
                                                                                                                                       

 

GARANCIA  
 
Forgalomba hozza :    e – PULSAR  KFT. 
   1134 BUDAPEST CSÁNGÓ U. 26. 
   + 36 30 332 -4525 

info@e-pulsar.hu 
    
A termékre az e - PULSAR  KFT a vásárlás napjától számítva, 1 év garanciát, 4 év 
szavatosságot vállal az adott égőfejre és kazántestre méretezve, a szakszerű beállítá-
sok mellett. 
 
Ennek feltétele: a leírtak betartása, a készülék sértetlensége. 
 
  

      A KÉSZÜLÉK TÍPUSA :  CH  …………………..  
 
 
 

     
      RENDELÉSI SZÁMA :  ………………………………………… 
      
 
      FORGALMAZÓ  BÉLYEGZŐJE, 
      ALÁÍRÁSA :                     
                  ............................................................... 
 
 
 
      A VÁSÁRLÁS DÁTUMA :  2012 ...................................................... 
 
      
     ÜZEMBE HELYEZÉS  
     DÁTUMA :    2012.......................................................  
 
      
 
     ÜZEMBE HELYEZŐ BÉLYEGZŐJE 
     ALÁÍRÁSA:    .............................................................. 
      

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CH ½” – 1” 
FIZIKAI PORLASZTÁS RÁSEGÍT Ő KÉSZÜLÉK  

   
 
 
  

FIGYELMEZTETÉS! 
 
Ön egy mágneses hatású terméket vásárolt! A használat során különös figyelmet kell 
fordítani a munkavédelemre! A mágneses termék használatától a PACEMAKER 
használó személyek tartózkodjanak. A mágneses térre érzékeny műszerek, eszközök, 
berendezések működése a mágneses térre megváltozhat! A mágneses adathordozó-
kon tárolt adatok megsérülhetnek, vagy megsemmisülhetnek! 

 
 

 



                                                                                                                                       

 

TÁJÉKOZTATÓ 
A berendezés a tüzelőanyagok és egyéb közegeinek fizikai porlasztás rásegítése, az 
égés minőségének javítása érdekében. 
A technológia alkalmazásának célja, a szénhidrogén valamint egyéb folyékony és 
gáz halmazállapotú tüzelőanyagok oxigénkötés kapcsolatának javítása fizikai beha-
tás révén. Az eljárás célja a tüzelőanyag hatékony, hasznos tűztérben történő elége-
tésének javítása, káros anyag kibocsátás és egyéb káros fizikai folyamatok csökken-
tése. 
A porlasztás rásegítő, különleges mágneses erőkkel és tulajdonságokkal összeállí-
tott, közegkezelő berendezés, mely fizikailag a tüzelő berendezés tüzelőanyag veze-
ték ágára szerelendő fel. 
A kezelés hatására az áramló közeg kohéziós ereje csökken, az állandó mágnesek-
ben tárolódott mágneses erők és a mozgási energia átalakulása révén. Ennek követ-
keztében a tüzelő berendezés mechanikusan kialakított porlasztó szerkezete a csök-
kent kohéziójú tüzelőanyagot, tökéletesen keveri össze a hozzáadott levegővel. Ha-
tására az égés folyamata gyorsabban és tökéletesebben zajlik le, így a közegből több 
hasznosul a tüzelőberendezés hasznos tűzterében és csökken a rosszul és lassan 
elégetett tüzelőanyag mennyisége. 
A porlasztás rásegítő szerelése révén, lehetővé válik a tüzelőanyaggal való takaré-
koskodás lehetősége, ami a természeti környezet megvédését és jelentős költség - 
megtakarítást eredményez. A megtakarítás mértéke 5 – 12 % között lehetséges. 
Pacemakerrel rendelkező személyek ne tartózkodjanak a közelében 
 

A CH   1/2" – 1" szabványos csőcsatlakozási mérettel,  
20 kW – 500 kW közötti teljesítményhatárokkal rendelkezik.  

 
SZERELÉSI UTASÍTÁS 

A technológiát, csak engedéllyel rendelkező szakember szerelheti be. 
- Megmérni felszerelés előtt a berendezés jelenlegi paramétereit, jegyzőkönyvezni. 

- A gázszerelő szakember felszereli a   CH  -t. 
- A tüzeléstechnikus, beállítja a fogyasztó paramétereit, eredeti adatok alapján. 
 
 
A technológia felszerelésénél mindig be kell tartani a biztonsági előírásokat. 

 
 

 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 
Gyártó neve:  INNOVATOR CONSULTING  KFT. 
  1135 BUDAPEST CSATA U. 29. 
 
Tel.:  + 36 30 685 - 9571 
   
 
E-mail :  innovator.consulting@gmail.com 
  

Termék típusa :  CH …………………………..   
  
Gyártási száma : …………………………………………….. 
 
Gyártási év : 2012 
 
Engedélyszám: ÉME  A-56/2010 
 

A  CH  minősített gyártástechnológiával készült.  
A készülék ezen használati útmutatóban közölt paramétereket kielégítik, a gyártási 
végátvétel szerint I. osztályú. 
 
Az igazolt eladás napjától egy évig, a gyártó minden olyan hibáért jótáll, amely 
kétséget kizáróan hibás gyártás következménye. 
A jótállás érvényét veszíti, ha a hiba a helytelen felszerelés, nem rendeltetésszerű 
használat, túlterhelés, elemi kár, illetve a gyártón kívülálló okok következménye. 
 
A gyártó csak olyan jótállási bizonylatot fogad el, amelyen az eladás napja, az eladó 
aláírása és bélyegzője szerepel. 
 
Dátum :.................................................. 

......................................... 
           MEO 


