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Az Uri-Zanyi Kft 20 éve kezdte meg működését, az 1997-ben történt önálló cégalapításra a 
mára már megszűnt Fővárosi Szerelőipari Vállalat (FŐSZER) által telepített és karbantartott 
gázkazánházak üzemeltetése során szerzett szakmai tudásra és gyakorlatra alapozva került 
sor. Az azóta eltelt időszakot a bővülés és a fejlődés jellemezte.  

Szolgáltatásaink:

- Kazánházak átalánydíjas vagy alkalmi karbantartása
- Kazánházak teljes körű felújítása, kazáncserével
- Kazánházak üzemeltetése távfelügyelettel
- Gázkészülékek és kapcsolódó vezetékek műszaki felülvizsgálata
- Kazánházi vízkezelés, vízlágyítás, -tisztítás és adalékolás
- Klíma- és légtechnika

Kazánházak karbantartása 
Budapesten  és  vonzáskörzetében közel  100 társasház,  irodaház és  egyéb  épületegység 
fűtését  és  használati  melegvíz-ellátását  végző  kis-,  közepes-  és  nagyteljesítményű 
gázkazán,  gázkészülék,  valamint  a  hozzájuk  tartozó  biztonsági,  szabályzó  és  kiegészítő 
műszaki berendezések komplex szervizelését végezzük egyedi megrendelés és átalánydíjas 
karbantartási szerződés alapján 24 órás ügyeletet biztosítva.

Szervízszolgáltatásaink:

 Gázkészülékek hibaelhárítása 
 Gázkészülékek javítása (garanciális időn belül és azon túl is)
 Gázkészülékek garanciális üzembe helyezése
 Gázkészülékek cseréje (teljes ügyintézéssel, garanciával)
 Kazánházak kivitelezése, gáz-víz fűtésszerelés, villanyszerelés
 Központi fűtésvezérlések kiépítése, bekötése
 EPH védőföld csatlakozópont kiépítése, jegyzőkönyvvel
 Automatikák, vezérlőegységek, nyomás-, hőmérséklet-, szint- és fűtésszabályzók, 

szerelvények beépítése, javítása, karbantartása, beszabályozása
 Vízlágyítók telepítése
 Gázkészülékek műszeres gázszivárgásának vizsgálata 
 Gázkészülékek műszeres CO ellenőrzése 
 Műszeres tüzeléstechnikai beszabályozás
 Műszeres szénmonoxid-mérés
 Gázkazánok műszeres tüzeléstechnikai vizsgálata
 58kW feletti kazánok GOMBSZ 47 .§. szerinti éves minősítési vizsgálata
 Gázkészülékek és csatlakozóvezetékek felülvizsgálata a földgázellátásról szóló 2003. 

évi XLII. törvény 22.§ (7) bekezdése értelmében

A mérésekhez rendszeresen hitelesített TESTO 330 mérőműszert használunk. 
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Kazánházak komplett felújítása

Vállaljuk  társasházak,  irodaházak  és  egyéb  épületegységeket  ellátó  kazánházak 
részleges  vagy  teljes  körű  modernizálását,  felújítását,  kazáncserével, megújuló 
energiák bevonásával (napkollektor), tervezéssel, engedélyeztetéssel.  A kivitelezéseket az 
eltelt  évek  során  hatékonyan  együttműködő  csapattá  forrt  átfogó  tervezői  és  gépészeti 
támogatást nyújtó alvállalkozói háttérrel végezzük.

Kazánházak üzemeltetése saját GSM távfelügyeleti rendszerrel is

Vállaljuk  társasházak,  irodaházak  és  egyéb  épületegységeket  ellátó  kazánházak 
üzemeltetését  időszakos  helyszíni  felügyelettel  vagy  távfelügyelettel  az  igényeknek  és  a 
berendezések biztonsági osztályba sorolásának megfelelően.
Kazánok, szabályzók, szivattyúk és egyéb kazánházi berendezések komplex üzemeltetése.
Kollégáink az üzemeltetéshez szükséges bizonyítványokon felül  további képesítésekkel is 
rendelkeznek  (pl.  gázkészülék-  és  villanyszerelői,  épületgépész-technikusi  stb.),  ilymód 
karbantartási  szerződéssel  rendelkező  ügyfeleink  számára  azonnali  és  szakszerű 
hibaelhárítást tudunk nyújtani, ezáltal lerövidül az üzemzavar miatti állásidő.
Kazánnapló vezetésével és az adatok folyamatos számítógépes kiértékelésével - összevetve 
azokat  az  adatbázisunkban  található  más  épületek  adataival  -  kiszűrjük  a  hibás 
beállításokból  adódó  túlfogyasztásokat,  a  komfortos  fűtés  megvalósítására  törekedve  a 
lehető legkisebb energiaráfordítással. Komplex üzemeltetési tapasztalataink alapján segítjük 
megrendelőinket  a  gáz  vagy  villamos  energia  megtakarításban  a  gazdaságosabb  üzem 
biztosítása érdekében.
Különösen  nagy  figyelmet  fordítunk  a  megfelelő  vízkezelésre,  a  berendezések 
élettartamának védelme érdekében.

Gázkészülékek és kapcsolódó vezetékek műszaki     felülvizsgálata  

A felülvizsgálat során ellenőrizzük
A csatlakozó és/vagy fogyasztói vezeték vonatkozásában:
- a vezeték elhelyezésének előírások szerinti megfelelőségét
- a vezeték tartozékainak állapotát azaz alkalmasságát, működőképességét és rögzítését,  
  korrózióvédelmét, karbantartottsági fokát
- oldható kötések  külső tömörségét szivárgásvizsgálattal, ill. a használaton kívüli részek 
  biztonságos lezárását
- térszint alatti csatlakozó és / vagy fogyasztói vezetékek tömörségét

A gázkészülék illetve gázfogyasztó berendezések esetében:
- a gázkészülék rögzítését, bekötését
- tömörségét (szivárgás ellenőrzéssel)
- biztonsági berendezések működőképességét
- égéstermék elvezetését
- égési levegőellátás biztosítottságát
- égéstermék esetleges visszaáramlását
- EPH védelem meglétét
- hatásfokát műszeresen méréssel
- környezetét (környéken éghető anyag, bútor közelsége stb.)
A Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat során hivatalos jegyzőkönyvet állítunk ki, amelyből egy 
példány a tulajdonosnál marad!

Kazánházi vízkezelés, vízlágyítás, -tisztítás és adalékolás 
A Spiroangyal-hálózat tagjaként vállaljuk fűtési rendszerek vegyszeres tisztítását, 
kiegészítését, hőcserélővel, iszap- és légleválasztóval.
Vízlágyító berendezések telepítése, bérbeadása.



Kiemelt partnereink:

   

Öt  fős  csapatunk  rendelkezik  a  munkavégzéshez  nélkülözhetetlen  és  a  vonatkozó  EU- 
normáknak megfelelő szakmai és környezetvédelmi szakvizsgákkal.

- Épületgépész- technikus (OKJ 52544303)
- Gázvezeték –és- készülékszerelő (OKJ 31521610)
- Gáz –és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező mestervizsga 
- Gáz –és olajtüzelő berendezés minősítő, felülvizsgáló (OKJ 53548302)
- Fényképes gázszerelői igazolvány (G/002955/2011)
- Építési műszaki ellenőr (ME – ÉG-13-64442)
- Felelős műszaki vezető (MV - ÉG- 13-64442)
- Villanyszerelő
- Alapfokú gázhegesztő (OKJ 31523301)
- Kisteljesítményű-kazán fűtő (OKJ 31525202)
- Tűzvédelmi szakvizsga
- Ipari kereskedelmi hűtőgép-szerelő (OKJ 31523601)
- Fényképes OMKT hűtőgépszerelői kártya
 ( I. kategória, minden hűtő-, klíma- és hőszivattyú hűtőkör telepítésére, karbantartására, 
 szervizelésére, szivárgásvizsgálatára)
- Mechanikai műszerész
- Műszeripari technikus

Az Uri-Zanyi Kft. a Generali – Providencia Biztosító Zrt.-nél 100 millió Ft értékű tevékenységi 

felelősségbiztosítással, 100 millió Ft értékű szolgáltatási és 20 millió környezetvédelmi 

felelősségbiztosítással, káreseményenkénti 30 millió kártérítési biztosítással rendelkezik.
A készülékek beszabályozásához, és beüzemeléséhez rendszeresen hitelesített Testo 330-2 
füstgázelemző szervizműszert használunk, amely NOx mérésére is alkalmas.

Egyéb szervizműszereink:
- KIMO hitelesített manométer készlet (tömörségellenőrzéshez)
- TESTO 810 lég és infrahőmérő
- Zajszintmérő
- Gázszivárgás érzékelő műszer
- Hőmérséklet és páratartalom és villamos fogyasztás adatgyűjtők
- Légsebesség mérő
- BOSCH lézeres távolságmérő
- Grundfoss szerviz távirányító
- Vízminőség ellenőrző mérőkészlet nk, pH, sótartalom ppm és vezetőképesség mérésre
- Remeha szervizszoftver és service tools 

Cégünkről bővebb információt a www.urizanyi.hu honlapunkon talál.
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