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1.1. Alkalmazás 
Az elektromos fűtőpatron használati melegvíztartályokban és fűtési puffertartályokban alkalmazható víz 
felfűtésére. 
 
1.2. Installáció 
A fűtőpatront a tartály G 6/4” belsőmenetes csonkjába kell becsavarni úgy, hogy a kábelkivezetésnek lefelé 
kell állnia. A szivárgás elkerülésére használjon teflonszalagot, kócot vagy tömítőzsinórt. Amennyiben a 
fűtőpatront hőmérsékletérzékelőn keresztül akarja szabályozni, úgy a hőmérsékletérzékelő jeladóját a fűtőszál 
felett kell a tartályba helyezni. 
 
1.3. Karbantartás 
A külső vezérlődoboz puha rongyal és semleges lemosóval tisztítható. Ne használjon maró, agresszív 
tisztítószert. 
Kemény víz esetén a vízkövet évente el kell távolítani. A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsa az egységet 
és engedje le a tartályból a vizet. Szerelje ki a fűtőegységet. A vizkövet egy fa vagy műanyag spatulával 
távolítsa el a fűtőszálról. A tisztítás során fokozott óvatossággal járjon el, nehogy a fűtőszál nikkelezett 
felülete megsérüljön. 
A tisztítást követően helyezze vissza a fűtőszálat, töltse fel és légtelenítse a tartályt. Ellenőrízze a 
szivárgásmentességet, majd ha mindent rendben talált csak ezután helyezze feszültség alá a fűtőegységet. 
 
1.4. Hulladékkezelés 
A használhatatlanná vált fűtőegységet ne dobja a háztartási szemétbe, hanem juttassa vissza az eladóhoz vagy 
a helyi hulladékludvarba. 
 
2.1. Műszaki leírás 
Az elektromos fűtőegység G 6/4” külsőmenetes csatlakozással, nikkelezett fűtőszállal, 0±5°C és 90±3°C 
között szabályozható (az alsó érték gyári beállítása fagyvédelmi okból 15°C), 7±1°C kapcsolási differenciás 
kapilláris termosztáttal, manuálisan visszaállítható 99°C-ra beállított (+0°C, -6°C differencia) biztonsági 
termosztáttal, 7×1,5mm² elektromos kábellel és a státuszt visszajelző LED-ekkel van ellátva. Az elektromos 
kábel 2m hosszú. 
 
2.2. Méretek 

 
 Teljesítmény 

(kW) 
Elektromos 
huzalozás 

Típusszám Fűtetlen 
hossz 
LN 

(mm) 

Fűtőpatron 
hossza L 

(mm) 

Min. 
HMVtartály 

Min. puffer méret 

3×230 V 

2 

3/N/PE AC 
400/230V 

01313/0060 

100 

225 

RBC200 PS200 

HSK500 

3 01313/0070 285 
4,5 01313/0010 383 
6 01313/0020 478 

3×400 V 
7,5 01313/0030 570 RBC400 PS300 

9 01313/0040 665 RBC750 PS500 

 
 
 
 



 

2.1. Elektromos bekötés 
Az egység elektromos bekötését a hatályos előírások figyelembevételével elektromos bekötődobozban kell 
végrehajtani. A bekötést kizárólag szakember végezheti. 
Az N-HDO jelöléssel ellátott vezeték szolgál az egység éjszakai árammal történő vezérlésére. Amennyiben 
ezt nem akarja használni, úgy a két középső kék kábelt (N és N-HDO) a bekötődobozban össze kell kötni. 
A (CONTROL) OVLÁDÁNI (L) jelöléssel ellátott kábel szolgál az egység fűtési vezérlővel történő 
üzemeltetésére. A kábelt a vezérlés kapcsolt kivezetésére kell kötni. Ilyen esetben az egység termosztátján 
beállított hőmérsékletnek magasabbnak kell lennie, mint a vezérlésen beállított hőmérséklet. Ha ez a vezérlés 
nem kerül alkalmazásra, a vezetéket össze kell kötni az L1 jelű kábellel az elektromos bekötődobozban. 
 
2.2. Huzalozási diagram 
 

2-6kW-os fűtőegységek 7,5-9kW fűtőegységek 

  

 
3.1. Üzembehelyezés 
A tartály feltöltését és légtelenítését követően állítsa be a termosztátot a kívánt értékre. A zöld és a sárga LED 
visszajelzők kigyulladnak. A beállított hőmérséklet elérésekor a sárga LED elalszik. Amennyiben a HDO 
feliratú zöld LED világít, úgy az alacsony tarifájú éjszakai árammal, amennyiben a jobboldali züld LED 
világít, úgy a normál tarifás árammal üzemel a készülék. Ha az N_HDO kábel a bekötődobozban összekötésre 
került a középső N jelű kábellel, úgy mindkét LED világít és egyszerre alszik el. Használati melegvíztartályok 
esetében javasoljuk a termosztát 60ºC-ra történő beállítását. Ez biztosítja a legjobb üzemi körülményeket, 
valamint a Legionella elleni védelmet, a költségtakarékosságot és a kisebb vizkőképződést 
 
Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a víz oldott anyagtartalma az alábbi értékeket nem haladja 
meg. 
 pH Összes oldott anyag Ca Kloridok Mg Na Fe 
Max. érték 6.5-9.5 600mg/l 20mg/l 100mg/l 20mg/l 200mg/l 0.2mg/l 
 
3.2. A fűtőegység állapotai 
A fűtőegység aktuális állapotát az alábbiak jelzik. 
 

Szín Jel Leírás 

Zöld  Aze gység áram alatt 

Sárga ON Az egység fűt 

Piros ! Biztonsági termosztát leoldott 

Zöld HDO Éjszakai áram üzem 

 
Amennyiben a tartály hőmérséklete biztonsági hőmérséklet fölé emelkedik a biztonsági termosztát 
megszakítja az egység áramellátását. Az alaphelyzetbe hozáshoz várja meg, míg a tartály a biztonsági 
hőmérséklet alá hül, majd csavarja le a biztonsági termosztát fedelét és nyomja vissza a termosztát gombját. 



 

 
GARANCIAJEGY 

 
 
 
 
Típus / kód: ....................................................................................... 
 
 
 
Értékesítés napja: ..................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
A garanciavállalás feltételei: 
 
1. A garancia időtartama 12 hónap a beszerzés dátumától szamítva. 
2. A terméket szakember helyezi üzembe. 
3. Garanciaigény ezen garanciajegy és a számla együttes bemutatásával érvényesíthető. 
4. A kezelési és beüzemelési útmutatóban leírtak betartása, a karbantartások rendszeres elvégzése. 
5. A garancia nem terjed ki az üzemszerű használatból fakadó kopásokra, elhasználódásra, külső hatás okozta 

károsodásra, természeti csapások okozta károsodásra, a termék nem rendeltetési céljának megfelelő 
alkalmazás esetére, a beszerelés során okozott hibákra valamint a víz oldott anyag tartalmának megadott 
értéket meghaladó értéke esetén. A garancia elvesztésével jár a termék szétszerelése, átalakítása. 

 
 
 
 
 
ÜZEMBEHELYEZÉS 
 
Cég: ……………………………….. 
 
Dátum: …………………….. 
 
 
 
 
 Üzembehelyező aláírása és bélyegző: 


