellemzõket tanúsító nyilatkozatban feltüntetett adatoknak.

  Gyártja:

  Makó, Aradi u. 136.   6901 Makó. Pf. 45.  Tel.: (62)  *213-766 Fax: (62) 211-542
  Gyártási év, hó:     Minõségi bizonyítvány szerint

l

l
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 1. Minõségi bizonyítvány kiállítója:
              THERMO-FÉG KFT.

 3. Termék szabatos megnevezése (rendeltetése)
     FÉG-SPIREC

 4. Mennyiség:

 6. Gyártás idõpontja:

 7. Forgalmazható (felhasználható):

 9. Szállítási, raktározási elõírások:
      Fektetve, legfeljebb 5 rétegben
     egymásra helyezve.
      Esõtõl védeni!

 11. A termék lényeges tulajdonságai szabatos mûszaki adatokkal, mérési
       eredményekkel:

        A hõcserélõ a mûszaki adatoknak megfelelõen készült.

       Minõsítés, osztálybasorolás: I. osztályú minõség

 12. A termék minõségének ellenõrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési,
       mintavételi) módszer: KERMI engedélyszám: E-98/005272-1
                                               Tömörségvizsgálat, víznyomáspróba.

 13. Használati, kezelési elõírás:
      A hõcserélõ nem szerelhetõ szét, vegyszeres átmosással tisztítható.

 14. Egyéb adatok:

Minõségi bizonyítvány
2. Gyártó:
         THERMO-FÉG KFT.

    5. Súly és (vagy) a) Gyártási szám:

b) ITJ szám:     32-64-9

c) Cikkszám:

d) Egyéb azonosító adat:

10. Csomagolás:
        Dobozban, mikrohullám
        papírlemezbõl

15. Minõségi bizonyítvány kiállítójának aláírása:
Kelt: 199        év                          hó            nap.

aláírás, bélyegzõ

méret:
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KN és KT típusú HÕCSERÉLÕ

        lásd
         4. és 5. old.

9600 Makó, Aradi u. 136. Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542

Thermotechnológiai Gépgyártó KFT


