
1 

KEZELÉSI UTASÍTÁS 

 
 

STA400C 
STA400C2 
STA500C 
STA500C2 
STA800C 
STA800C2 
STA1000C 
STA1000C2 

 
ÁLLÓ ELHELYEZÉS�, ZÁRTRENDSZER�, SOLAR FORRÓVÍZTÁROLÓK 

 
 
 

 
 
 

A készülék használatba vétele el�tt gondosan olvassa el ezt az útmutatót! 
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A rajzok és adatok nem kötelez� érvény�ek és a m�szaki kiigazítások értelmében kommentár nélkül módosíthatók. Nyomtatási hibák és m�szaki 

változtatások fenntartva 
 

F I G Y E L E M! 

A csomagoló dobozon belül az alábbi tartozékok találhatók: 

 1 db kezelési utasítás 
  

A készülék átvételekor szíveskedjen ezt ellen�rizni.  

KEDVES VÁSÁRLÓ! 

Ezek a forróvíztárolók - kialakításuktól függ�en - többféle energiaforrásról 
üzemeltethet�k: indirekt módon napenergiáról, gáz, szén vagy egyéb 
energiahordozókról (villamos pótf�tés). A vízhálózatra való csatlakoztatást és az els� 
üzembe helyezést megfelel� szakemberrel végeztesse ezen kezelési utasítás 
figyelembevételével. 
Ezt a szerelésre és üzemeltetésre vonatkozó el�írást gondosan tanulmányozza át, és a 
benne foglaltakat pontosan tartsa be. Így az Ön készüléke hosszú id�n keresztül 
megbízhatóan fog üzemelni. 

Ezt a berendezést nem olyan személyek használatára szánták (beleértve a gyerekeket 
is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy 
akiknek a szükséges tapasztalatuk, tudásuk hiányzik, hacsak egy az � biztonságukért 
felel�s személy nem világosította fel �ket illetve nem felügyeli �ket a készülék 
használata során. 
A terméket gyerekek semmilyen körülmények között nem használhatják. 

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS ÉS M �KÖDÉS 

A forróvíztárolót h�szigetelt zománcozott tartály és m�anyagpalást alkotja.  
A 400-500 literes kiviteleknél a forróvíztároló lábainak állításával a magasság 10-30 
mm-es intervallumban szabályozható. 

F�tési lehet�ségek: 
- elektromos f�téssel. (külön megvásárolhatóak, kérje a keresked�jét�l) 
- beépített h�cserél�vel alul, STA…C 
- beépített h�cserél�vel alul-felül, STA…C2 

A forróvíztároló zártrendszer� kivitel�, így több vízvételi hely melegvízellátására 
alkalmas. A kapott víz egyaránt alkalmas tisztálkodási és étkezési célokra. 

A 400 és 500 literes bels� tartályt körülvev� kiváló poliuretán h�szigetel� hab és 800-
1000 literest körülvev� min�ségi környezetbarát ECO SKIN poliészter szigetelésnek 
köszönhet�en igazán energiatakarékosak. Hosszú id�n keresztül biztosítják a víz 
h�ntartását, minimális energia felvétellel. 
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A forróvíztároló bels� tartályát speciális t�zzománc bevonat és aktív anód védi 
korrózió ellen. Így a legagresszívebb vizek esetén is biztosított a tartály hosszú 
élettartama. A készülék f�bb küls� és csatlakozó méreteit az 1. ,2. , 3. és 4. ábra 
tartalmazza. 

TELEPÍTÉS 

A forróvíztároló telepítéséhez a következ� feltételeket kell biztosítani: 
• Vízszintes, sima padlózat, hogy a készülék feltétlenül függ�legesen álljon. A 

függ�leges állást szükség esetén a lábak állításával, ill. megfelel�en biztonságos 
alátámasztásával kell biztosítani. 

• A készüléket úgy kell telepíteni, hogy annak faltól való távolsága min. 50 mm 
legyen. 

• A zárófedél kiszerelhet�sége és a tartály belsejének tisztíthatósága érdekében a 
szerelvényház (a készülék homlokfelülete) és a fal vagy egyéb építészeti szerkezeti 
elem között legalább 70 cm távolságot kell hagyni. 

• A telepítés helyén biztosítani kell a megfelel� villamos-, víz- és csatornahálózatot 
(padlóösszefolyó). 

• A földelést az elektromos f�tést nem tartalmazó kiviteleknél is el kell végezni! 
• A melegvízcs� okozta h�veszteség csökkentése érdekében lehet�leg a melegvíz-

használati helyek közelébe telepítse a készüléket. Nagyobb távolság esetén célszer� 
a melegvízcsövet h�szigeteléssel ellátni. 

• A forróvíztároló nem használt csatlakozó csonkjait le kell zárni és h�szigetelni kell. 

CSATLAKOZÁS A VÍZHÁLÓZATRA 

Hideg- és melegvízvezetéknek horganyzott acélcs�, m�anyagcs� és vörösrézcs� 
egyaránt alkalmazható. 

Vörösréz vízvezeték hálózatra történ� csatlakoztatáshoz szigetel� közdarabok 
használata kötelez�! 

Közdarab nélküli csatlakoztatás esetén a készülékre vonatkozó garancia érvényét 
veszti! 

A TÁROLÓT ÉS A H�CSERÉL�KET A MEGENGEDETT ÜZEMI NYOMÁSNÁL 
(0,6 MPa 800-1000 liter; 1,0 MPa 400-500 liter) NAGYOBB NYOMÁS ALÁ 
HELYEZNI ÉLETVESZÉLYES ÉS TILOS! 

A vízhálózatra való bekötésnél feltétlenül tartsa be az egyes szerelvények 5. ábra 
szerinti beépítési sorrendjét, ett�l függ a berendezés helyes m�ködése. 
A biztonsági szelepet a hidegvízcsonkba kell bekötni a nyíllal jelölt áramlási irány 
betartásával. A készülék és a szelep közötti megengedett maximális távolság 2 m, és 
ezen a cs�szakaszon két hajlítás (ív, könyök) engedélyezett.  
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A tárolóhoz csatlakoztatott nem megfelel� vagy nem m�köd�képes szerelvények 
használata esetén, valamint a megadott üzemi nyomás túllépése esetén a álló készülékre 
vonatkozó minden garanciát elutasítunk.  
Minden STA400-500C/C2 típusú vízmelegít� teljesítménytábláján a „10 bar" jelzés és 
minden STA800-1000C/C2 típusú „6 bar” jelzés szerepel. Ezek nyomás biztos 
készülékek, melyek a megadott mérték� vezetéknyomásig csatlakoztathatók. Ha a 
vezetéknyomás nagyobb, akkor a hidegvíz vezetékbe nyomáscsökkent� szelepet kell 
beépíteni. A vízre való rákötés csak ellen�rzött membrános biztonsági szeleppel vagy 
membrános biztonsági szelep kombinációval – csatlakozó szerelvény nyomás biztos 
tárolókhoz – végezhet� el!  
A biztonsági szelep kombináció áll egy záró-, ellen�rz�-, visszacsapó-, kiürít�- és 
biztonsági szelepb�l többletvíz levezetéssel és a tároló hideg víz bevezetése és a hideg 
víz hozzáfolyása (kék) közé kell beépíteni a rajz szerinti sorrendben. (5. ábra)  

A biztonsági szelep nem tartozéka a készüléknek.  

Alapvet�en a következ�kre kell odafigyelni:  
A csaptelepek kifogástalan m�ködése érdekében a tárolót csak fagymentes helyiségbe 
szerelje fel. A biztonsági szelep leürít� nyílása legyen szabad és jól megfigyelhet�, ill. 
a cseppfelfogó (víztöbblet tölcsér) kivezet� vezetéke nem vezethet ki a szabadba, hogy 
se fagyás se szennyez�dés általi eldugulás és hasonlók ne okozhassanak üzemzavart. 
Figyelni kell arra, hogy a csepptartály ne duguljon el. 
Figyelni kell továbbá arra is, hogy a biztonsági szelep kifolyó csöve folyamatosan 
ereszked�en kerüljön felszerelésre.  
A biztonsági szelep és a tároló hideg víz hozzáfolyása közé nem szabad zárószelepet 
vagy egyéb lefojtást beszerelni.  
A biztonsági szelepet egy olyan m�ködési nyomásra kell beállítani, mely a tároló 
névleges nyomása alatt van. A tároló végleges bekötése el�tt át kell öblíteni a hideg víz 
hozzávezetést.  
Sikeres bekötés és a tároló légmentes feltöltése után ellen�rizze a csatlakozó 
szerelvények m�ködését.  

a) A biztonsági szelep légtelenít�jének vízk�lerakódás miatti m�ködés 
képtelenségének elkerülése érdekében a berendezés m�ködése során néha meg kell 
nyitni a biztonsági szelep légtelenít�jét. Figyelje meg, hogy a légtelenít� elengedése 
után a szelep visszazár-e és a felgy�lt víz a tölcséren vagy leereszt� csövön keresztül 
teljesen lefolyik-e.  

b) A vízmelegít�k elé beépített biztonsági szelepek esetén arra kell figyelni, 
hogy a vízmelegít� felf�tésekor a biztonsági szelep m�ködik-e. Ilyenkor a leereszt� 
vezetéken víz folyik ki. 

A KIFOLYÓCSONKOT ELZÁRNI, A VÍZCSEPEGÉST NEM LÁTHAT Ó 
MÓDON ELVEZETNI NEM SZABAD!  
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Ha a hálózati nyomás csak id�legesen is meghaladja a 0,6 vagy 1,0 MPa értéket, a 
forróvíztároló elé, a 5. ábrán megadott helyen nyomáscsökkent� szelepet kell beépíteni. 
Ennek hiányában, ilyen nyomáson a biztonsági szelep f�tésen kívül is csepegni fog. A 
nyomáscsökkent� szelep beszerzésér�l és felszerelésér�l a fogyasztónak kell 
gondoskodnia.  

ÜZEMBE HELYEZÉS 

A vízhálózati bekötés után a forróvíztároló üzembe helyezhet�. Az els� felf�tésnél 
szakemberrel ellen�riztesse a helyes m�ködést. 
A f�tés bekapcsolása el�tt a tárolót fel kell tölteni vízzel. A tároló vízzel való 
feltöltésekor a legközelebbi csaptelep melegvíz szelepét nyissa ki, a többi szelep zárva 
legyen. Ezután nyissa ki a hidegvízvezetékbe beépített (5. ábra) elzárószelepét. A 
tároló akkor van feltöltve, ha a csaptelepen megjelenik a víz. Öblítés céljából néhány 
percig folyatni kell a vizet, majd zárja el a melegvíz szelepet. 

AZ ELS� FELF�TÉST SZAKEMBERREL ELLEN�RIZTESSE! 

ÜZEMELTETÉS, KARBANTARTÁS ÉS HELYREÁLLÍTÁS 

Ha a tároló belsejéb�l vízszivárgást vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal 
kapcsolja le a készüléket a vízhálózatról az elzárószelep segítségével. 
Ha a vízmelegít� felf�tésekor nem folyik ki víz vagy folyamatosan csepeg a biztonsági 
szelep, akkor a szeleplégtelenít� berendezésének többszöri m�ködtetését vagy az 
esetleges idegen anyagok eltávolítását (pl. vízk�darabok) kell megpróbálni.  
Ha ez nem sikerül, akkor bízzon meg a javítással egy szerel� céget. A szelepülék vagy 
a tömít�tárcsa károsodása esetén a biztonsági szelepet kompletten ki kell cserélni.  
A visszacsapó szelep ellen�rzéséhez el kell zárni a zárószelepet, a nyitott ellen�rz� 
szelepb�l nem folyhat víz.  
A tároló kezelése a fogyasztói szerelvény meleg víz szelepével (hideg-meleg vizes 
csaptelep) történik. A tároló ezáltal folyamatos vezetéknyomás alatt van. A bels� 
tartálynál a felf�téskor a túlnyomás elleni védelem érdekében a keletkez� víztöbbletet a 
biztonsági szelep vezeti le. A melegvíz tároló túlnyomás okozta kárainak elkerülése 
érdekében feltétlenül szükséges az víz elkövesedett biztonsági szelepek cseréje. A 
visszacsapó szelep a vezetéknyomás esésekor megakadályozza a meleg víz 
visszafolyását a hideg vizes vezetékhálózatba és ezáltal védi a tartályt a víz nélküli 
melegítést�l. A zárószeleppel a tároló a vizes oldalon és ezzel nyomás szerint is 
leválasztható és szükség esetén a kiürít� szeleppel kiüríthet�.  

INDIREKT F�TÉS ESETÉN A TÚLF�TÉS ELLENI VÉDELEMR�L AZ 
INDIREKT F�T�BERENDEZÉSNEK KELL GONDOSKODNIA! 

Vízk� eltávolítása 

A használt víz min�ségét�l és mennyiségét�l függ�en a h�cserél�re valamint a tartály 
falára vízk� rakódik le. A lerakódott vízk� csökkenti a f�tés hatásosságát. Ezért 
szükséges a forróvíztárolót kétévenként vízk�teleníteni. 
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A h�cserél�n, a zárófedelen és annak szerelvényein lerakódott vízk� eltávolítására éles 
fémtárgyat vagy savat alkalmazni nem szabad. Használja a kereskedelemben kapható 
tisztító- és vízk�oldó szereket.  
A tartály belsejéb�l a szerelvénynyíláson keresztül kézzel távolítható el a vízk�. 
Célszer� a tartályt vízsugárral átöblíteni a vízk�-eltávolítás után. 

Cirkulációs csatlakozás és becsavarható f�t�test  

A cirkulációs csatlakozás a jelent�s energiaveszteségek érdekében lehet�leg kerülend�. 
Ha szerteágazó vízvezetékek miatt szükséges a cirkulációs vezeték, akkor azt jól le kell 
szigetelni és a cirkulációs szivattyút id�kapcsoló órával kell vezérelni. A többcélú álló 
tárolók fel vannak szerelve küls� menetes cirkulációs csonkkal. Szintén be van építve 
egy 6/4" karmanytú, amely egy a kiegészít� vagy után f�tésre szolgáló elektromos 
becsavarható f�t�test beépítéséhez használható. 

Karimás beszerel� nyílások  

A tartálynyílásokhoz ø 240 (bels� átmér� ø 175 mm, lyukkör ø 210 mm, 12 x M 12), a 
berendezés szerkezete alapján elektromos beépíthet� f�tés vagy h�cserél� is 
felszerelhet�. 
Az elektromos beépíthet� f�tést elhelyezkedés szerint úgy kell beszerelni, hogy a 
h�mérséklet szabályzó érzékel� felül helyezkedjen el.  

Fontos szerelési utasítás  

Minden fémb�l készült nagyobb fém felülettel rendelkez� betoldható (beépíthet�) 
épít�egységet (pl. kiegészít� h�szivattyú kondenzátora, bordás csöves cserél�, 
elektromos f�tések) elektromosan le kell szigetelni a tárolóval szemben.  
A fent nevezett betoldható (beépíthet�) elemek áramkilépési korrózió elleni védelme 
érdekében javasoljuk 
a kb. 600�� átmen� ellenállást (amennyiben az építési elemekben ez nincs gyárilag 
beépítve). Az el�írás be nem tartása kár esetén nem szakszer� használatnak min�sül és 
így a garanciális feltételek nem teljesülnek.  

Aktívanód 

A forróvíztároló tartályát a zománcbevonaton kívül anód is védi korrózió ellen, így 
lényeges, hogy a tartályban mindig megfelel� méret� aktívanód legyen. Ezért az 
aktívanód állapotát kétévenként feltétlenül felül kell vizsgálni. Ez a tartályra vonatkozó 
garancia feltétele is (lásd jótállási jegy). Amennyiben az anód átmér�je kb. 10 mm-re 
csökkent, az anódot ki kell cserélni. 
Rendkívül fontos, hogy az aktívanód jó kontaktusban legyen a tartállyal. Ezért új anód 
beszerelésekor vagy egyéb javítási munkák elvégzése után az aktívanód és a földel� 
csavar összekötését úgy kell megvalósítani, hogy a villamosan jól vezet� érintkezés 
meg legyen. 
A zománcozott tartály magnézium rúdanód védelemmel van ellátva, amely egy 5/4"-es 
karmantyúval csatlakozik a tartály elejéhez.  

H�mérsékletjelz�, H�mérséklet szabályzás a tölt�szivattyúkhoz  
Minden készüléknél két beszerel� nyílás van a h�mérsékletjelz�nek és a tölt�szivattyú 
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szabályzáshoz, melyek a szállítási állapotban egy négyszöglet� m�anyag fedéllel 
vannak lezárva. A fedelek levétele után igény szerint beépíthet� egy kapilláris cs� 
h�mér�. A duplaérzékel�s csatorna a kapilláris érzékel� befogadásához 2 db Ø 7 mm 
érzékel�, ill. 1 x Ø 7 mm és 1 x Ø 14 mm félgömb érzékel� behelyezésére alkalmas 
keresztmetszettel rendelkezik. Szabályzás beépítésénél biztosítani kell, hogy a tartály 
h�mérséklete a gyakorlati üzemeléskor ne haladja meg a 95 °C -t.  

Els� üzembe helyezés  
A f�tés bekapcsolása el�tt a tartályt fel kell tölteni vízzel.  
A készülék els� felf�tését felügyelni kell. A felf�tési folyamat közben a bels� 
tartályban keletkez� többletvíznek ki kell csepegnie a biztonsági szelepen. A 
h�mérséklet szabályzó, az esetleg beépített elektromos f�tés vagy h�szivattyú, ill. a 
f�t�kazán automatikus kikapcsolását ellen�rizni kell.  
Figyelem: A melegvíz kifolyó cs� valamint a biztonsági szerelvények részei 
felforrósodhatnak.  
Sikeres felf�tés után a beállított h�mérséklet, a víz tényleges h�mérséklete és az 
esetleg beszerelt h�mérsékletjelz�é megközelít�leg azonos legyen.  
A h�mérséklet szabályzó hiszterézise (± 7 °K) és a lehetséges kisugárzási veszteségek 
(a cs�vezeték leh�lése) alapján a h�mérsékleti adatok ingadozása ± 10 °K lehet.  

Üzemen kívül helyezés, kiürítés  
Ha a melegvíz tárolót hosszabb id�re üzemen kívül helyezi, vagy nem használja, akkor 
le kell üríteni, és az elektromos hálózatról teljesen le kell választani. A betápláló 
kapcsolót vagy biztonsági automatákat ki kell kapcsolni.  
 
Folyamatosan fagyveszélyes helyiségekben a melegvíz tárolót a hideg évszak beállta 
el�tt le kell üríteni, ha a készülék több napig üzemen kívül marad és nem fagyvédelmi 
állásban üzemeltetik.  
 
A tartályból a víz leeresztése a hidegvíz hozzávezetésben a zárószelep elzárásával 
történik a biztonsági szelep kombináció leereszt� szelepén keresztül a csatlakoztatott 
fogyasztói szerelvények melegvíz szelepeinek egyidej� megnyitásával. A kiürítés a 
táguló víz- tölcsérben (cseppfogó) található biztonsági szelepen keresztül is lehetséges. 
Ehhez a biztonsági szelep kerekét az „Ellen�rzés”/Prüfen/ állásba kell fordítani.  

Vigyázat: A leeresztéskor forró víz folyhat ki.  
A tároló a hideg víz becsatlakozó csonk szintjéig ürül ki. A benne maradó víz fagy 
esetén sem jelent veszélyt.  
Fagyveszély esetén figyelni kell továbbá arra is, hogy a víz nemcsak a melegvíz 
tárolóban és a meleg víz vezetékekben fagyhat be, hanem minden a fogyasztói 
szerelvényekhez és a készülékhez men� hideg víz vezetékekben is. Ezért szükséges 
minden vízvezet� szerelvény és vezeték (f�t�kör is simacsöves h�cserél�) kiürítése a 
házi hidrotechnikai berendezés (házi víz becsatlakozás) fagy biztos területéig.  
 
Amikor a tárolót ismét üzembe kívánja helyezni, feltétlenül figyelni kell arra, hogy fel 
legyen töltve vízzel, és a melegvizes szelepeknél a víz leveg�mentesen kifolyhasson.  

Az els� felf�tési folyamatot arra jogosult szakember végezze és felügyelje. 
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MIN�SÉGTANÚSÍTÓ JEGY – M�SZAKI ADATOK 

Megnevezés zártrendszer� forróvíztároló 
Típus STA400C STA400C2 
Névleges �rtartalom (l) 400 400 
Tömeg (kg)   
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Biztonsági szelep max. nyitónyomás (MPa) 1,1 
Legkisebb szükséges hálózati nyomás (MPa) 0,01 
Készenléti energiaszükséglet 65 oC-on (kWh/24h) 2,5 

Alsó h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) 390 385 
F�t�felület (m2) 1,8 
�rtartalom (l) 11,5 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 

Fels� h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) - 160 
F�t�felület (m2) - 1,0 
�rtartalom (l) - 5,9 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Tartály t�zzománcozott acéllemez 
H�cserél� t�zzománcozott acélcs� 
Korrózióvédelem t�zzománc + aktív anód 
Vízcsatlakozás G1 
Cirkuláció csonk G3/4 
F�t�test csonk G6/4 
H�cserél� csatlakozás G1 G1+G1 
Alkalmazandó érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály 
Az MSZ 2364 szerinti véd�földeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható. 

A termékre vonatkozó el�írások: 
MSZ EN 60335-1 

MSZ EN 60335-2-21 

Raktározási és szállítási követelmények 
MSZ IEC 721-3-1 IE12 
MSZ IEC 721-3-2 IE22 

Megfelel�ség tanúsítása: CE jelölés 
Min�ség I. osztályú 

A HAJDU  Hajdúsági Ipari Zrt. igazolja, hogy a készülék a min�ségtanúsító jegyben 
megadott min�ségi jellemz�knek megfelel. 
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MIN�SÉGTANÚSÍTÓ JEGY – M�SZAKI ADATOK 

Megnevezés zártrendszer� forróvíztároló 
Típus STA500C STA500C2 
Névleges �rtartalom (l) 500 500 
Tömeg (kg)   
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Biztonsági szelep max. nyitónyomás (MPa) 1,1 
Legkisebb szükséges hálózati nyomás (MPa) 0,01 
Készenléti energiaszükséglet 65 oC-on (kWh/24h) 2,7 2,8 

Alsó h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) 500 490 
F�t�felület (m2) 2,0 
�rtartalom (l) 12,6 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 

Fels� h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) - 230 
F�t�felület (m2) - 1,0 
�rtartalom (l) - 6,2 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Tartály t�zzománcozott acéllemez 
H�cserél� t�zzománcozott acélcs� 
Korrózióvédelem t�zzománc + aktív anód 
Vízcsatlakozás G1 
Cirkuláció csonk G1 
F�t�test csonk G6/4 
H�cserél� csatlakozás G1 G1+G1 
Alkalmazandó érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály 
Az MSZ 2364 szerinti véd�földeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható. 

A termékre vonatkozó el�írások: 
MSZ EN 60335-1 

MSZ EN 60335-2-21 

Raktározási és szállítási követelmények 
MSZ IEC 721-3-1 IE12 
MSZ IEC 721-3-2 IE22 

Megfelel�ség tanúsítása: CE jelölés 
Min�ség I. osztályú 

A HAJDU  Hajdúsági Ipari Zrt. igazolja, hogy a készülék a min�ségtanúsító jegyben 
megadott min�ségi jellemz�knek megfelel. 

 
 
 
 



10 

MIN�SÉGTANÚSÍTÓ JEGY – M�SZAKI ADATOK 

Megnevezés zártrendszer� forróvíztároló 
Típus STA800C STA800C2 
Névleges �rtartalom (l) 800 800 
Tömeg (kg) 268 284 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 0,6 
Biztonsági szelep max. nyitónyomás (MPa) 0,7 
Legkisebb szükséges hálózati nyomás (MPa) 0,01 
Készenléti energiaszükséglet 65 oC-on (kWh/24h) 3,8 4,0 

Alsó h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) 800 790 
F�t�felület (m2) 2,0 
�rtartalom (l) 13,1 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 

Fels� h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) - 360 
F�t�felület (m2) - 1,2 
�rtartalom (l) - 7,8 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Tartály t�zzománcozott acéllemez 
H�cserél� t�zzománcozott acélcs� 
Korrózióvédelem t�zzománc + aktív anód 
Vízcsatlakozás G6/4 
Cirkuláció csonk G5/4 
F�t�test csonk G6/4 
H�cserél� csatlakozás G5/4 G5/4+G1 
Alkalmazandó érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály 
Az MSZ 2364 szerinti véd�földeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható. 

A termékre vonatkozó el�írások: 
MSZ EN 60335-1 

MSZ EN 60335-2-21 

Raktározási és szállítási követelmények 
MSZ IEC 721-3-1 IE12 
MSZ IEC 721-3-2 IE22 

Megfelel�ség tanúsítása: CE jelölés 
Min�ség I. osztályú 

A HAJDU  Hajdúsági Ipari Zrt. igazolja, hogy a készülék a min�ségtanúsító jegyben 
megadott min�ségi jellemz�knek megfelel. 
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MIN�SÉGTANÚSÍTÓ JEGY – M�SZAKI ADATOK 

Megnevezés zártrendszer� forróvíztároló 
Típus STA1000C STA1000C2 
Névleges �rtartalom (l) 1000 1000 
Tömeg (kg) 284 320 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 0,6 
Biztonsági szelep max. nyitónyomás (MPa) 0,7 
Legkisebb szükséges hálózati nyomás (MPa) 0,01 
Készenléti energiaszükséglet 65 oC-on (kWh/24h) 4,2 4,4 

Alsó h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) 990 980 
F�t�felület (m2) 2,4 
�rtartalom (l) 15,7 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 

Fels� h�cserél� 
F�thet� térfogat (l) - 450 
F�t�felület (m2) - 1,2 
�rtartalom (l) - 7,8 
Névleges üzemi nyomás (MPa) 1,0 
Tartály t�zzománcozott acéllemez 
H�cserél� t�zzománcozott acélcs� 
Korrózióvédelem t�zzománc + aktív anód 
Vízcsatlakozás G6/4 
Cirkuláció csonk G5/4 
F�t�test csonk G6/4 
H�cserél� csatlakozás G5/4 G5/4+G1 
Alkalmazandó érintésvédelem: I. érintésvédelmi osztály 
Az MSZ 2364 szerinti véd�földeléssel ellátott hálózatra csatlakoztatható. 

A termékre vonatkozó el�írások: 
MSZ EN 60335-1 

MSZ EN 60335-2-21 

Raktározási és szállítási követelmények 
MSZ IEC 721-3-1 IE12 
MSZ IEC 721-3-2 IE22 

Megfelel�ség tanúsítása: CE jelölés 
Min�ség I. osztályú 

A HAJDU  Hajdúsági Ipari Zrt. igazolja, hogy a készülék a min�ségtanúsító jegyben 
megadott min�ségi jellemz�knek megfelel. 
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STA400C és STA500C típusú forróvíztárolók 
 

 
 

Méretek (mm) 
Típus 

H ØD A B C E F G I 
STA400C 1832 670 320 880 960 1000 345 1000 1521 
STA500C 1838 750 370 930 1010 1095 370 1095 1498 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktív anód 

               Állítható láb 

H�mér� 

A-A metszet 

Persely 
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STA400C2 és STA500C2 típusú forróvíztárolók 
 

 
 
Méretek (mm) 

Típus 
H ØD A B C E F G I J K L M N 

STA400C2 1832 670 320 880 1000 1100 1460 345 1000 1521 910 1490 560 370 
STA500C2 1838 750 370 930 1095 1195 1465 370 1095 1498 960 1465 560 310 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktív anód 

B-B metszet 

A-A metszet 

               Állítható láb 

Érzékel� 
csatorna 

H�mér� 
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STA800C és STA1000C típusú forróvíztárolók 
 

 
Méretek (mm) 

Típus 
H ØD A B C E F G I J 

STA800C 2000 1000 415 1080 1125 120 380 860 1025 1580 
STA1000C 2350 1000 415 1255 1300 120 380 1025 1190 1920 

 
3. 
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STA800C2 és STA1000C2 típusú forróvíztárolók 
 

 
 
Méretek (mm) 

Típus 
H ØD A B C E F G I J K L 

STA800C2 2000 1000 415 1080 1125 120 380 860 1025 1150 1465 1580 
STA1000C2 2350 1000 415 1255 1300 120 380 1025 1190 1335 1785 1920 

 
4. 
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Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megvásárolt termék –életciklusa után- bomlási 
tulajdonságaival a környezetet, els�sorban a talajt és a talajvizet károsíthatja, 
mivel olyan alkatrészeket is tartalmaz (pl. vezetékek), melyek miatt az 
elhasználódott termék veszélyes hulladéknak min�sül. Ezért kérjük, hogy az 
elhasználódott terméket ne a kommunális hulladék közé tegye, hanem 
elektromos berendezések hulladékai begy�jtésével foglalkozó céghez, vagy a 
gyártóhoz jutassa el, hogy az elhasználódott termék szakszer� kezelésével, 

újrahasznosításával közösen segítsük el� a környezet megóvását. 
 

 

 

JAVÍTÓSZOLGÁLAT 
Rendszeres ellen�rzés céljából vagy a készülék meghibásodása esetén forduljon 
bizalommal a vállalatunkkal szerz�désben lév� szervizekhez, melyeknek névsorát a 
Szerviz jegyzék tartalmazza. Ha a szerviz által végzett javítással nincs megelégedve, 
forduljon a HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. vev�szolgálatához. 

 

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.    
4243 Téglás, Külterület 0135/9. hrsz. 

Tel.: 06(52) 582-700 
Fax: 06(52) 384-126 

�: vevoszolgalat@hajdurt.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


