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1 Biztonság

1.1 Kezelésre vonatkozó
figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó fi-
gyelmeztetések osztályozása
A műveletekre vonatkozó figyel-
meztetések osztályozása az
alábbiak szerint figyelmeztető
ábrákkal és jelzőszavakkal a le-
hetséges veszély súlyossága
szerint történik:
Figyelmeztető jelzések és jel-
zőszavak

Veszély!
Közvetlen életveszély
vagy súlyos személyi sé-
rülések veszélye
Veszély!
Áramütés miatti életve-
szély
Figyelmeztetés!
Könnyebb személyi sérü-
lés veszélye
Vigyázat!
Anyagi és környezeti ká-
rok kockázata

1.2 Rendeltetésszerű
használat

Szakszerűtlen vagy nem ren-
deltetésszerű használat esetén
a felhasználó vagy harmadik
személy testi épségét és életét
fenyegető veszély állhat fenn,
ill. megsérülhet a termék, vagy

más anyagi károk is keletkez-
hetnek.
A melegvíztároló arra készült,
hogy legfeljebb 85°C-ra mele-
gített ivóvizet tároljon és tartson
használatra készen a háztartás
és ipari üzemek számára. Ez a
termék arra szolgál, hogy köz-
ponti fűtőberendezéshez integ-
rálják. Olyan fűtőkészülékekkel
kombinálható, amelyek teljesít-
ménye az alábbi táblázatban
megadott határok között van.
A melegvízkészítés szabályo-
zására időjárásfüggő szabályo-
zók, valamint a megfelelő fűtő-
készülékek szabályozói hasz-
nálhatók. Ezek olyan fűtőkészü-
lékek, amelyeknél szükséges
a tároló feltöltése és amelyek
rendelkeznek a hőmérséklet-ér-
zékelő bekötési lehetőségével.
A rendeltetésszerű használat a
következőket jelenti:
– a termék és a berendezés to-

vábbi komponensei mellékelt
kezelési utasításainak betar-
tása

– az útmutatókban feltüntetett
ellenőrzési és karbantartási
feltételek betartása.

A termék járművekben, pl. mo-
bilházakban vagy lakókocsik-
ban való használata nem ren-
deltetésszerű használatnak mi-
nősül. Nem minősülnek jármű-
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nek azok az egységek, amelye-
ket tartósan és helyhez kötötten
telepítettek (ún. helyhez kötött
telepítés).
A jelen útmutatóban ismerte-
tett használattól eltérő vagy az
azt meghaladó használat nem
rendeltetésszerű használatnak
minősül. Nem rendeltetésszerű
használatnak minősül a termék
minden közvetlenül kereske-
delmi és ipari célú használata.
Figyelem!
Minden, a megengedettől eltérő
használat tilos.

1.3 Általános biztonsági
utasítások

1.3.1 A telepítést csak
szakember végezze

A termék telepítését és üzembe
helyezését, felülvizsgálatát és
karbantartását, helyreállítását
és üzemen kívül helyezését
csak erre feljogosított szakem-
berek végezhetik el.

1.3.2 Fagykárok elkerülése
Ha a készülék hosszabb ideig
(pl. téli szabadság) fűtetlen he-
lyiségben üzemen kívül marad,
akkor a víz belefagyhat a ké-
szülékbe és a csővezetékekbe.
▶ Gondoskodjon róla, hogy a

felállításra szolgáló helyiség

mindig teljesen fagymentes
legyen.

1.3.3 Anyagi károk
tömítetlenség miatt

▶ Ügyeljen arra, hogy a csatla-
kozó vezetékek ne legyenek
kitéve mechanikai feszültsé-
geknek.

▶ Ne akasszon fel semmilyen
terhet (pl. ruházatot) a csőve-
zetékekre.

1.3.4 Teendők tömítetlenségek
esetén

▶ Tömítetlenség esetén azon-
nal zárja el a hidegvízelzáró
szelepet.

▶ Adott esetben kérdezze meg
a szakembert, hová szerelte
fel a hidegvízelzáró szelepet.

▶ A tömítetlenségek megszűn-
tetését bízza erre feljogosított
szakszervizre.

1.3.5 Veszély a termék
környezetének
módosítása miatt

A termék környezetének mó-
dosítása miatt a használó vagy
harmadik személyek testi épsé-
gét és életét fenyegető veszély
állhat fenn, ill. megsérülhet a
termék, vagy más anyagi javak
is károsodhatnak.
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▶ Soha ne helyezze üzemen
kívül a biztonsági berendezé-
seket.

▶ Ne manipulálja a biztonsági
berendezéseket.

▶ Ne rongálja meg és ne távo-
lítsa el a részegységek plom-
báit. A plombázott részegysé-
geket csak feljogosított szak-
ember és a gyári ügyfélszol-
gálat jogosult módosítani.

▶ Ne végezzen módosításokat:
– a készüléken
– a gáz- és vízellátó vezeté-

ken, az égést tápláló levegő
vezetéken, az áramellátá-
son

– a fűtővíz elmenő vezetékén
és biztonsági szelepén

– az építmény adottságain

1.3.6 Szekrénybe történő
telepítés

A termék szekrényben történő
elhelyezése esetén a burkolat-
nak teljesítenie kell a kivitele-
zési előírásokat.
▶ Amennyiben a terméket szek-

rényben szeretné elhelyezni,
kérje ki a szakszerviz taná-
csát. Semmi esetre se ké-
szítse el önmaga a termék
külső burkolatát.

1.3.7 Sérülésveszély és
anyagi kár kockázata
szakszerűtlen vagy el
nem végzett karbantartás
és javítás miatt

▶ Soha ne kísérelje meg saját
maga elvégezni a termék
karbantartását vagy javítását.

▶ Az üzemzavarokat és károkat
mindig haladéktalanul javít-
tassa ki egy szakemberrel.

▶ Tartsa be az előírt karbantar-
tási időket.

1.3.8 CE-jelölés

 
A CE-jelölés azt dokumentálja,
hogy az adattábla szerinti ké-
szülékek megfelelnek a rájuk
vonatkozó irányelvek alapvető
követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat a
gyártónál megtekinthető.
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2 Megjegyzések a
dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen
útmutatóval együtt érvényes
dokumentumokban foglaltakat

▶ Feltétlenül tartson be minden, a rend-
szer részegységeihez tartozó üzemelte-
tési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése
▶ További használat céljából őrizze meg

ezt az útmutatót, valamint az összes
kapcsolódó dokumentumot.

2.3 Az útmutató érvényessége
Ez az útmutató kizárólag az alábbi termé-
kekre érvényes:

Érvényesség:: Magyarország

Típusjelölés Cikkszám
FE 120 BM 0010015956
FE 150 BM 0010015957
FE 200 BM 0010015958

3 Készülék- és működési
leírás

3.1 Feladat
Az FE melegvíztárolók háztartási és ipari
melegvíz-szolgáltatásra készültek. Rend-
szerint központi fűtési rendszerrel kombi-
nálva üzemelnek.

3.2 Felépítés

1

2

3

1 Csatlakozások a
szakember által
végzett szerelés-
hez

2 Hőszigetelés

3 Ürítőcsap a szak-
ember által vég-
zett karbantartás-
hoz

A melegvíztárolót kívül hőszigetelés bur-
kolja. A melegvíztároló tartálya zománco-
zott acél. A tartály belsejében találhatók
a hőleadó csőkígyók. A tartálynak védő-
anódja is van a korrózió elleni kiegészítő
védelemként.

Opcionálisan alkalmazható egy cirkulációs
szivattyú a melegvíz komfort fokozására,
mindenekelőtt távoli vételező helyeken.

3.3 Működés
Az FE melegvíztároló a közvetett fűtésű
tárolók közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy
az ivóvíz tárolóban történő felmelegítésé-
hez hőtermelő (pl: gázüzemű fali fűtőké-
szülék vagy gázüzemű állókazán) szük-
séges.A hőt a fűtővíz, mint szállítóközeg
egy hőcserélőn keresztül juttatja a felme-
legítendő ivóvízhez. A hőcserélő a tároló
alsó részén helyezkedik el. A tárolóban
lévõ összes vizet az alulról felfelé áramló
hõenergia melegíti fel, és teszi használatra
késszé. Amikor a tárolóból melegvizet vé-
teleznek, egyidejűleg hideg víz folyik be a
tárolóba.



A termék ápolása 4

0020183925_00 Üzemeltetési útmutató 7

4 A termék ápolása

Vigyázat!
Nem megfelelő tisztítószer
használatával kockáztatja a ké-
szülék károsodását!
▶ Ne használjon sprayt, súroló-

szereket, mosogatószereket,
oldószer- vagy klórtartalmú
tisztítószereket..

▶ A burkolatot egy kevés oldószermentes
tisztítószerrel átitatott, nedves kendővel
törölje le.

5 Karbantartás
A folyamatos üzemkészség, a biztonság,
a megbízhatóság és a hosszú élettartam
előfeltétele a termék szakember által el-
végzett rendszeres karbantartása.

▶ A melegvíztároló üzembe helyezését
követően 2 év leteltével évente ellen-
őriztesse szakemberrel a magnézium
védőanódot.

Ha a magnézium védőanód fogyása elérte
a 60 %-ot, akkor a szakembernek ki kell
cserélnie a magnézium védőanódot. Ha
a magnézium védőanód cseréjekor a tar-
tályban szennyeződés észlelhető, akkor a
szakembernek át kell öblítenie a tartályt.

6 Újrahasznosítás és
ártalmatlanítás

Csomagolás ártalmatlanítása
▶ A csomagolás ártalmatlanítását bízza a

terméket telepítő szakemberre.

Termék és tartozékok ártalmatlaní-
tása
▶ Mind a terméket, mind a tartozékokat

tilos a háztartási hulladékok közé dobni.

▶ Biztosítsa, hogy a termék és tartozé-
kainak ártalmatlanítása előírásszerűen
történik.

▶ Tartson be minden erre vonatkozó előí-
rást.

7 Üzemen kívül helyezés
▶ Gondoskodjon róla, hogy a készüléket

feljogosított szakember helyezze üze-
men kívül.

8 Garancia
Érvényesség:: Magyarország

A gyártó garanciájával kapcsolatos kérdé-
seire a hátoldalon megadott elérhetősége-
ken kaphat választ.

9 Vevőszolgálat
Érvényesség:: Magyarország

Vevőszolgálatunk elérhetőségeit a
hátoldalon megadott címen, illetve a
www.saunierduval.com internetes oldalon
találhatja meg.
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