
Aktív

biztonság
a Dietzel Univolt HFT ®–védőcső rendszerrel

Villamos Szerelési Rendszerek



2

Halogenfreie Elektrorohre – Starre Elektrorohre

Biztonsággal
LSF0H az új előírásokban kötelező 
lesz

Már tervezéskor gondolni kell azokra az 
óvintézkedésekre, melyek az emberek 
és értéktárgyak védelmét szolgálják 
tűz esetén. A halogénmentes termékek 
felhasználása a villanyszerelésnél 
létfontosságú.

Ezt most már a törvényhozók is felismerték 
és az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
gondoskodtak egyértelművé tételéről. 

Dietzel Univolt egy átfogó, LSF0H termékprogramot 
kínál, amivel Ön ezeknek a követelményeknek 
megfelel.

288. § (2)
 Alapvető követelmény, hogy tűz esetén az építmény állékonysága 
egy előírt, de korlátozott időtartamra - ha az időbeli követelmények 
meghatározhatók - biztosítsa a bentlévők biztonságos menekülését, 
mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást, továbbá, hogy a tűz 
más építményt, ingatlant vagy tulajdont a lehető legkisebb mértékben 
veszélyeztessen.

289. §
c) a tűz és kísérőjelenségei terjedését funkciójuknak megfelelően gátolják, 
nehezítsék vagy irányítsák, és
d) az általuk okozott tűzterhelés, a belőlük fejlődő hő, füst, égésgázok 
mennyisége a lehető legkisebb legyen.

292. §
d) a benntartózkodók menekülési útvonalára a fejlődő hő és füst ne, vagy 
csak olyan mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést 
(látótávolság, menekülési út felismerése, mérgező gázok hiánya).

Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(28/2011. (IX. 6.) BM rendelet)
Az építmények tűzvédelmi követelményrendszerének céljai

Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(28/2011. (IX. 6.) BM rendelet)
Hő és füst elleni védelem

Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(28/2011. (IX. 6.) BM rendelet)
Épületszerkezetek, építőanyagok és építési termékek
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Tisztán kivehető a csekélyebb gázképződés
UNIVOLT LSF0H-csövek melyek kitűnő eredménnyel múlják 
felül az IEC 61034-tesztet 

Füstképződés, 3m3 kocka teszt esetén

Univolt villanyszerelési 
rendszer LSF0H 
kivitelben
Biztonság tűz esetén
A biztonságra már a tervezés során gondolni kell. 
Olyan műanyagok égésekor, mint a PVC, korróziv gázok 
szabadulnak fel, amelyek nem csak rendkívül mérgezőek, 
hanem az épület szerkezetét is megtámadhatják. A Dietzel 
HFT villanyszerelési rendszere 30 éve folyamatosan 
tovább lett fejlesztve. A rendszer a biztonság és a 
tartósság tekintetében megfelel a modern építészet 
minden követelményének és a halogénmentes kábelek 
fektetéséhez, mint kiegészítés feltétlenül szükséges. Ezen 
kívül a termikus, a mechanikai és kémiai tulajdonságai 
miatt egy sor olyan alkalmazásra használható fel amelyekre 
a hagyományos rendszerek alkalmatlanok.

Az LSF0H- terméksorozat a legújabb továbbfejlesztése a 
Dietzel Univolt HFT® programjának. Ez az alábbi biztonsági 
szempontokat fedi le: 

•  LS (= low smoke): minimális füstgáz kibocsátás, 
aminek következtében a látás nincs korlátozva tűz 
kialakulásakor

•  F (= flame retardant): akadályozza a tűz terjedését, 
alkalmas a -25° és +105°C tartományban 

•  0H (= zero halogen): nem tartalmaz halogéneket, 
ezért nincs mérgező és korróziv égéstermék

Átfogó védelem és gondoskodás:
Tűz esetén az emberi élet rendelkezik a legnagyobb 
prioritással. Azzal, hogy égéskor kevesebb füstgáz 
keletkezik, az LSF0H csövek javítják a tájékozódási 
lehetőséget és meghosszabbítják az időtartamot a sikeres 
mentési akciókra. 
Ezen kívül 
jelentősen csökken 
a füstgázmérgezés 
veszélye, amely a 
legtöbb halálesetért 
felelős.

A modern 
üzemekben minden 
érték védelme 
elengedhetetlen. 
LSF0H 
használatával a 
korrózív füstgázokkal szemben a kockázat minimalizálódik, 
az építmény szerkezetére, az érzékeny műszaki 
berendezésekre és a számítógépes rendszerekre 
vonatkozóan.

Az üzemi leállások nagymértékben alábecsült 
költségtényezők. Már kis tüzek is képesek lekapcsolásokat 
vagy szignifikáns zavarokat okozni, amelyek rendszerint 
túl magas járulékos költségekhez vezetnek. Időközben 
sok ágazatban felismerték ezt a veszélyt és ezért LSF0H 
termékeket használnak fel.

A turbo-technológia
A turbo-technológia a védőcsöveknél egyedülálló. A turbo-csövek belső felületén lévő hullámprofilok csökkentik a súrlódást 
kábelbehúzáskor és ezzel segítik a felhasználót, hogy időt, energiát és költségeket spóroljon. Most már az LSF0H-csövek is 
rendelkezésre állnak turbó-technológiában.
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Halogénmentes villamos védőcsövek- merev védőcsövek 

Merev villamos védőcsövek, halogénmentes, láng-terjedésgátló

HFIRM-Turbo, merev védőcső, Mü II., tokoztott, belső hosszanti bordázattal (átm. 16 – 32);                              
világosszürke (RAL 7035), 3 m-es szálakban

Megfelel: IEC/EN 61386-21 (régen IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423, LFS0H

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Besorolás Mechan. UV stabil. Hőm. tart.
PP-Blend EN 2243 > 320 N U -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] di [mm] ncs [m] kcs [m] Cikkszám

HFIRM-Turbo 16 16,0 12,9 6216 111 087 215
HFIRM-Turbo 20 20,0 16,2 3996 111 087 216
HFIRM-Turbo 25 25,0 21,0 2280 57 087 217
HFIRM-Turbo 32 32,0 28,0 1368 57 087 218
HFIRM 40 40,0 35,0 966 21 082 639
HFIRM 50 50,0 45,0 630 21 082 640

HFPRM-Turbo, merev védőcső, Mü I., tokoztott, belső hosszanti bordázattal; fekete (RAL 9005, UV-álló), 3 m-es 
szálakban

Megfelel: IEC/EN 61386-21 (régen IEC 60614-2-2, BS 6099), IEC 60423, LFS0H 

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Besorolás Mechan. UV stabil. Hőm. tart.
PP-Blend EN 3243 > 750 N þ -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] di [mm] ncs [m] kcs [m] Cikkszám

HFPRM-Turbo 16 16,0 11,0 6216 111 087 219
HFPRM-Turbo 20 20,0 15,0 3996 111 087 220
HFPRM-Turbo 25 25,0 20,0 2280 57 087 221
HFPRM-Turbo 32 32,0 27,0 1368 57 087 222
HFPRM-Turbo 40 40,0 34,0 966 21 098 781
HFPRM-Turbo 50 50,0 44,0 588 21 098 782
HFPRM-Turbo 63 63,0 55,0 378 21 098 783
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Halogénmentes villamos védőcsövek- hajlékony védőcsövek

Hajlékony villamos védőcsövek, halogénmentes, láng-terjedésgátló

HFX, gégecső, nem lépésálló; világosszürke (RAL 7035), 25  ill. 50m-es tekercsben

Megfelel: IEC/EN 61386-22 (régen IEC 60614-2-3, BS 6099), IEC 60423, LFS0H

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Besorolás Mechan. UV stabil. Hőm. tart.
PP-Blend EN 2243 > 320 N U -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] di [mm] ncs [m] kcs [m] Cikkszám

HFX 16 16,0 11,4 2700 50 080 818
HFX 20 20,0 13,5 2700 50 080 819
HFX 25 25,0 17,5 1600 50 080 820
HFX 32 32,0 24,3 675 25 080 821
HFX 40 40,0 30,0 500 25 080 822
HFX 50 50,0 38,5 300 25 080 823
HFX 63 63,0 54,1 175 25 080 824

HFXP-Turbo, gégecső, lépésálló, belső hosszanti bordázattal; fekete (RAL 9005), 25  ill. 50m-es tekercsben

Megfelel: IEC/EN 61386-22 (régen IEC 60614-2-3 4, BS 6099), IEC 60423, LFS0H

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Besorolás Mechan. UV stabil. Hőm. tart.
PP-Blend EN 3343 > 750 N þ -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] di [mm] ncs [m] kcs [m] Cikkszám

HFXP-Turbo 16 16,0 10,0 2700 50 087 169
HFXP-Turbo 20 20,0 13,5 2700 50 087 170
HFXP-Turbo 25 25,0 17,5 1600 50 087 171
HFXP-Turbo 32 32,0 24,3 675 25 087 172
HFXP-Turbo 40 40,0 30,0 500 25 087 173
HFXP-Turbo 50 50,0 38,5 300 25 087 174
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Halogénmentes villamos védőcsövek – tartozékok

Tartozékok, halogénmentes

HFCL, pattintóbilincs, halogénmentes, sorolható; világosszürke (RAL 7035), fekete (RAL 9005), felszerelhető DSD tiplivel 
vagy Ø  4 mm-es csavarral
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

világosszürke fekete
HFCL 16 16,0 3200 100 041 428 009 634
HFCL 20 20,0 2400 100 041 016 009 635
HFCL 25 25,0 1600 100 041 429 009 636
HFCL 32 32,0 1600 100 041 430 009 637
HFCL 40 40,0 800 50 041 431 009 638
HFCL 50 50,0 600 50 041 432 009 639

HFCL 63 63,0 300 25 041 433 021 168

HFCLB, tartókengyel; világosszürke (RAL 7035) fekete  (RAL 9005), HFCL pattintóbilincshez mennyezeti szereléshez

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

világosszürke fekete

HFCLB 40 40,0 8000 250 080 803 023 080
HFCLB 50 50,0 6400 200 080 804 023 081
HFCLB 63 63,0 4800 150 - 023 082

DSD, tipli, halogénmentes; világosszürke (RAL 7035), HFCL bilincs gyors felszereléséhez, szükséges furat Ø 6 mm, 
(gázbetonba Ø 5,5 mm)

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PA-Blend -25 °C / +90 °C

Megnevezés h [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

DSD 35 35 16000 500 082 226
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Halogénmentes villamos védőcsövek – tartozékok

KM-Turbo, karmos toldó, klórmentes, gégecsövekhez; világosszürke (RAL 7035), fekete (RAL 9005) vagy orange 
(RAL 2004), víz és húzásellenálló toldáshoz betonozásnál IP 67, világosszürke és fekete kivitel klóremntes és láng-terjedésgátló

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 67 -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke orange fekete

KM-Turbo 16 16,0 1200 100 085 725 085 723 085 726
KM-Turbo 20 20,0 800 100 083 837 080 642 084 051
KM-Turbo 25 25,0 600 50 083 839 080 643 084 052
KM-Turbo 32 32,0 300 25 085 924 085 925 085 926

HM, toldó, klórmentes, gégecsövekhez; világosszürke (RAL 7035) vagy orange  (RAL 2004), vízálló toldáshoz betonozásnál,  
világosszürke kivitel klóremntes és láng-terjedésgátló

Megjegyzés:OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke orange

HM 40 40,0 200 25 064 555 020 612
HM 50 50,0 120 15 064 556 020 613
HM 63 63,0 64 8 064 557 020 614

HFSM, toldó; világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005), hajlékony és merev védőcsövek toldásához
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

HFSM 16 16,0 1200 100 041 421 020 556
HFSM 20 20,0 800 100 041 017 020 557
HFSM 25 25,0 600 50 041 422 020 558
HFSM 32 32,0 300 25 041 423 020 559
HFSM 40 40,0 200 25 041 424 020 652
HFSM 50 50,0 120 15 041 425 020 653
HFSM 63 63,0 64 8 041 426 020 654
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Halogénmentes villamos védőcsövek – tartozékok

HFSB, csatlakozó ív, mindkét vége tokozott; világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005), merev villamos  védőcsövek 
összekötéséhez 90°-os szögben

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

HFSB 16 16,0 400 50 065 492 009 622
HFSB 20 20,0 300 25 065 493 009 623
HFSB 25 25,0 160 20 065 494 009 624
HFSB 32 32,0 50 - 065 495 009 625
HFSB 40 40,0 35 - 065 496 009 626
HFSB 50 50,0 20 - 065 497 009 627
HFSB 63 63,0 8 - 065 498 -

HFS, csőszorító bilincs, két helyen rögzíthető; világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005), felszerelhető Ø 4 mm-es 
csavarral

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

HFS 16 16,0 3200 100 080 811 020 832
HFS 20 20,0 1600 50 080 812 020 833
HFS 25 25,0 1600 100 080 813 020 834
HFS 32 32,0 800 100 080 814 020 835
HFS 40 40,0 400 50 080 815 020 836
HFS 50 50,0 400 50 080 816 020 837
HFS 63 63,0 200 25 080 817 020 838

HFSBS, csőszorító bilincs távtartóval; fekete (RAL 9005)

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PC-Blend -25 °C / +90 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HFSBS 16 16,0 2400 100 009 628
HFSBS 20 20,0 1200 50 009 629
HFSBS 25 25,0 1200 50 009 630
HFSBS 32 32,0 600 50 009 631
HFSBS 40 40,0 300 25 009 632
HFSBS 50 50,0 200 25 009 633
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Elosztó és kapcsolódobozok, vakolat alá

ASD, elosztó-kapcsolódoboz vakolat alá, egyrészes; sárga (RAL 1028), sorolható, csatlakozórendszerrel ellátott a 71 mm-es 
szabvány-távolsághoz és többféle rögzítési lehetőséggel, 60mm-es szabvány csavartávolsággal 
Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PS -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

ASD 70 Ø 70 x 45 3500 100 020 912

ASD/PD, vakolat fedél ASD-hez; fekete (RAL 9005), a doboz lezárása vakolás közben

Anyag Hőm. tart.
PS -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

ASD/PD 70 2400 100 000 832

ASD/TD, tapéta fedél az ASD-hez; fehér (RAL 9010), vakolatszintű dobozfedéshez, dugaszolható

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

ASD/TD 70 600 50 000 828

ASD/RD, peremes fedél az ASD-hez; fehér (RAL 9010), peremes dobozfedéshez, dugaszolható vagy csavarozható

Megfelel: IEC/EN 60670

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

ASD/RD 70 400 50 000 829
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UGD 2, készülékdoboz vakolat alá, kétrészes; fekete (RAL 9005), két készülék szereléséhez 71 mm-es szabványtávolsággal, 
60 mm-es szabvány csavartávolásggal

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PS -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

UGD 2 136 x 65 x 45 1750 50 026 466

AKU, kötődoboz, alsó rész, vakolat alá; fekete (RAL 9005), egymásra rakható, könnyen kitörhető csőbevezetésekkel
Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PS -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AKU 80 75 x 75 x 50 3500 100 020 924
AKU 100 100 x 100 x 50 2400 100 020 925
AKU 150 150 x 150 x 70 1200 50 020 926
AKU 200 200 x 200 x 80 480 20 020 927

AK/TD, tapéta fedél az AKU-hoz; fehér (RAL 9010), vakolatszíntű dobozfedéshez, dugaszolható 

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AK/TD 80 6300 100 020 856
AK/TD 100 2400 100 000 748
AK/TD 150 3500 100 000 749
AK/TD 200 1920 80 000 750

AK/RD, peremes fedél az AKU-hoz; fehér (RAL 9010), kiálló fedél, dugaszolható vagy csavarozható

 Megfelel: IEC/EN 60670

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AK/RD 80 6300 100 020 857
AK/RD 100 3500 100 000 735
AK/RD 150 3500 100 000 737
AK/RD 200 1920 80 000 739
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Dobozok – Páncéljellegű elosztódoboz

Páncéljellegű elosztódoboz, halogénmentes, vakolat fölé

PKGH, páncéljellegű szekrény, vakolat fölé; világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005, UV-álló), nedves helyiségben 
is alkalmazható, vízsugárálló, IP 65

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP UV stabil. Hőm. tart.
PC-Blend 65 U -25 °C / +105 °C

előnyomott csőbevezetés nélkül

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

PKGH 100 OP 105 x 105 x 64 50 5 023 760 000 528
PKGH 200 OP 200 x 150 x 85 12 2 023 761 010 685
PKGH 300 OP 300 x 200 x 125 4 1 023 762 013 019

előnyomott csőbevezetés nélkül, átlátszó fedéllel

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

PKGH 100 OPT 105 x 105 x 64 50 5 - 027 264
PKGH 200 OPT 200 x 150 x 85 12 2 - 018 645
PKGH 300 OPT 300 x 200 x 125 4 1 033 582 013 022

előnyomott csőbevezetés nélkül, magasított edéllel

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

PKGH 300 OPH 300 x 200 x 165 3 1 - 027 682

előnyomott csőbevezetés nélkül, magasított átlátszó fedéllel

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

PKGH 300 OPTH 300 x 200 x 165 3 1 080 877 022 883
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Dobozok

W, bevezetőgumi, halogénmentes;  világosszürke (RAL 7035) vagy fekete (RAL 9005), cső- és kábelbevezetőként a PKG és 
PKGH dobozokhoz

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP UV stabil. Hőm. tart.
TPE 65 U -25 °C / +105 °C

Megnevezés dn [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

vil.szürke fekete

W 1H 16-20 3200 100 081 998 020 839
W 2H 16-25 1200 50 081 999 020 840
W 3H 16-40 800 50 082 000 020 841

Gipszkartondobozok, PP, halogénmentes, láng-terjedésgátló

HWD, gipszkarton doboz; orange (RAL 2004), 60 mm-es szabvány csavartávolság, a beépítéshez szükséges nyílásméret 
Ø 68 mm, peremátmérő Ø 71 mm, 7-35 mm-es vagstagságú gipszkartonhoz, max. 4 csőbevezetés Ø 20 mm, 2 kábelbevezetés
Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PP-Blend 3X -25 °C / +75 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWD 65 Ø 65 x 45 200 25 021 196

HWDZ, kétrészes gipszkartondoboz; orange (RAL 2004), 60 mm-es szabvány csavartávolság, a beépítéshez szükséges 
nyílásméret 2x Ø 68 mm, peremátmérő 71x142 mm, 7-35 mm-es vagstagságú gipszkartonhoz, max. 5 csőbevezetés Ø 20 mm,                    
3 kábelbevezetés, vezető horonnyal a válaszfal beépítéséhez, a furatot megjelölő heggyel 
Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PP-Blend 3X -25 °C / +75 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWDZ 65 136 x 65 x 45 100 10 021 198
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Dobozok – gipszkarton dobozok

HWAD, gipszkartondoboz; orange (RAL 2004), szükséges nyílásméret Ø 121 mm, peremátmérő Ø 126 mm, 7-35 mm-es 
gipszkarton vastagság, max. 4 csőbevezetés Ø 20 mm, 2 csőbevezetés Ø 25 mm, 6 kábelbevezetés, vezető horonnyal a válaszfal 
beépítéshez
Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PP-Blend 3X -25 °C / +75 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWAD 120 Ø 120 x 64 50 5 064 609

HWD/RD, peremes fedél minden kerek gipszkatron dobozhoz; fehér (RAL 9010), kiálló dobozfedéshez, csavaroztaó

Megfelel: IEC/EN 60670

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWD/RD 65 Ø 65 1600 100 001 163
HWD/RD 120 Ø 120 250 5 064 612

HWD/TD, tapétafedél minden kerek gipszkarton dobozhoz; fehér (RAL 9010), vakolatszintű dobozfedéshez, 
csavarozható

Megfelel: IEC/EN 60670

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWD/TD 65 Ø 65 3200 100 001 162
HWD/TD 120 Ø 120 500 5 064 611

HWAK, gipszkartondoboz; orange (RAL 2004), beépítéshez szükséges nyílásméret 4x Ø 35 mm, peremátmérő 107x107 mm, 
7-35 mm-es gipszkartonvastagság, 8 csőbevezetés Ø 20 mm, 6 kábelbevezetés, vezető horonnyal a válaszfal beépítéshez, a furatot 
megjelölő heggyel
Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PP-Blend 3X -25 °C / +75 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWAK 100 107 x 107452 80 10 021 199
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Dobozok – gipszkarton dobozok

HWAKD,peremes fedél a HWAK-hoz; fehér (RAL 9010), kiálló dobozfedéshez, csavarozható

Megfelel: IEC/EN 60670

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

HWAKD 100 107 x 107 1200 50 001 191

Dobozok betonszereléshez, PE-HD, halogénmentes, szerelési rendszerek

SD, fali készülékdoboz, egyrészes; 4 csavarházzal, 60 mm-es csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø 60 mm, 
kombinálható 71 mm-es norma sz. távolságban, beépítési mélység 49 mm, max. 2 csőbevezetés Ø 25 mm-ig

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész SDH integrált alaplappal, orange (RAL 2004); rögzítőfedél BFD 60, orange (RAL 2004).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

SD Ø 60 x 49 50 5 026 294

GDG, készülékdoboz, egyrészes; 4 csavarházzal, 60 mm-es csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø 60 mm, 
kombinálható 71 mm-es norma sz. távolságban, beépítési mélység 57,5 mm, max. 2 csőbevezetés Ø 25 mm-ig

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész GDGM, orange (RAL 2004); rögzítőfedél BFD 60, orange (RAL 2004); alaplap BOD 60, zöld (RAL 6029).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

GDG Ø 60 x 57,5 50 5 026 310
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Dobozok – betondobozok 

GAD, készülék elágazódoboz, egyrészes; 4 csavarházzal, 60 mm-es csavartávolsággal, beépítéshez szükséges nyílás 
Ø 60 mm, kombinálható 71 mm-es norma sz. távolságban, beépítési mélység 74 mm, max. 6 csőbevezetés Ø 25 mm-ig

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész GADM, orange (RAL 2004); rögzítőfedél BFD 60, orange (RAL 2004); alaplap BOD 60, zöld (RAL 6029).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

GAD Ø 60 x 74 50 5 026 307

PDM, Perilexdoboz; 67 mm-es csavartávolság, kombinálható, 16A-s perilex szerelvényekhez, beépítési mélység 61 mm

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész PDMM integrált alaplappal, orange rögzítőfedél BOD 80, zöld (RAL 6029).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

PDM Ø 80 x 71 50 5 085 030

AGD, nagy elágazódoboz; falba építhető nagyterű elágazódoboz, központi födém elosztóként is használható, 4 csavarházzal,  
60 mm-es csavartávolsággal, bepítéshez szükséges nyílás Ø 60 mm, beépítési mélység 94 mm, max. 4 csőbevezetés Ø  25 mm-ig  
és 4 csőbevezetés Ø 32 mm-ig
Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész AGDM, orange (RAL 2004); rögzítőfeldél BFD 60, orange (RAL 2004); alaplap BOD 80, zöld (RAL 6029).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AGD Ø 80 x 94 50 5 026 287

PDD, födémdoboz előregyártott elemekhez; nagyterű doboz a központi elosztáshoz a födémen 5,5 cm-ig, födémakasztóval 
is alkalmazható LH 115 vagy 125, 4 csavarházzal, 60 mm-es csavartávolság, beépítéshez szükséges nyílás Ø  60 mm, beépítési 
mélység 108 mm, max. 8 csőbevezetés Ø 25 mm-ig és 8 csőbevezetés Ø 20 mm

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész PDDM, orange (RAL 2004); rögzítőfeldél BFD 60, orange (RAL 2004); alaplap BODL 80, kék (RAL 5005).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

PDD Ø 80 x 108 50 5 035 491
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Dobozok – betondobozok

DAL, mennyezeti nyílásdoboz; M5-ös menetes házzal, akasztó szereléshez, max. terhelhetőség 100 N, 4 csavarházzal, 
60 mm-es csavartávolság, beépítési mélység 70,4 mm, max. 4 csőbevezetés Ø 25 mm.ig

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész DALT 60, kék (RAL 5005); rögzítőfedél BFD 60, orange (RAL 2004).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

DAL Ø 60 x 70,4 50 5 026 305

AKB, elágazószekrény; 2 csavarházzal, 60 mm-es csavartávolság, kombinálható 71 mm-es norma szerinti távolságban, 
beépítési mélység 54 mm, max. 8 csőbevezetés Ø 25 mm-ig

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §
Részei: főrész AKBH integrált rögzítőfedéllel, orange (RAL 2004); alaplap BODK 80, zöld (RAL 6029).

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AKB 80 74 x 74 x 54 50 5 026 290

SBL, peremes fedél; fekete (RAL 9005) vagy fehér (RAL 9010), kiálló dobozfedéshez, csavarozható,

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

SBL 1 85 x 85 1200 50 009 335



17

Dobozok – betondobozok

Dobozok betonszereléshez, PE-HD, halogénmentes, részegységek és 
tartozékok

GDGM, készülékdoboz; orange (RAL 2004), főrész a GDG dobozhoz

Megfelel: IEC/EN 60670 

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

GDGM Ø 60 x 53 150 25 026 311

GADM, elágazó készülékdoboz; orange (RAL 2004), főrész a GAD dobozhoz

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

GADM Ø 60 x 70 100 20 026 309

AGDM, elágazódoboz; orange (RAL 2004), főrész az AGD dobozhoz

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

AGDM Ø 80 x 86,8 50 5 026 288

PDDM, födémdoboz előregyártott elemekhez; orange (RAL 2004), főrész a PDD dobozokhoz

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

PDDM Ø 80 x 100 50 5 034 238
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Dobozok – betondobozok

PDMM, Perilexdoboz; orange (RAL 2004), PDM beton doboz fő része

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

PDMM Ø 80 x 62 100 20 012 052

BFD, rögzítőfedél; orange (RAL 2004),a doboz középső részének rögzítéséhez szöggel, feszítőhüvellyel vagy csapszeggel, 
BFD 60 sorolható 71 mm-es norma szerinti távolságban

Megfelel: IEC/EN 60670

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

BFD 60 Ø 60 500 25 026 296
BFD 68 Ø 68 500 25 012 006

BOD, alaplap; zöld  (RAL 6029), dugaszolható véggel a DR 20-as távtartócsövekhez

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám
BOD 60 Ø 60 250 25 026 297
BOD 80 Ø 80 250 25 026 299

BODL, alaplap; kék (RAL 5005) integrált M5-ös menetes betéttel födémakasztó szereléséhez, max. terhelhetőség100 N, 
max. 4 csőbevezetés Ø 20 mm-ig (BODL 60) valamint 4 csőbezetés Ø 25 mm-ig (BODL 80)

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE/MS 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

BODL 60 Ø 60 250 25 026 303
BODL 80 Ø 80 250 25 026 304
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Dobozok – betondobozok

LD, dugaszolható fedél; fehér (RAL 9010), a felszerelt dobozok fedésére, előnyomással csillárfüggesztő és vezetékek 
átvezetésére
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -5 °C / +60 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

LD 60 Ø 60 250 25 026 313

PUD, vakolat fedél; orange (RAL 2004), vakolatszintű dobozfedéshez
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

PUD 60 Ø 60 250 25 026 315

DALT, mennyezeti nyílásdoboz; kék (RAL 5005) integrált M5-ös menetes betéttel födémakasztó szereléséhez, max. 
terhelhetőség 100N, főrész a DAL dobozhoz

Megfelel: IEC/EN 60670
Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

DALT Ø 60 x 70,4 200 25 026 306

LH, csillár- ill. födémakasztó; teljesen szigetelt akasztó, M5-ös menettel, mennyezeti dobozhoz és nyílástölcsérhez, max. 
terhelhetősége100 N

Megfelel: ÖVE/VDE: 100N (10KG)

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
Stahl -40 °C / +100 °C

Megnevezés h [mm] ncs [db] Cikkszám

LH 55 55,0 - 001 042
LH 65 65,0 - 001 043
LH 85 85,0 - 001 045
LH 95 95,0 - 001 046
LH 105 105,0 - 001 047
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Dobozok – betondobozok

VTK, összekötő tölcsér; orange (RAL 2004), átmenetek kivitelezéséhez falak és /vagy mennyezetek között , 4  csavarházzal, 
60 mm-es csavartávolság, beépítési mélység 54,8 mm, max. 4 csőbevezetés Ø 25 mm-ig

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag IP Hőm. tart.
PE 3X -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

VTK 60 Ø 60 x 54,8 250 25 026 318

S1, zsaluzás kímélő; orange (RAL 2004), kombinálható a csővégek szabadon tartásához az átmenetek kivitelezéséhez falak és/
vagy mennyezetek között, beépítési mélység 35 mm

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

S1 300 x 42 x 35 50 - 021 170

VBT, összekötő hüvely, dupla, szétválasztható; orange /RAL 2004), átmenetek kivitelezéséhez falak és /vagy mennyezetek 
között

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

VBT 16 16,0 200 10 025 335
VBT 20 20,0 250 10 021 206
VBT 25 25,0 100 10 021 207
VBT 32 32,0 100 10 021 208

VBT 45°,sarok-összekötő hüvely, állítható; orange (RAL 2004), átmenetek kivitelezéséhez falak és /vagy mennyezetek 
között

Megjegyzés: OTSZ 288, 289, 292 §

Anyag Hőm. tart.
PE -40 °C / +100 °C

Megnevezés dim [mm] ncs [db] kcs [db] Cikkszám

VBT 20/45 16,0 200 20 026 980
VBT 25/45 20,0 200 20 026 981
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Dobozok – betondobozok

STP, támasztólemez; szürke (RAL 7035), a betondoboz megtámasztására és rögzítésére, sorolható 71 mm-es norma szerinti 
távolságban, rögzítésszeggel, feszítőhüvellyel vagy csapszegggel, DR 20-as távtartócsővel használatos,

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés ncs [db] kcs [db] Cikkszám

STP 20 250 25 026 316

DR, távtartócső; szürke (RAL 7037), a betondobozok rögzítése az STP támasztólemezhez

Anyag Hőm. tart.
PVC-U -5 °C / +60 °C

Megnevezés dn [mm] ncs (m) kcs [m] Cikkszám

DR 20 Ø20 4080 111 026 321
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Általános szerződési feltételek,  
Univolt Hungária Kft.

1. Általános
1.1 A jelen általános szerződési feltételek alkalmazandóak, kivéve
 ha a felek írásban kifejezetten eltérően állapodtak meg.
1.2 Az UNIVOLT Hungária Kft. (a továbbiakban: „UNIVOLT”) az 

ajánlatához nincs kötve. A szerződés az UNIVOLT által történő 
írásbeli megerősítés vagy teljesítés útján jön létre. Az ajánlathoz 
tartozó dokumentáció, így különösen ábrák, rajzok, súly- és 
méretadatok csak tájékoztatásul szolgálnak, kivéve ha az 
UNIVOLT kifejezetten úgy jelölte meg azokat mint amelyekhez 
kötve van. Az egyes tulajdonságokra, súlyra, tömegre, térfogatra, 
színekre, árakra és hasonló jellemzőkre vonatkozó adatok 
csak abban az esetben képezik a szerződés részét, ha azok 
az UNIVOLT által használt katalógusokban, körlevelekben, 
prospektusokban, hirdetésekben, ábrákon és árlistákon az üzleti 
forgalomban feltüntetésre kerülnek.

1.3 Az UNIVOLT kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy 
a szerződés tárgyát képező dolgok szerkezetét és formáját 
a műszaki fejlődésnek megfelelően előzetes értesítés nélkül 
megváltoztassa. 

1.4 Biztosítékok, a szerzdést kiegészítő és módosító megállapodások 
csak írásban érvényesek. Ettől a rendelkezéstől eltérni nem lehet.

1.5 Az általános eladási és szállítási feltételekben végrehajtott 
változtatások a megrendelők értesítését követő második hónap 
kezdetével lépnek hatályba az UNIVOLT valamennyi jelenlegi és 
jövőbeli megrendelőjével fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozóan, 
kivéve ha eddig az időpontig írásbeli ellentmondás érkezik az 
UNIVOLT-hoz a megrendelőtől.

2. Árak és fizetési feltételek
2.1 Az UNIVOLT által alkalmazott valamennyi ár eltérő megállapodás 

hiányában áfa nélkül értendő, és az UNIVOLT telephelyén, 
illetőleg raktárában történő átadást foglalja magában 
berakodás nélkül, azaz az „ex works” („EXW”) telesítést, annak az 
INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint. 

 Nettó 50.000 HUF értéket el nem érő megrendelések esetén 
nettó 5.000 HUF értékű felárat számolunk fel. Eltérő megállapodás 
hiányában a szállítás napján érvényes árak kerülnek felszámításra.

2.2 A megadott árak magukban foglalják a kereskedelemben 
szokásos csomagolást is. Az ezt meghaladó mértékben 
szükséges csomagolás költsége a tényleges ráfordítás 
alapján kerül elszámolásra. Az UNIVOLT a csomagolóanyag 
visszavételére nem kötelezett, kivéve a többször felhasználható 
csomagolóanyagokat, melyek a szállítás során kerülnek 
felhasználásra. Amennyiben a megrendelő saját veszélyére és 
költségére ezeket a többször felhasználható csomagolóanyagokat 
a meghatározott időpontig nem szállítja vissza az UNIVOLT 
valamely raktárába, akkor azok költségét az UNIVOLT kiszámlázza 
a megrendelő részére.

2.3 Eltérő megállapodás hiányában a számlákat azok kibocsátásától 
számított 30 napon belül, levonás nélkül kell kiegyenlíteni. 
A kibocsátástól számított 7 napon belüli teljesítés esetén az 
UNIVOLT 2%-os mértékű árengedményt ad. Az árengedmény 
nem vonatkozik a javítási és bérmunkákra. Amennyiben 
a megrendelő az UNIVOLT-tal fennálló, más szerződésből 
származó fizetési kötelezettségével késedelemben van, úgy 
valamennyi árengedménytől elesik. 

2.4 A teljesítés mértékének arányában a megrendelő az UNIVOLT 
kérésére köteles részletfizetést teljesíteni.

2.5 Az UNIVOLT által vitatott vagy nem jogerősen megállapított 
követeléseket és szavatossági igényeket beszámítani nem lehet.
Ugyanez irányadó a megrendelő által gyakorolható visszatartási 
jog gyakorlására.

3. Fizetési késedelem
3.1 Amennyiben a megrendelő a fizetéssel, vagy az egyéb 

szolgáltatásokkal késedelembe esik, úgy az UNIVOLT a következő 
jogokat érvényesítheti:

 • jogában áll az őt terhelő kötelezettségeket mindaddig 
nem teljesíteni, amíg a megrendelő a fennmaradó fizetési 
kötelezettségét vagy az egyéb szolgáltatásokat nem teljesíti; 

 • a szállítási határidőt arányosan meghosszabbíthatja;
 • a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó 

napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt 
összegnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot követelhet 
az esedékesség időpontjától, követelheti továbbá a késedelmi 
kamatot meghaladó kárának megtérítését

 • a megrendelő részére biztosított megfelelő póthatáridő 
eredménytelen elteltét követően a szerződéstől elállhat.

3.2   A megrendelő köteles megtéríteni a kötelezettségének 
teljesítésére történő felszólítás költségeit, így különösen a 
követeléskezelő cég vagy ügyvéd költségeit.

3.2 A megrendelő köteles megtéríteni a kötelezettségének 
teljesítésére történő felszólítás költségeit, így különösen a 
követeléskezelő cég vagy ügyvéd költségeit.

4. Szállítás és teljesítés
4.1 A külön megállapodás tárgyát képező szállítási határidő a 

szerződés megkötésével kezdődik, azonban csak akkor, ha a 
felek által esetlegesen kikötött előleg megfizetésre került. 

 A szállítási határidő UNIVOLT részéről történő betartásának 
minden esetben feltétele a megrendelő szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése.

4.2 A szállítási határidő betartottnak tekintendő, ha elteltéig a 
szállítandó dolog a UNIVOLT-tól a megrendelő részére átadásra 
került, elszállításra átadták vagy a megrendelőt értesítették 
arról, hogy az áru elszállításra kész. A megrendelő utólagos 
változtatási és kiegészítési igényei a szállítási határidőt megfelelően 
meghosszabbítják. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha 
előre nem látható akadályok lépnek fel, amennyiben ezen 

akadályok bizonyítottan a szerződés tárgyát képező dolog 
gyártására és szállítására hatást gyakorolnak, így különösen 
vonatkozik e rendelkezés a vis maior, munkaharc, sztrájk miatti, 
illetve lényeges nyersanyagok, alapanyagok vagy alkatrészek 
késedelmes szállítása miatti késedelemre. Ugyanez érvényes 
abban az esetben is, ha az említett körülmények az UNIVOLT 
beszállítóinál merülnek fel. Ha a szállítás ezen okok miatt 
lehetetlenül, az UNIVOLT jogosult a szerződéstől elállni, és a 
megrendelő ebből eredően semmilyen igényt nem érvényesíthet. 
Ugyancsak az előbbiek irányadóak abban az esetben is, ha 
az említett körülmények már fennálló késedelem ideje alatt 
következnek be.

4.3 Amennyiben a szállításra kész áru elküldése olyan okból nem 
lehetséges, melyért az UNIVOLT nem felelős, vagy a megrendelő 
a szállítást nem kéri, az UNIVOLT jogában áll az árut a megrendelő 
költségére tárolni, miáltal a szállítás teljesítettnek tekintendő. 

 Ez a szerződésben foglalt fizetési feltételeket nem érinti.
5. A kárveszély átszállása
5.1 Eltérő rendelkezés hiányában az áru „ex works” (annak az 

INCOTERMS 2000 szerinti meghatározása szerint) eladottnak 
tekintendő (elszállításra kész), a kárveszély átszállása is ekkor történik. 
Az UNIVOLT „ex works” szállít (annak az INCOTERMS 2000 szerinti 
meghatározása szerint) biztosítás és vámfizetés nélkül. Részszállítások 
eltérő megállapodás hiányában megengedettek.

5.2 A kárveszély legkésőbb a szállítandó dolog rendelkezésre 
bocsátásával átszáll a megrendelőre akkor is, ha részteljesítés 
történik, és az UNIVOLT további szolgáltatások teljesítését 
vállalta, mint például az elküldés költségeinek viselését vagy az 
elszállítást és összeszerelést.

5.3 Egyebekben az INCOTERMS 2000 szerződéskötés napján 
hatályos szabályai alkalmazandóak.

6. Tulajdonjog-fenntartás és engedményezés
6.1 A megrendelő valamennyi pénzügyi kötelezettségének maradéktalan 

teljesítéséig az UNIVOLT fenntartja a tulajdonjogot az adásvétel 
tárgyát képező dolgon.

6.2 A megrendelő a tulajdonjog fenntartással érintett árut a 
szokásos kereskedelmi forgalomban elidegenítheti, amíg fizetési 
késedelembe nem esik. A megrendelőt a tulajdonjog fenntartással 
érintett árura vonatkozóan nem illeti meg egyéb rendelkezési jog 
(így pl. biztosítékul adás, zálogjoggal való megterhelés). 

 A megrendelőt megillető, a tulajdonjog fenntartással érintett áru 
elidegenítéséből származó vételár-követelés és munkadíj-
követelés a keletkezése pillanatában engedményezésre kerül 

 az UNIVOLT-ra, az UNIVOLT-ot megillető követelés erejéig.
6.3 Fizetési késedelem, fizetések beszüntetésének veszélye, vagy 

a megrendelő elleni végrehajtás esetén az UNIVOLT jogosult a 
tulajdonjog fenntartással érintett árut leszerelni, és/vagy egyéb 
módon visszavenni, anélkül, hogy ez a szerződéstől való elállásnak 
minősülne. A megrendelő köteles az árut kiadni.

6.4 A tulajdonjog fenntartással érintett áru harmadik személy részére 
történő lefoglalása vagy más hasonló korlátozása esetén a 
megrendelő haladéktalanul köteles az UNIVOLT-ot értesíteni. 

 A harmadik személy ilyen beavatkozásából eredő valamennyi
 költséget a megrendelő köteles viselni.
6.5 A megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy minden, 

az UNIVOLT-ot a megrendelővel szemben megillető követelés 
bármikor bármely célból harmadik személyre engedményezhető. 
Engedményezési tilalmat vagy korlátozást kizárólag a felek 
kifejezett, eseti jellegű megállapodása keletkeztethet.

7. Áru visszaküldése
7.1 Árut csak abban az esetben lehet visszaküldeni, amennyiben 

ebben a felek előzetesen, kifejezetten és írásban megegyeztek.
Az árut az UNIVOLT által kijelölt raktárba kell a megrendelő saját 
veszélyére és költségére visszaküldeni. Az árut újszerű állapotban 
és eredeti csomagolásban kell visszaküldeni. 

 Az UNIVOLT minden ilyen esetben megfelelő mértékő kezelési 
díjat számít fel.

8. Szavatosság
8.1 Az UNIVOLT a következő rendelkezéseknek megfelelően 

szavatol azért, hogy a szállított áru a megrendelésnek megfelel, 
és rendeltetésszerű használatra alkalmas. Ennek kapcsán a felek 
kifejezetten megállapítják, hogy csak azokra a tulajdonságokra, 
súlyra, tömegre, térfogatra, színre, árra és egyéb jellemzőkre 
vonatkozó adatok képezik a szerződés részét, amelyek az 
UNIVOLT által használt katalógusokban, körlevelekben, 
prospektusokban, hirdetésekben, ábrákon, és árlistákon az 
üzleti forgalomban feltüntetésre kerültek. Más személyek által az 
UNIVOLT termékeiről tett nyilvános nyilatkozatok nem irányadóak 
a szerződés tartalmának megítélése szempontjából.

8.2 Az UNIVOLT szavatossági kötelezettsége csak olyan hibák 
vonatkozásában áll fenn, amelyek a gyártás, az anyag illetve a 
kivitelezés hibájára vezethetőek vissza, és ezek esetében is csak 
akkor, amennyiben ezek a rendeltetésszerű használat során a 
kárveszély átszállást, illetve a teljesítést követő 12 hónapon belül 
jelentkeznek:

 a) Az UNIVOLT kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítést követő 
első 6 hónapban minden olyan alkatrészt, amely a kárveszély 
átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán – így 
különösen hibás gyártás, az anyag hibája, vagy hibás kivitelezés 
miatt – használhatatlan, vagy amelynek használhatósága jelentősen 
csökkent, ellenérték nélkül – választása szerint – kijavítja vagy kicseréli. 
Az összes járulékos költséget, ígykülönösen a kiszállási költséget, 
a munkadíjat és a fuvarozási költséget a megrendelő viseli. 

 A kicserélt alkatrészek az UNIVOLT tulajdonába kerülnek. Azt, hogy 
a termék már az átadáskor hibás volt, az első 6 hónapban is a 
megrendelőnek kell bizonyítania. 

 b) A teljesítést követő 6 hónap leteltét követően további 6 hónapig 
szavatol az UNIVOLT azért, hogy saját választása szerint megjavítja, 
vagy kicseréli azokat az árukat, amelyek a kárveszély 
átszállást megelőzően keletkezett körülmény folytán, így 
különösen gyártási, anyagbeli, vagy kivitelezési hiba miatt 
használhatatlanok, vagy használhatóságuk jelentősen 
csökkent. Az összes járulékos költséget, így különösen a 
kiszállási költséget, a munkadíjat és a fuvarozási költséget a 
megrendelő viseli. A felek kizárnak minden egyéb szavatossági 
jogot, így különösen az elálláshoz való jogot, az árleszállításra 
vonatkozóigényt (akkor is, ha a kijavított, vagy kicserélt áru 
hibás), valamint minden kártérítési igényt.

8.3 A megrendelő csak akkor érvényesítheti szavatossági jogait, 
amennyiben a felmerült hibát az UNIVOLT-tal haladéktalanul, 
írásban közölte. Ebben az esetben az UNIVOLT – amennyiben 
a jelen rendelkezések értelmében a hibát az UNIVOLT-nak kell 
orvosolnia – a következő lehetőségek közül választhat:

 a) a hibás árut helyben kijavítja;
 b) kijavítás céljából a hibás árut, vagy hibás alkatrészt az általa 

meghatározott helyre a megrendelővel elszállíttatja;
 c) a hibás árut vagy hibás alkatrészt kicseréli.
 Amennyiben a hiba elhárítása nem, vagy csak aránytalan magas 

költségekkel lehetséges, az UNIVOLT azt is választhatja, hogy az 
árat megfelelő mértékben leszállítja.

8.4 Ha a megrendelő a hibás árut, vagy annak alkatrészét kijavítás 
vagy csere céljából visszaküldi, a megrendelő viseli a szállítás 
költségeit és a kárveszélyt.

8.5 A jelen rendelkezéseknek megfelelően kicserélt hibás áruval vagy 
alkatrésszel kizárólag az UNIVOLT rendelkezik. Az UNIVOLT csak 
azokért a hibákért vállal szavatosságot, amelyek az irányadó 
üzemeltetési feltételek betartása és rendeltetésszerű használat 
mellett lépnek fel. Ezt a megrendelőnek kell bizonyítania. 

 Az UNIVOLT nem szavatol különösen azokért a hibákért, amelyek 
a megrendelő, a megrendelő érdekkörébe tartozó személy által 
végzett nem megfelelő beszerelés/beüzemelés, nem megfelelő 
karbantartás, vagy harmadik személy által nem megfelelően, vagy 
az UNIVOLT írásbeli jóváhagyása nélkül végrehajtott javítás, 
változtatás, vagy a természetes elhasználódás miatt következtek be.

8.6 Az UNIVOLT-nak a Polgári Törvénykönyv 311. § (1) bekezdése 
szerinti felelőssége az UNIVOLT teljesítése időpontjától számított 
2 évig áll fenn, és az UNIVOLT a megrendelő fogyasztói 
szerződésből eredő szavatossággal kapcsolatos költségeit csak 
a hibás árunak az UNIVOLT-tal ténylegesen megállapodott és 
az esetleges árengedményekkel és egyéb kedvezményekkel 
csökkentett vételár mértékéig téríti meg.

8.7 A fentieken túl az UNIVOLT nem vállal felelősséget a hibás teljesítésért.
9. Felelősség
9.1 Az UNIVOLT felelősséggel tartozik a szándékos vagy a súlyos 

gondatlanágból eredő károkozásért. Az UNIVOLT kártérítési 
kötelezettsége enyhe gondatlanság esetén, semmilyen esetben 
sem haladhatja meg a megrendelési összeg 5 %-át .

9.2 Az UNIVOLT által szállított áruk csak annyiban nyújtanak biztonságot, 
amennyiben az az UNIVOLT-nak a szerződés tárgyára vonatkozó 
engedélyezési előírásai, használati leírása, és kezelési előírásai 
– különösen figyelembe véve az előírt vizsgálatokat és egyéb 
utasításokat – alapján elvárható.

9.3 Eltérő rendelkezések hiányában az UNIVOLT nem felel a 
megrendelővel szemben a gyártás leállásáért, az elmaradt 
haszonért, a használat kiesésért, kötbérért, egyéb gazdasági 
vagy közvetett károkért. 

9.4 A megrendelő vállalja a felelősséget minden az UNIVOLT-ot 
érintő, az ügyfél egyedi kívánságai szerinti gyártásból és 
szállításból eredő oltalmi jogsértés alapján indított jogvitáért, 
és viseli annak költségeit. Különösen köteles a megrendelő 
olyan eljárások ügyvédi és bírósági költségeit viselni, amelyeket 
harmadik személy szabadalmi, védjegy, ipari minta vagy szerzői 
jogának megsértése miatt indítottak, és köteles a megrendelő az 
UNIVOLT-ot ezzel kapcsolatosan kártalanítani és biztosítani, hogy 
az UNIVOLT-tal szemben eljárást nem kezdeményeznek.

10. Adatvédelem
10.1 UNIVOLT jogosult a megrendelő személyes adatait az üzleti 

forgalom keretében tárolni, átadni, feldolgozni és törölni.
10.2  A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az üzleti kapcsolatuk 

során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként kezelik, 
azokat harmadik személyek részére nem teszik hozzáférhetővé. 

11. Illetékesség, alkalmazandó jog, teljesítés helye
11.1 A jelen szerződésből közvetve vagy közvetlenül eredő jogvitákra 

az UNIVOLT székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróságnak 
van kizárólagos illetékessége. Ettől a megállapodástól eltérően 
az UNIVOLT a másik fél székhelye/lakóhelye szerint illetékes 
bíróságon is indíthat eljárást.

11.2 Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, 
vagy részben érvénytelen, úgy ez a további rendelkezések 
érvényességét és hatályosságát nem érinti, kivéve, ha a szerződés 
érvényben tartása az egyik fél számára aránytalan nehézséget 
okozna.

11.3 A szerződésre a magyar jog az irányadó. 
 A felek az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi 

szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt 
Egyezmény („Bécsi Vételi Egyezmény”) szabályainak alkalmazását 
közös megegyezéssel kizárják.

11.4 A felek a szállítási és fizetési kötelezettségek teljesítési helyének 
az UNIVOLT székhelyét jelölik meg, abban az esetben is, ha a 
felek megegyezése szerint az átadás ettől eltérő helyen történik.
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Ha az ember veszélyben van, nincs második esély.

A biztonság számít:

➪ Nagyobb biztonság az emberélet számára
➪ Az értékek jobb védelme
➪ Védelem az üzemzavarok és leállások ellen

Panelház tragédia

167 halott 

3 évig zárva


