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1. BEVEZETŐ_ 
 
A telepítői kézikönyv a készülék alapvető és lényeges tartozéka. 
A felhasználónak meg kell azt őriznie, és a vízmelegítővel együtt 
tartania, még ha a készülék más felhasználó tulajdonába kerül, 
és/vagy másik helyre szállítják. 

 
Olvassa el figyelmesen a kézikönyvben található útmutatásokat 
és figyelmeztetéseket.  
Fontos információkat talál benne a biztonságos üzembe 
helyezésre, használatra, és karbantartásra vonatkozóan.

1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK ________________________________________________
A vízmelegítő használati melegvíz előállítására szolgál, a 
forráspontnál alacsonyabb hőmérsékleten.   

A vízmelegítőt egy használati melegvíz hálózattal kell 
összekapcsolni, mely összeegyeztethető legyen a vízmelegítő 
teljesítményével és terhelésével. 

Tilos a vízmelegítőt az előírásoktól eltérően használni. A gyártó 
nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő, hibás és 
ésszerűtlen használatából, illetve a kézikönyvben be nem tartott 
előírásokból eredő károkért. 

A beszerelést végző szakembernek a fűtőkészülékek szereléséről 
szóló 1990. március 5-i 46. törvénynek megfelelően rendelkeznie 
kell a képesítést igazoló engedélyekkel és okiratokkal, és a 
munka végeztével a megbízó részére a megfelelőségi 
tanúsítványt át kell nyújtania.   

A beépítést, a karbantartást, valamint bármilyen más 
beavatkozást az erre vonatkozó szabványok betartásával kell 
elvégezni a gyártó útmutatásai szerint. 

A helytelen beszerelés károsodással járhat személyekre, állatokra 
és tárgyakra nézve, mely károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget.

1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA _______________________________________________  
 

Figyeljen erre a jelre; a legveszélyesebb műveleteket és helyzeteket jelöli. 
   
A jel fontos tudnivalókat és ajánlásokat jelöl. 

 

Különösen ügyeljen a vastag betűs, megnagyobbított, vagy 
aláhúzott szövegrészekre. Ezek a szövegrészek minden esetben 
különlegesen fontos műveletekre vagy információra utalnak. 

Minden megemlített biztonsági előírás nagy jelentőséggel bír, 
ezért szigorúan be kell tartani őket. 

A mellékelt műszaki rajzok kizárólagosan a gyártó által elismert 
szakemberek részére készültek, tervbe nem vett karbantartás és 
ellenőrzések elvégzésére. 

A műszaki rajzok nem használhatók fel a vízmelegítő 
módosítására. 

1.3 AZONOSÍTÁS____________________  
A vízmelegítő típusát mutató adattábla a készülék jobb oldalán 
alul található. Lásd 1. ábra. 

Az adattábla főként a gáz és elektromos ellátáshoz szükséges 
értékeket mutatja, amelyeket a vízmelegítő tesztelésénél, illetve 
újbóli üzembe helyezésekor kell ellenőrizni. A megadott 
értéktartományokon kívül tilos a készüléket beüzemelni. 
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 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_ 
 

Beszereléskor az alábbi szervezetek által kiadott helyi biztonsági előírásokat kell betartani:  
• Tűzoltóság • Áramszolgáltató•  

• Gázszolgáltató • Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség   

A vízmelegítő használata előtt olvassa el a telepítői 
kézikönyvet és értelmezze a tartalmát. 

A vízmelegítő működtetése előtt ellenőrizze a biztonsági 
berendezések épségét és tökéletes működését; a készüléket tilos 
használni, ha a biztonsági berendezései sérültek, vagy 
működésképtelenek. 
A vízmelegítőt ne kapcsolja a háztartási használatra előírtnál 
nagyobb feszültségre. 

Ne végezzen tisztítást vagy karbantartást mindaddig, 
amíg a készülék hálózati feszültség alatt van, és nem 
zárta el a gázcsapot.  
 
Szigorúan tilos a készüléket működtetni, ha az 
elektromos rendszerek védőburkolatát eltávolították, 

illetve ha a biztonsági berendezéseket kiiktatták. 
A vízmelegítő biztonsági berendezéseinek eltávolítása és 
manipulálása szigorúan tilos.  
A készülék beszabályozását csökkentett, vagy részlegesen 
kiiktatott biztonsági feltételek mellett csak szakképzett vagy 
felhatalmazott szakember végezheti.  A beszabályozást követően 
indítsa újra a vízmelegítőt és aktiválja a biztonsági 

berendezéseket. Különös ügyeljen a kézikönyvben megjelölt 
időszakos karbantartásra a vízmelegítő biztonságos és hatékony 
használatának érdekében. Meghibásodás vagy 
működésképtelenség esetén kapcsolja ki a készüléket és zárja el 
a gázcsapot. Ne próbálja meg a készüléket megjavítani, hanem 
hívjon MTS szakembert.    
Javítást kizárólag MTS szakember végezhet, kizárólag eredeti 
alkatrészek felhasználásával. A fentiek mellőzése veszélyeztetheti 
a készülék biztonságosságát, és a gyártó felelősségvállalásának 
elvesztését vonja maga után. 
A füstcső illetve égéstermék elvezető berendezés és alkatrészei 
közelében végrehajtandó munkák vagy karbantartás idejére 
kapcsolja ki a készüléket, és a munkák végeztével elismert 
szakemberrel ellenőriztesse le a füstcsövek, és égéstermék 
elvezető berendezések hatásfokát.  
A készülék külső tisztítása előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a 
készüléket.  
Tisztításhoz szappanos vízzel benedvesített törlőruhát 
használjon.  
Ne használjon agresszív tisztítószereket, rovarirtót, vagy mérgező 
anyagokat.

 
 Emlékezzen, hogy a „bevált módszer”-t alkalmazó körültekintő felhasználói viselkedés jelenti a legjobb védelmet a balesetek 

ellen. 

A készülék hatékonyságát és helyes működését garantálva éves karbantartást és égéstermék elvezető elemzést kell 
elvégeztetnie, a helyi szabályokhoz igazodva. A munka elvégzésére kijelölt szakembernek szakképzettnek kell lennie, és a 

törvény szerint el kell készítenie a készülék vizsgálati jegyzőkönyvet.  

2.1 VÉSZHELYZETEK _________________________________________________________  
Tűz esetén csak poroltót használjon. 
A készülékre ne irányítson vízsugarat: rövidzárlatot okozhat. 

2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK _______________________  
Sorsz.  SZABÁLY  VESZÉLY  

1  
A készüléket tömör falra szerelje fel, ahol az 

 

Zajos működés 

 

2  Az elektromos csatlakozásokat megfelelő 
keresztmetszetű kábelekkel alakítsa ki. 

Tűz keletkezik a kábel túlhevülése miatt 

Elektromos sokk a feszültség alatt lévő 
vezetékekkel való érintkezés következtében 
Robbanás, tűz, vagy mérgezés a sérült csövekből 
történő szivárgás következtében 3 

Védje a csatlakozó csöveket és kábeleket a 
károsodástól. 
 

Elárasztás a sérült csövekből kiszivárgó víz 
következtében. 

 

nincs kitéve rezgésnek. 
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Sorsz.  SZABÁLY VESZÉLY  

Elektromos sokk a feszültség alatt lévő 
vezetékekkel való érintkezés következtében 

4  
Győződjön meg róla, hogy a vízmelegítőhöz 

megfelel a hazai és helyi szabályozásnak. Robbanás, tűz, vagy mérgezés a nem megfelelő 
füstgáz elvezetés miatt. 

 

5  
Győződjön meg róla, hogy a vízmelegítőhöz 

megfelel az érvényben lévő szabályozásnak. 

A készülék károsodása a helytelen működési 
feltételek miatt. 

A készülék, illetve a környező tárgyak 
károsodása. 

6  

Kizárólag jó állapotú, a használatra alkalmas 
kézi és/vagy elektromos eszközöket és/vagy 
berendezéseket használjon. Használja őket 
helyesen. Személyi sérülés repülő szilánkok, 

szennyeződés belélegzése, szúrás, dörzsölés 
következtében. 

 

7  

Győződjön meg róla, hogy a létrák, illetve 
állványok biztonságosan rögzítettek, alkalmasak 
a munka elvégzésére, lépcsőik biztonságosak 
és nem csúsznak. Felügyelet alatt legyenek, és 
ne mozduljanak el munkavégzés közben. 

8 

Győződjön meg róla, hogy biztonságos az 
állványzat a beszerelési és karbantartási 
munkálatok elvégzéséhez (2 méter feletti 

szerszám vagy felszerelés leesik. 

Személyi sérülés leesés következtében 
(a kétágú létra véletlenül összecsukódik). 

9  

Bizonyosodjon meg a munkaterület megfelelő 
higiéniai, egészségügyi feltételeiről a 
szerkezetek megvilágítása, szellőzése és 
megbízhatósága szempontjából. 

Személyi sérülés feltartás, összeütközés, stb. 
miatt  

 

10  Kezelje gondosan a vízmelegítőt, és tartsa be a 
biztonsági előírásokat. 

A készülék károsodása 
 

11  Viseljen védőruhát és védőfelszerelést a 
beszerelés és karbantartás ideje alatt. 

Személyi sérülés 

Robbanás, tűz, vagy mérgezés gázszivárgás, 
vagy a nem megfelelő füstgáz elvezetés miatt. 

12  

Indítson újra minden, a vízmelegítőn végzett 
munkába bevont biztonsági és vezérlő funkciót, 
illetve ellenőrizze működésüket a készülék 
újraindítása előtt. Készülék sérülése vagy leállás felügyelet nélküli 

működtetés következtében. 
 

13 
Ne végezzen addig semmilyen munkát, míg 
meg nem bizonyosodott arról, hogy nincs 
gázszivárgás, egy erre alkalmas műszer 
segítségével. 

14 
Győződjön meg róla, hogy a füstgáz elvezető és 
szellőző járatok nincsenek elzáródva 
 

15 
Győződjön meg róla, hogy a füstgáz elvezetőn 
nincsenek rések  

Robbanás, tűz, mérgezés, személyi sérülés  

16  A kezelés előtt ürítse ki a készülék minden 
egyes alkatrészét, ami melegvizet tartalmazhat. 

Személyi sérülés 

 

17  

Vízkőtelenítse az összetevőket a termékhez 
szállított biztonsági útmutató utasításait 

szellőzöttségéről, viseljen védőruhát, kerülje a 
termékek vegyítését, és óvja a készüléket és a 
környező tárgyakat. 

A készülék, illetve a környező tárgyak 
károsodása. 

18  Győződjön meg róla, hogy a gázfúvóka a 
használt gáztípusnak megfelel. 

Készülék károsodása helytelen égés 
következtében 

 

csatlakoztatott rendszerek, és maga a helyiség 

csatlakoztatott rendszerek, és maga a helyiség 

magasságnál), és hogy a terület üres, ha 

betartva, győződjön meg a helyiség 

4 



HU 
 

 
Sorsz.  SZABÁLY  VESZÉLY   

19  
Zárja le a gáznyomás értékének 

ításokra 
való nyílásokat. (pl. nyomás levezető 
szerelvény) 

Robbanás, tűz, mérgezés a rosszul illesztett 
szerelvényekből történő szivárgás következtében. 

20  
A készülék belsejében óvatosan végezzen 
bármilyen munkát, kerülve az éles szélekkel 
való érintkezést.  

Személyi sérülés, vágás, szúrás, vagy dörzsölés 
következtében. 
 

21  
Ne végezzen semmilyen műveletet anélkül, 
hogy megbizonyosodjon róla, hogy nincs 
szikra vagy nyílt láng a helyiségben. 

Robbanás vagy tűz a sérült vagy szétesett 
csövekből, illetve hibás, szétesett alkatrészekből 
szivárgó gáz következtében. 

22  
Ha égett szagot, gázszivárgást, vagy füstöt 
észlel, áramtalanítsa a készüléket, zárja el a 
gázszelepet, nyissa ki az ablakokat, és 
hívjon szakembert. 

Személyi sérülés, égés, füst belélegzése, mérgezés 
következtében. 

 

megállapítására, illetve gázkiigaz

 

 3. MŰSZAKI JELLEMZŐK_ 
 
A vízmelegítő az alábbiakból áll: 

• Belül átlátszó zománccal védett tartály,  
• anódos védelmi rendszer, 
• külső burkolat porborítású acéllemezből 
• nagy sűrűségű poliuretán hab szigetelés (CFC nélkül) 

mely a környezet felé csökkenti a hőveszteséget, 
• egy biztonsági berendezés (nyomáskapcsoló) mely véd 

a levegő oldali bemenet és a füstgáz elvezető járat 
akadályai ellen 

• égéstermék elvezető ventilátor 
 
 

• elektromos láng ellenőrzés, 
• egy elektromosan működő gázszelep, mely a láng 

ellenőrzési folyamaton keresztül megállítja a gázfolyást. 
• egy cirkuláris rozsdamentes acélégő, minden 

gáztípusnak megfelelő (földgáz és PB gáz), 
hosszúságban kifejlesztve és tesztelve, magas 
teljesítményű és alacsony zajszintű működésre 

• egy burkolatrendszer, mely tartalmazza az összes 
lényeges működési alkatrészt, és megvédi őket a külső 
tényezők okozta károsodástól. 

 

MŰSZAKI ADATOK 
Típus  

Fizikai jellemzők Mértékegység  80V 100V 120V 

 
Űrtartalom Liter 77 100 120 

Max. víznyomás (P)  Mpa 
 bar  

0,8 
8,0  

Névleges hőteljesítmény (Qn)  kW  6,4  
Nettó teljesítmény (P)  kW  5,4  5,5  5,6  

Felfűtési idő ∆t 45°C min. 46  59  70  
Hőveszteség x 60°C Watt  90  100  110  

x 45°C l/h  155  158  161  
Előremenő víz áramlási sebessége 

x 60°C l/h 103 105 107 
 

x G20 mbar  20  
x G30 mbar  28 - 30  Gáznyomás 
x G31 mbar 37  

 
x G20 m3/h 0,677  
x G30 Kg/h  0,504  Gázfogyasztás 
x G31 Kg/h  0,497  

 
Elektromos fogyasztás W  40  
Feszültség/ frekvencia  V / Hz  230 ~/ 50 

Védettségi fokozat IP45  

FFI-E  FFI-E  FFI-E  
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 4. BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ_ 
 

   
 

 
 

 
 
 
FONTOS: 
A felső bura négyféle helyzetben illeszthető a készülékhez, az 
égéstermék elvezetés és/vagy légbeszívás különböző igényei 
szerint osztott rendszerek esetében (5. ábra)  

 
MÉRETEK ÉS ILLESZTÉSEK ÁTTEKINTÉSE 

TÍPUS  80 V FFI-E  100V FFI-E  120V FFI-E  
A  Ø - mm   495   
B  mm  510  655  795  
C  mm   100   
D  mm   115   

Emin-Emax mm   150/310   
F  mm   255   

G max  mm   520   
H  Ø - mm   100   
I  Ø - mm   60   

L max  mm  345  355  355  
M  mm  500  645  785  
N  mm   103   

O max  mm  895  1050  1190  
P  mm  237  246  247  
b1  G 3/4  vízbevezetés  

b2  G 3/4  vízkivezetés 
c  G 1/2  Bejövő gáz csatlakozó 
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4.1 ALKALMAZHATÓ BESZERELÉSI SZABVÁNYOK _______________________________  
 

 
Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet szerinti biztonsági előírásokat. (Ref. 1-4-5) 
 

 
A vízmelegítőt a gázkészülékek és vízmelegítők csatlakoztatására vonatkozó hazai szabályozásnak megfelelően kell beszerelni, az 
érvényben levő helyi szabályok szerint.   

4.2 ELHELYEZÉS_____________________________________________________________
A fali vízmelegítő készüléket egy külső falhoz vagy kéményhez 
közel helyezze el (lásd 12. ábra, 6. fejezet), ahol az égéstermék 
elvezetőt/ égési légbeszívó berendezést be tudja szerelni.  

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet
szerinti biztonsági előírásokat. (Ref. 3-16)  

A külső falra kerülő füstelvezető helyének kiválasztásánál 
vegye figyelembe az érvényben lévő szabályozást. 
  

A levegő oldali és füst elvezető csöveket párhuzamosan építse be 
a falba.  
Ha a készülék két fal közötti sarokba kerül, a készülék és a fal 
között elegendő helyet kell hagyni az alkatrészek beszereléséhez 
és eltávolításához.  

4.3 VÍZCSATLAKOZÁS ________________________________________________________
 
 

 

 
A vízhálózathoz való csatlakozás 3/4” G méretű csövekkel kell, 
hogy történjen. 
A készülékkel szemben állva, a hidegvíz bevezetés a jobboldalon, 
a melegvíz kivezetés a baloldalon van. 
 
Győződjön meg róla, hogy a víznyomás nem haladja meg a 8 
bart. Ha a nyomás magasabb, egy jó minőségű nyomáscsökkentő 
beépítése szükséges. 
 
A készüléket egy alkalmas hidraulikus biztonsági berendezéssel 
kell csatlakoztatni, egy 8 bar-ra beállított nyomás szeleppel, egy 
meg nem fordítható szeleppel, és egy vízelvezető rendszerrel, 
mely a hidegvíz hálózathoz illeszkedik. 
 
A szelep 8 bar-os beállítását semmilyen körülmény mellett nem 
lehet elállítani, mert ez a készülék garanciájának elvesztését 
vonja maga után. 
 
Felfűtés alatt a víznyomás szelepnek szükségképp csöpög. Ez 
normális jelenség, de meg kell szűnnie, amint a felfűtés eléri a 
beállított hőmérsékletet. A lent (6. ábra) látható módon lássa el 
tölcsérrel az elvezető csövet.   
 

• 
• 
• 

-

Kis ideig átfuttatva a vizet, győződjön meg arról, hogy a 
vízcsövekben nincsenek szennyező anyagok, pl. fémforgács, 
homok, stb.  

 
Ha ilyen szennyező anyagok bejutnak a nyomásszelepbe vagy a 
meg nem fordítható szelepbe, a helyes működés veszélybe kerül, 
és leállhat a rendszer.  
 
Ha a vízmelegítőt nem működteti olyan fűtetlen helyiségben, ahol 
a hőmérséklet fagypont alá süllyed, mindenképpen le kell engedni 
a vizet a készülékből.  
 
A készülékből a víz levezetését az alábbi módon végezze:  

zárja el a vízmelegítő bejövő víz csapját 
nyissa meg a vízmelegítő folyási irányú csapját  
vezesse le a vizet 

a vízbemeneti n

-

yíláson keresztül (miután eltávolította 
a biztonsági és nem-visszatérő szelepet)  

a biztonsági és nem-visszatérő szelep speciális 
kinyitásával. 

 
 
 

 



HU 

4.4 GÁZCSATLAKOZÁS _______________________________________________________  
 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet 

(Ref. 3-12-13)  
 szerinti biztonsági előírásokat. 

  
 
a) a gázszelephez való gázcsatlakoztatás 1/2”G típusú vezeték 

használatával kell, hogy történjen.  
b) a gázegységgel ellentétes irányú gázcsap felszerelése 

javasolt.  
Megjegyzés: a beszerelés ideje alatt vegye figyelembe az 
érvényes alkalmazandó szabályokat. 
 
 
 

 
 

4.5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK ___________________________________________  
 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet
szerinti biztonsági előírásokat. 
Ref. 2-3-4)  

 
 
 

A 
•
•

•
•

nagyobb biztonság érdekében az elektromos rendszer 
ellenőrzését bízza szakemberre. A vízmelegítő gyártója nem 
vonható felelősségre a rendszer nem megfelelő 
földeléséből, vagy a rendellenességekből eredő károkért.  
 
Ellenőrizze, hogy a villamos hálózat alkalmas a vízmelegítő 
elektromos besorolásához, ami az adattáblán megtalálható; 
illetve, hogy a vezetékek keresztmetszete megfeleljen a 
vízmelegítő által felvett villamos áramnak. (H05 VV-F 3x0,75 
kábel használata javasolt). 
 
A villamos hálózattal való csatlakozásnak állandónak kell lennie, 
csatlakozódugók és konnektorok használata nélkül. Egy 
kétpólusú földelőkapcsolót kell használni, melynek érintkezője 
legalább 3 mm-re nyílik az áramkörben. 
 
A vízmelegítő váltóáramot igényel, mint ahogyan a Műszaki 
Adatok Táblázatban is látható (3. fejezet), melyben a 
maximálisan felvehető váltóáram is szerepel.  
 
FONTOS!!  
 
Ha a vízmelegítőnél begyújtási probléma lép fel, az a helytelen 
polaritás miatt lehetséges. Ebben az esetben a vezetékek 
csatlakozásait cserélje fel kétpólusú kapcsolóval.   

 
Az elektromos vezetékek cseréje. 
 
Ha kicseréli az elektromos vezetékeket, kizárólag ugyanolyan 
tulajdonságú kábeleket használhat, ezt az alábbi módon 
hajthatja végre:  

Csavarja ki a hat csavart, melyek az alsó burkolatot rögzítik 
Vágja el a kábelkötést, mely a kábelt összekapcsolja a 

gázszelep csatlakozójával.   
Lazítsa ki a kábel lyuk csavarokat (cable grommet screws) 
Lazítsa ki a csatlakozóvégen lévő csavarokat, amelyekhez a 

kábel csatlakozik (sárga –zöld  / kék “N”/ barna “L”) 
•
•

•
a)

Húzza ki a kábelt 
Dugja be az új kábelt a kábel lyukon és gumi perselyen rubber 

sleeve keresztül, ezután csatlakoztassa a csatlakozóvéghez.  
Rögzítse a kábeleket a csatlakozóvégekhez az alábbi módon: 

Sárga-zöld kábelt a föld jelölésű csatlakozóvéghez,  
ez a kábel legalább két cm-rel hosszabb a kék és barna 
kábeleknél.  

b)
c)

d)

•

Kék kábelt az „N” betűvel jelölt csatlakozóvéghez  
Barna kábelt az „L” betűvel jelölt csatlakozóvéghez. Húzza 

szorosra a kábel lyuk csavarokat  
Illessze a kábelt a gázszelep/csatlakozóhoz egy önrögzítő 

kábelkötő segítségével.  
Rögzítse újra az alsó burkolatot a hat csavarral, meggyőződve 

róla, hogy a szigetelt kábelek a helyükre kerültek. rubber 
cable sleeve 

 
 
 
 
 
 

5. LÉGBESZÍVÁS ÉS FÜSTGÁZ ELVEZETÉSI RENDSZER BESZERELÉSE_  
 

 

 Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet szerinti biztonsági előírásokat 
 (Ref. 12-14) 
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5.1 ÖSSZETÉTEL LEÍRÁSA ____________________________________________________  
A légbeszívás és égéstermék elvezető rendszer az 
alábbiakból tevődik össze (7. ábra):  

•füstgáz cső tömítés– 1  
•ventilátor egység talpazat – 2  
•ventilátor egység – 3  
•Ø 60 mm-es könyök – 4  
•nyomáskapcsoló– 5  
•szilikon csövek Ø 7 mm – 6  
•ventilátor/ nyomáskapcsoló vezetékek – 7  
•ventilátor egység védőburkolat – 8   
•nyomáskapcsoló védőburkolat – 9  
•ventilátor egység védőburkolat rögzítőcsavarjai – 10 

 

 

 

 

5.2 ÖSSZESZERELÉS AZ ALÁBBIAK SZERINT: ___________________________________  
 
• Helyezze el a tömítést (1) a füstgáz elvezetőre (8. ábra) 
• Csatlakoztassa a ventilátor vezetéken (7) lévő kétirányú 

anya csatlakozót a kétirányú apa csatlakozóhoz (9. ábra) 
• Csatlakoztassa a nyomáskapcsoló vezetéken (7) lévő 

négyirányú anya csatlakozót a négyirányú apa 
csatlakozóhoz (9. ábra) 

• Helyezze az összeszerelt védőburkolat egységet a 
vízmelegítőre, megbizonyosodva, hogy a vezetékek 

(ventilátor és nyomáskapcsoló) nem akadályozzák a két 
légbeszívó csövet (10. ábra) Fontos: ellenőrizze, hogy 
a ventilátor egység talpazat (2) tökéletesen 
illeszkedjen füstgáz elvezető csőre.  

• A csavarokat felhasználva (10) rögzítse az összeszerelt 
védőburkolat egységet a vízmelegítőre. (11. ábra) 
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 6. KAZÁN CSATLAKOZTATÁSI ÁBRA_ 
 

 
 
 LEHETSÉGES FÜSTGÁZ ELVEZETÉS ELRENDEZÉSEK 
 

 

B32 Kémény elvezetés, légbeszívás a megfelelően szellőztetett 
belső (beszerelési) helyiségből. 

C12 Koncentrikus fali elvezetés. A csövek egymástól függetlenül 
csatlakoznak a kazánhoz, de a füstgáz oldaliaknak koncentrikusnak, 
vagy legalább is egymáshoz közelinek kell lenniük, hogy hasonló 
széljárási feltételeik legyenek (50 cm-en belül).   

C22 Koncentrikus kémény elvezetés (légbeszívás és elvezetés 
ugyanabban a kéményben).  

C32 Koncentrikus tető elvezetés. Füstgáz elvezetés: mint C 12-nél. 

C42 Légbeszívás és füstgáz elvezetés közös, elválasztott 
kéményekben, de hasonló széljárási feltételek mellett. 

C52 Elválasztott fali vagy tető légbeszívás és elvezetés, bármelyik 
esetben eltérő nyomáson.  

Az elvezetés és a légbeszívás nem lehet egymással szemben lévő 
falakon.  

C62 Elvezetés és légbeszívás egymástól függetlenül forgalmazott és 
tanúsított csövek használatával (1856/1).  

C82 Elvezetés egyéni vagy megosztott kémény csőrendszeren 
keresztül, légbeszívás külső falon keresztül.  

 
 

 
 

 7. MŰSZAKI ÚTMUTATÓ BESZERELÉSHEZ_ 
 
 

7.1 VONATKOZÓ SZABVÁNYOK ________________________________________________  
 
 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. 

Ref. 12-14)  

 
A beszerelést és az első beindítást csak szakember végezheti, az 
érvényben lévő szabályoknak megfelelően.  fejezet szerinti biztonsági előírásokat 
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7.2  BESZERELÉS KÉMÉNY ELVEZETÉSSEL, LÉGBESZÍVÁS A BESZERELÉSI HELYISÉGBŐL  (B32 TÍPUS) 12. ábra 
Ez a típusú beszerelés minden kW teljesítményre 6 cm2 nyílás kialakítását igényel, egy minimum 100 cm2-es terület esetén. 
A nyílást közvetlenül a falban kell kialakítani, és kifelé bővíteni; ezen felül a nyílásnak a lehető legközelebb kell lennie a talajhoz, nem 
lehet eltorlaszolni; és egy ráccsal kell védeni, ami nem csökkenti a légáramláshoz szükséges hasznos területet. Az ehhez a típusú 
beszereléshez megengedhető maximális hosszúság – a kivezetés végződését is beleértve - 5 méter. 
 
7.3 BESZERELÉS KÜLSŐ FALI ELVEZETÉSSEL, KONCENTRIKUS CSÖVEKKEL (C12 TÍPUS) 12. ábra 
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság – a kivezetés végződését is beleértve - 5 méter. 
 
7.4 BESZERELÉS KÉMÉNY ELVEZETÉSSEL, KONCENTRIKUS CSÖVEKKEL (C22 TÍPUS) 12. ábra 
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság – a kivezetés végződését is beleértve - 5 méter. 
 
7.5 BESZERELÉS TETŐ ELVEZETÉSSEL, KONCENTRIKUS CSÖVEKKEL (C32 TÍPUS) 12. ábra 
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság – a kivezetés végződését is beleértve - 4 méter. 
 
7.6 BESZERELÉS ELVÁLASZTOTT LÉGBESZÍVÓ ÉS ELVEZETŐ CSÖVEKKEL, EGY CSŐ AZ ÉGHETŐ LEVEGŐ 
BESZÍVÁSÁRA, EGY MÁSIK CSŐ A FÜSTGÁZ ELVEZETÉSRE, HASONLÓ SZÉLJÁRÁSI FELTÉTELEKNEK  
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság 20 méter a légbeszívásra, és 20 méter az elvezetésre. 
 

7.7 BESZERELÉS ELVÁLASZTOTT LÉGBESZÍVÁSSAL ÉS ELVEZETÉSSEL, FALI VAGY TETŐ KIVEZETÉSSEL, ELTÉRŐ 
NYOMÁSÚ HELYEKEN (C52 TÍPUS) 12. ábra 
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság 20 méter a légbeszívásra, és 20 méter az elvezetésre. 
 

7.8  BESZERELÉS KÉMÉNY ELVEZETÉSSEL, KÜLSŐ FALON KERESZTÜLI LÉGBESZÍVÁSSAL (C82 TÍPUS) 12. ábra 
Az ehhez a típusú beszereléshez megengedhető maximális hosszúság 20 méter a légbeszívásra, és 20 méter az elvezetésre. 
 

 
 
 
 
 
 
FONTOS!!!  
A különböző típusú beszerelési alkatrészek az MTS Kft. égéstermék elvezető katalógusában találhatók.  
Az osztott rendszerek beszereléséhez használja a speciális, osztott rendszerhez való alkatrészt. (13. ábra)  
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 8. ÚTMUTATÓ BEINDÍTÁSHOZ ÉS LEÁLLÍTÁSHOZ _ 
 
 Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. 

Ref. 5-13)  
 fejezet szerinti biztonsági előírásokat 
 
 
A vízmelegítő beindítása és leállítása utasítások sorozatával 
történik, a vezérlőpanelen található működtető berendezések 
használatával, a burkolat elején. Az első beindítás alkalmával 
ellenőrizze, hogy a vízmelegítő:  
•Megfelelően csatlakozik a vízvezeték hálózathoz (bevitel, 

szétterülés, elvezetés), ellenőrizze, hogy a 4.3. 
fejezetben a Műszaki adatok figyelembe lettek véve, 

•fel van töltve vízzel, 
•230 V-on csatlakozik a villamos hálózathoz,  

csatlakozik egy füstgáz elvezető rendszerhez, a 7.2-7.9. 
fejezetben leírtak szerint, 
és, hogy  
•a vízmelegítő beszerelésének helye az érvényben lévő helyi 

és hazai szabályoknak megfelelően szellőztetett.  
 
Az ellenőrzést időszakonként meg kell ismételni.  
 

8.1 BEINDÍTÁS______________________  
 
A működési folyamat az alábbiak szerint alakul:  
•nyomja meg a kapcsolót (4) (14. ábrán), hogy a beépített 

jelzőlámpa felvillanjon,   
•állítsa be a termosztát gombot (1) (14. ábrán) a kívánt 

hőmérsékletre, minimum 40°C és maximum 72°C 
közöttire, 

•ellenőrizze az (automatikus) gyulladást a jelzőlámpával (2) 
(14. ábrán). 

Ha a vízmelegítő nem indul el, automatikusan lekapcsol, ezt a 
piros kislámpával (3) jelzi (14. ábra). A beindítási folyamatot 
legalább kétszer meg kell ismételni, de ha a begyújtás akkor 
sem sikerül, hívjon MTS szakembert.  
 

 

 
FONTOS: az első beindításkor, és vélhetőleg a gázcsőben 
lévő levegő miatt, elképzelhető, hogy a vízmelegítő nem gyújtja 
be az égőt. Ebben az esetben, mint már említettük, a beindítást 
ismételje meg néhányszor. 

8.2 NORMÁL MŰKÖDÉS ______________  
Melegítésre beállíthatja a termosztátot a szabályzógomb (1) 
(14. ábra) kívánt hőmérsékletre való eltekerésével, minimum 
40°C és maximum 72°C közöttire. Ajánlott a termosztátot egy 
közepes értékre beállítani – II vagy III (maximum 60°C) –a 
vízkőképződés kockázatának csökkentésére a vízmelegítőben.  

8.3 NORMÁL LEÁLLÁS_______________  
A kapcsoló (4) (14. ábra) megnyomásával a vízmelegítő 
azonnal leáll, vagy letiltja a fűtést, a beépített jelzőlámpa 
kialszik.  

8.4 ELNYÚJTOTT LEÁLLÁS ___________  
Ha a vízmelegítőt sokáig nem működteti, és olyan fűtetlen 
helyiségben van, ahol a hőmérséklet fagypont alá süllyed, 
akkor a következőt kell tenni: 
• hagyja a készüléket „stand-by” készenléti módban,  „ ” 
a jele.  
Vagy a következőket tegye: 
•eressze le a víztartályt,  
•zárja el a gázszelepet,  
•kapcsolja le az elektromos feszültséget a készülékről.  

8.5 KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK _________  
A vízmelegítő elektronikája több különleges funkciót 
engedélyez, melyek a felfűtés folyamata alatt a felhasználó 
részére elérhetőek, ezek a következők lehetnek:  
•különleges biztonsági funkciók, 
•különleges szerviz funkciók.  
 

8.5.1 Különleges biztonsági funkciók  
Ezek a funkciók mindig aktívak, amikor a vízmelegítő 
feszültség alatt van. Minden ellenőrzést magában foglal, ami a 
vízmelegítőnek aktív biztonsági védelmet nyújt, és tartalmazza: 

a.“Túlfűtés”. Ha rendellenesség miatt a vízmelegítőben lévő 
vízhőmérséklet meghaladja a +99°C-ot, egy biztonsági 
termosztát megszakítja a gázszelep elektromos 

áramkörét. Ez lekapcsolja a vízmelegítőt, és a “ ” jel 
közelében piros lámpa gyullad ki.  
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A vízmelegítő újraindítása előtt (a 8.1. fejezetben leírtak 
szerinti működtetéssel) először meg kell szüntetni a 
rendellenességet, mely a leállást okozta.   

8.5.2 Különleges szerviz funkciók 
Ezek a funkciók akkor aktívak, ha a vízmelegítő feszültség alatt 
van (230 V-on); az alábbi, felhasználót segítő funkciókat 
tartalmazzák: 

a)  “Fagymentesítés ”. Ha a vízhőmérséklet a vízmelegítőben 
+10°C alá esik, az égő a jégképződés megakadályozására 
rövid időre begyullad, ellenkező esetben a jég tönkreteheti 
a tartályt. 

 
b)  “Időzítés”. Az „időzítő alkatrész” segítségével (opcióként 

igényelhető) napi vagy heti melegítés beindítási programot 
állíthat be. A vízmelegítő tartalmaz előre beállított 
időszakokat, a további beszerelésre és működtetésre 
vonatkozó útmutatót maga az időzítő alkatrész tartalmaz. 

 

 CSAK ÜZEMBE HELYEZŐ SZAKEMBER RÉSZÉRE_ 
 
 

 9. ÚTMUTATÓ A BEÁLLÍTOTT-TÓL ELTÉRŐ GÁZTÍPUS  
 ALKALMAZÁSÁHOZ 

9.1 ELŐÍRÁSOK______________________________________________________________  

Ne végezzen tisztítást vagy karbantartási műveletet 
addig, míg a készülék feszültség alatt van, illetve míg a 
gázcsapot el nem zárta. 
Szigorúan tilos a készüléket működtetni, ha az elektromos 
rendszerek védőburkolatát eltávolították, illetve ha a biztonsági 
berendezéseket kiiktatták. 
 
A II2H3+ kategóriájú vízmelegítők alapműködésben G20 földgáz 
égetésére beállítottak, de G30 és G31 cseppfolyósított 
gáztípusokra is alkalmazhatók.  
 

GÁZ EGYSÉG ALKATRÉSZEI 
 1 elektromos gázszelep  
 2 nyomás szabályzó csavar védődugó  
 3 nyomás szabályzó csavar 
 4 gázcsatlakozó illesztés, G½ 
 5 gáz egység rögzítő csavarok  
 6 szelep-égő illesztés  
 7 termosztát 
 8biztonsági termosztát 
 9 ventilátor csatlakozó vezeték  
10 elektromos csatlakozóvég  
11 gázégő 
12 gyújtási elektróda 
13 fúvóka 
14 lángőr elektróda 
15 érzékelő tartó rugó 
16 reset (újraindítás) gomb 
17 elektromos vezérlőegység. 

 

 
 

9.2 FÚVÓKA CSERE _________________  
Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. 

 fejezet szerinti biztonsági előírásokat 
(Ref. 6-10-12-13-18-19)  

 
A beállított gáztípustól eltérő gáz 

használatához cserélje ki a fúvókát. 
 

FIGYELMEZTETÉS: az új fúvókát, ha nincs a 
vízmelegítőhöz szállítva, eredeti alkatrészként kell a 
gyártótól megrendelni, és semmiképpen nem lehet 
más eredetű. 

 
A folyamat a gáz egység szétszerelése nélkül elvégezhető, az 
alábbiak szerint (15. ábra):  
•Távolítsa el az alsó burkolatot a vízmelegítő talapzatához  

rögzítő csavarok kilazításával;  

13 
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• Csavarozza ki a fúvókát az égőből (13);  
• A beállított-tól eltérő új gáztípushoz tartozó fúvókát 

helyezze a régi fúvóka helyére.   
 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ alkalmazása: a gáznyomás a 
nyomáscsökkentővel állítható be a rendszerben (vagy a 
gázpalackon). Ebben az esetben, a fúvóka kicserélése után 
köteles (16. ábra): 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet szerinti biztonsági előírásokat.(Ref. 6-18)  

• a gázszelepen iktassa ki a nyomáscsökkentőt (1). Ehhez a 
következőt kell tennie: 
- távolítsa el a védődugót (2), mely a beállító csavart 

védi,  
- csavarja be (óramutató járásával megegyező 

irányban) a beállító csavart (3), 
- illessze vissza a védődugót (2)  

• alkalmazza az új adattáblát, mely meghatározza az új 

GÁZSZELEP 
TESZT 

gázbeállítást  
 

Lassú gyulladás berendezés szabályozása  
 
A szelepen lévő lassú gyulladás berendezés 
szabályozását a következőképpen végezze: 
 
FÖLDGÁZ: 
A gyártó 0°-os forgási szögre állította be a 
berendezést. 
 
CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ: 
Lapos élű csavarhúzóval forgassa el a 
berendezést az óramutató járásával 

FIGYELMEZTETÉS - Ellenőrzés: 
• hogy az új fúvóka megfeleljen az „A” táblázatban közölt 

századmilliméterben mutatható ki); 
méreteknek (NB: a gáznyílás átmérője 

• hogy az érzékelők a hüvelyben tökéletesen illeszkednek; 
• hogy az elektromos csatlakozások tökéletesen 

illeszkednek; 
• hogy mindegyik csatlakozóvég helyesen illeszkedjen a 

megfelelő csatlakozó aljzatba; 
• a gázszelep bármilyen új beállítása és/vagy nyomása (NB: 

a G20 földgázra a gyártó által beállítva). 

megegyező irányban a 90°-os szög eléréséig. 
 
„A” táblázat  

GÁZÉGŐ FÚVÓKÁK NYÍLÁS MÉRETEI 

TÍPUS 
 GÁZTÍPUS 

80 V FFI-E  100 V FFI-E  120 V FFI-E  

FÖLDGÁZ G20 200  

Butane G30  125  
CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ  

Propane G31 125  
 
NOTE: a fúvókák nyílás átmérőkkel megjelöltek, mint a táblázat is mutatja; századmilliméterben. 
 
 

9.3 GÁZNYOMÁS_____________________________________________________________  
 (FÖLDGÁZ ÉS CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ) 
 
 
 
A bemenő oldali nyomás elvezetőn mért gáznyomás nyomásmérő segítségével különösen a szelepen mutatható ki; a B táblázatban 
közölt értékekkel kell megegyeznie.  

 
 

ÜZEMBE HELYEZŐ RÉSZÉRE 
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„B” táblázat  

Nyomás az égőnél  
Gáztípus Bejövő 

gáznyomás 
80 V FFI-E 100 V FFI-E 120 V FFI-E 

 Mértékegység = mbar  

FÖLDGÁZ G20 20  16,0  

Butane G30  29  27,9  CSEPPFOLYÓSÍTOTT 
GÁZ  Propane G31  37  35,9  

 

10. KEZELÉS – SZÁLLÍTÁS – CSOMAGOLÁS_  
 
A műveletet csak megfelelően képzett szakember végezheti. 
Győződjön meg róla, hogy az emeléshez használt felszerelés 
és heveder alkalmas a táblázatban megadott tömeg 
felemelésére. 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet 
szerinti biztonsági előírásokat. (Ref. 10.)  

.
Típus  80 V FFI-E  100 V FFI-E  120 V FFI-E  
Súly  37 kg maximum  43 kg maximum  53 kg maximum  

 

10.1 CSOMAGOLÁS ___________________________________________________________  

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet 
szerinti biztonsági előírásokat.  (Ref. 10.)  

 

 
A csomagolás eltávolításához először vegye le a hevedereket, 
majd a polisztirol hab felső részét; húzza le a kartondobozt, 

majd a készüléket kissé megemelve vegye ki az alsó polisztirol 
habot is (lásd 18.ábra). 
 
A készülék csomagolása feleljen meg a beszerelés helyén 
érvényes nemzeti szabályoknak. 
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11. LESZERELÉS ÉS RENDELKEZÉS_  
 
A vízmelegítő nem tartalmaz a környezetre és egészségre 
ártalmas anyagot és összetevőket, mivel a felhasznált anyagok 
teljes mértékben újrahasznosíthatók. 

Tartsa be a beszerelésre vonatkozó 2.2. fejezet szerinti biztonsági előírásokat 
 (Ref. 16-17-18-19-20-21-22)  

 

 
A leszerelést bízza az arra szakosodott cégre, vagy 
magasan képzett szakemberre, aki tisztában van a 

lehetséges kockázatokkal, ismeri, és szigorúan alkalmazza 
ezen kézikönyvben leírtakat; valamint ismeri a vízmelegítő 
működését és jellemzőit. 
 

12. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI JAVASLATOK_ 

 

12.1 FELHASZNÁLÓ ÉS ÜZEMBE-
 HELYEZŐ RÉSZÉRE __________________

A gazdaságos gázfelhasználás, és a vízmelegítő nagyobb 
hatékonyságának elérése érdekében javasoljuk, hogy a 
hőmérséklet beállítást hagyja “ECO” (gazdaságos) állásban. 
Továbbá ezen a hőmérsékleten különösen kemény (túl sok 
kalciumot tartalmazó) víz esetében is csökkenti a vízkő 
képződésének kockázatát. 

12.2 FIGYELMEZTETÉSEK _____________  
• Győződjön meg arról, hogy egyik melegvíz csap sem 

szivárog. Bármilyen vízszivárgás gázfogyasztáshoz, és 
vízhőmérséklet emelkedéshez, ezáltal gőz és veszélyes 
nyomás kialakulásához vezet. 

 
• A vízmelegítő Magnézium anódrudat tartalmaz a tartály 

anódvédelméhez. Az anódrúd a tartály alján, az 
elektromos rendszernél található. Az anódrúd élettartama 
arányos:  
- a tartályban levő víz átlagos hőmérséklete, 
- a víz kémiai összetétele 
- a melegvíz használatának gyakorisága 

 
• A gyártó által elhelyezett anódrúd élettartama 

előreláthatóan 5 év, ami nyilvánvalóan átlagos használat 
esetén érvényes. A rúd állapotát 18-24 havonta javasolt 
ellenőrizni. A felszínének homogénnek kell lennie. Ha az 
átmérője 10-12 mm-nél kisebb, javasolt egy 
szakemberrel új, eredeti anódrúdra cseréltetni. 

 
• A helyes, évenkénti karbantartás érdekében javasoljuk, 

hogy ellenőrizze: 
- a gázrendszert szivárgás miatt, kicserélve az 

elhasználódott tömítéseket 
- a vízmelegítő és a gyulladás általános állapotát 

(sárga színű, vagy az égőtesttől elkülönülő láng). 
- megfelelő gázellátást és áramlási értéket flow-rate 
- minden víznyomás biztonsági berendezésnek 

megfelelő a működése 
- a vízmelegítő elektromos tápellátásának és 

földelésének megfelelő paraméterezését 
- a füstgáz deflektor tartósságát 
- füstgáz elvezető rendszer jellemzőit 
- szükség esetén tisztítsa meg a füstgáz elvezető 

járatot a vízmelegítő gáz- és áramtalanítása után  
 
 
Egyéb speciális vízkő eltávolító (rendszerint fűtőkazánokhoz 
használt) szer is alkalmazható, ezek használata esetén 
gondosan kövesse a szerekhez megadott utasításokat.  
 
A műveletet az alábbiak szerint végezze: 
-Kapcsolja le a vízmelegítőt a vízhálózatról, és engedje le a 

tartályt (lásd 4.3. fejezet) 
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-töltse fel a tartályt sav/víz oldattal a termék előírása szerint 

-hagyja, hogy az oldat kifejtse a hatását, ha lehetősége van, 
szivattyúzza át az oldatot a melegvíz kivezető és a 
leeresztő szerelvény között  

-Engedje le a tartályt, kapcsolja a vízmelegítőt a vízhálózatra, 
és öblítse át vízzel a rendszert. 

 
 

FIGYELMEZTETÉS: a vízmelegítő maximális élettartamának 
eléréséhez alkalmaznia kell néhány szabályt, amely 
figyelembe veszi az alábbi víztípusok jellemzőit: 

 Kemény víz – alkalmazzon hatékony, polifoszfáttal 
működő vízlágyító berendezést 

 Lágyvíz – „th” értéke 12° és 15° között legyen, és pH 
értéke 7-nél magasabb. 

 

13. MŰSZAKI SEGÍTSÉG_ 
 
Hibás, rendellenes működés, vagy a vízmelegítő karbantartásához hívja a helyi MTS szervizet. Bármely részegység cseréjét 
kizárólag szakember végezheti eredeti alkatrészek felhasználásával. 
 
 

14. HUZALOZÁSI RAJZ _  
 

A – Főkapcsoló 
B – Hőmérséklet szabályzó termosztát 
C – Reset (újraindítás) gomb 
D – Leállás jelző lámpa 
E – Nyomáskapcsoló 
F – Ventilátor 
G – Biztonsági termosztát 
H – Működést jelző lámpa 
 I – Gázszelep 
L – Gyújtási elektróda 

 

 
 
 
 
 
M – Égő 
N – Lángőr 
O – Lángvezérlő egység 
P – Elektromos tápegység csatlakozó 
Q – Időzítő (választható) 
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 Hiba 
 
 
 
 
 
 
 
 Mi okozza 

     1 Nincs elektromos ellátás 
     2 Vezérlőkártya meghibásodása Fault to card vagy belső biztosíték meghibásodása 
     3 kártya polaritás felcserélve 
     4 hibás, vagy törött gyújtó ill. érzékelő elektróda  
     5 Nincs szikra a gyújtóelektródán 
     6 gyújtó vagy érzékelő elektróda az égővel kapcsolatban 
     7 gyújtó vagy érzékelő elektródák nem illeszkednek az égőnyílásokhoz 
     8 gyújtó vagy érzékelő elektróda távolsága az égőtől 4±1 mm-től eltérő 
     9 Szennyezett az égő 

     10 Alacsony vagy nincs gáznyomás 
     11 Gáztípus nem egyezik az égőhöz beállítottal 

     12 Gázszelep hiba 
     13 Nem megfelelő elektromos kapcsolás a gázszelephez 
     14 Szennyezett fúvóka 
     15 Leállítás a túlfűtés ellenőrző termosztát által 

     16 Szabályozó termosztát beállítása túl alacsony, vagy hibás 
     17 Termosztát nem megfelelően van beállítva 
     18 Ventilátor meghibásodás 
     19 Füstgáztömítés hiányzik 
     20 Elégtelen nyomás a nyomáskapcsolónál 
     21 nyomáskapcsoló elektromos bekötése nem megfelelő 
     22 nyomáskapcsoló hibás / hibás beállítás 
     23 Kondenzátum a nyomáskapcsoló csöveiben 
     24 Füstgáz visszakeringetés 
     25 Bejövő és/vagy elvezető csatlakozók nem megfelelően illeszkednek 

     26 Bejövő és/vagy elvezető csövek hosszabbak, mint a működési utasításban előre 
jelzett 

     27 Elzáródott bejövő és/vagy elvezető csövek  

     28 Lerakódás vagy elzáródott melegvíz csövek okozta problémák 
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