
A szilárd tüzelésű egyedi helyiségfűtő berendezések  
műszaki paraméterei 

 
Modellazonosító(k): VULCAN 30 S 
Közvetett fűtési képesség: [van/nincs]  
Közvetlen hőteljesítmény: - (kW)  
Közvetett hőteljesítmény: 31,8 (kW) 
 

Tüzelőanyag Optimális tüzelőanyag 
(csak egy lehet!) 

További alkalmas 
tüzelőanyag(ok) 

Tűzifa, legfeljebb 25 % nedvességtartalommal [igen/nem] [igen/ nem] 
Préselt faanyag, 12 %-nál kisebb nedvességtartalommal [igen/nem] [igen/ nem] 
Más fás biomassza [igen/ nem] [igen/ nem] 
Nem fás biomassza [igen/ nem] [igen/ nem] 
Antracit és száraz összesülő kazánszén [igen/ nem] [igen/ nem] 
Kőszénkoksz [igen/ nem] [igen/ nem] 
Félkoksz [igen/ nem] [igen/ nem] 
Bitumenes kőszén [igen/ nem] [igen/ nem] 
Barnaszén brikett, lignitbrikett [igen/ nem] [igen/ nem] 
Tőzegbrikett [igen/ nem] [igen/ nem] 
Fosszilis tüzelőanyag-keverékből készült brikett [igen/ nem] [igen/ nem] 
Más fosszilis tüzelőanyag [igen/ nem] [igen/ nem] 
Biomassza és fosszilis tüzelőanyag keverékéből készült brikett [igen/ nem] [igen/ nem] 
Biomasszából és szilárd tüzelőanyagból álló egyéb keverék [igen/ nem] [igen/ nem] 

 
Az optimális tüzelőanyaggal üzemeltetett termék jellemzői: 
Szezonális helyiségfűtési hatásfok, ηs (%-ban): 93,67  
Energiahatékonysági mutató (EEI): A++ 
 

Jellemző Jel Érték Mérték-
egység 

 Jellemző Jel Érték Mérték-
egység 

Hőteljesítmény  Hatásfok (eredeti fűtőérték) 
Névleges hőteljesítmény Pnom 31,8 kW  A névleges 

hőteljesítményhez tartozó 
hatásfok 

ηth,nom 93,67 % 

Minimális hőteljesítmény 
(indikatív) 

Pmin 12,7 kW  A minimális 
hőteljesítményhez tartozó 
hatásfok (indikatív) 

ηth,min 94,1 % 

Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás  A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának 
típusa (egyet jelöljön meg) 

A névleges 
hőteljesítményen 

elmax 0,12 kW  Egyetlen állás, beltéri hőmérséklet-
szabályozás nélkül 

[igen/nem]  

A minimális 
hőteljesítményen 

elmin 0,08 kW  Két vagy több kézi szabályozású állás, 
beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül 

[igen/nem]  

Készenléti üzemmódban elSB 0,01 kW  Mechanikus termosztátos beltéri 
hőmérséklet-szabályozás 

[igen/nem]  

Az állandó gyújtóláng energiaigénye  Elektronikus beltéri hőmérséklet-
szabályozás 

[igen/nem]  

A gyújtóláng 
energiaigénye (ha 
alkalmazandó) 

 
Ppilot 

 
- 

 
kW 

 Elektronikus beltéri hőmérséklet-
szabályozás és napszak szerinti 
szabályozás 

[igen/nem]  

     Elektronikus beltéri hőmérséklet-
szabályozás és heti szabályozás 

[igen/nem]  

     Más szabályozási lehetőségek (többet is megjelölhet) 
     Beltéri hőmérséklet-szabályozás 

jelenlétérzékeléssel 
[igen/nem]  

     Beltéri hőmérséklet-szabályozás 
nyitottablak-érzékeléssel 

[igen/nem]  

     Távszabályozási lehetőség [igen/nem]  
 
Kapcsolatfelvételi adatok: MBH Biomassza Kazán Kft, 1077 Budapest, Wesselényi u. 28. 
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