
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készülék típusok 

SLG Falcon 24, 36, 44 Fali kondenzációs gázkészülék, meleg vizes központi fűtés 
céljára. 

SLG Falcon 24K 

SLG Falcon 36K 

Fali kondenzációs gázkészülék, meleg vizes központi fűtés és 
átfolyós rendszerű használati melegvíz előállítás céljára. 
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1. A KEZELÉSI UTASÍTÁSBAN TALÁLHATÓ SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA ÉS BIZTONSÁGI 

TUDNIVALÓK 

1.1. SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA 

 

FIGYELMEZTETÉSEK 

A szövegben lévő figyelmeztetéseket figyelmeztető háromszöggel jelöltük és keretbe 
foglaltuk.  

A keretbe foglalt szöveg a figyelmeztetésben jelölt intézkedéseket és az intézkedések 
elmulasztásának következményeit tartalmazza. 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

Emberre vagy környező tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat így 
jelöltük. 

 

 

TEENDŐK 

A készülék üzemeltetésével kapcsolatos teendőket e jelölés után olvashatja. 
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1.2. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

 

TEENDŐ, HA GÁZSZAGOT ÉREZ 

- Zárja el a gázcsapot! 

- Oltsa el az esetleges nyílt lángokat. 

- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Szellőztessen ki alaposan a helyiséget. 

- Ne használjon elektromos berendezéseket, melyek üzemelése alatt szikra 
képződhet. 

- Értesítse a gázszolgáltatót, illetve ha a hiba a gázkazánban van, úgy az SL-Group 
szerződött márkaszervizét. 

TEENDŐ, HA A KÉSZÜLÉKBŐL SZIVÁRGÓ FÜSTGÁZSZAGOT ÉREZ 

- Kapcsolja ki a készüléket. 

- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Szellőztesse ki alaposan a helyiséget. 

- Értesítse az SL-Group szerződött márkaszervizét. 

 

 

A KÉSZÜLÉK HIBÁS KEZELÉSÉBŐL ADÓDÓ KÁROK 

A nem megfelelő kezelésből, üzemeltetésből származó hibák személyi sérülésekhez, 
anyagi károkhoz vezethetnek. 

A nem megfelelő kezelésből, üzemeltetésből származó károkért a gyártó nem vállal 
felelősséget. 

 

Gondoskodjon róla, hogy gyermekek ne kezeljék a készüléket. 

Gondoskodjon róla, hogy csak olyan személy férhessen a készülékhez, aki megfelelően 
tudja kezelni azt. 

 

 

GÁZROBBANÁS MIATTI VESZÉLYEK 

A gázrendszeren csak gázszolgáltatói engedély birtokában végeztessen munkát az erre 
engedéllyel rendelkező szakemberrel. 

A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE, ÁTHELYEZÉSE. A KÉSZÜLÉK ÉS ANNAK KÖRNYEZETE 

A készüléket arra feljogosított szakember szerelheti fel. Beüzemelését csak szerződött SL-
Group szervizpartner végezheti el. 

Ne változtassa meg a füstgázelvezető elemeket. 

Ne akadályozza meg a biztonsági szerelvények megfelelő működését. 

Ne tároljon illetve ne használjon könnyen gyulladó anyagokat (papír, hígító, festék) a 
készülék közelében. 
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2. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA, TANÚSÍTÁSA 

2.1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA 

 

A készüléket csak zárt fűtési rendszerbe szabad beszerelni. 

A nyitott fűtési rendszerben üzemeltetett készülék meghibásodásáért a gyártó 
felelősséget nem vállal. 

A készüléket csak háztartási felhasználás céljából üzemeltetheti. 

A készüléket üzleti és ipari célú folyamathő előállítására használni tilos. 

 

A megengedett üzemi feltételekre vonatkozó információkat a szakemberek számára 
készült Szerelési és karbantartási útmutató tartalmazza. 

2.2. CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Ez a termék felépítését, működését tekintve megfelel a rá vonatkozó európai irányelvek követelményeinek, 
melyeket az EK megfelelőségi nyilatkozat részletesen tartalmaz. 

2.3. KÉSZÜLÉK TÍPUSOK 

SLG Falcon 24, 36, 44 Fali kondenzációs gázkészülék, meleg vizes központi fűtés 
céljára. 

SLG Falcon 24K 

SLG Falcon 36K 

Fali kondenzációs gázkészülék, meleg vizes központi fűtés és 
átfolyós rendszerű használati melegvíz előállítás céljára. 

2.4. FAGYÁSVESZÉLY ELKERÜLÉSE 

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem üzemelteti, úgy szükséges annak és a fűtési rendszernek a 
leürítése az esetlegesen előforduló fagyásból eredő károk megelőzése érdekében. 

A készülék és a fűtési rendszer leürítéséhez áramtalanítsa a készüléket majd a készülék alján elhelyezett 
leeresztő szelepen keresztül engedje le a fűtővizet. Zárja el a leeresztő szelepet és a készülék gázbemeneti 
csövén elhelyezett gázelzáró csapot. 

A fűtési rendszer kialakított pontján engedje le a fűtővizet a rendszerből. Folyamat végén zárja el a leeresztő 
csapot. 
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3. A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE, HASZNÁLATA 

3.1. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÁSAI 

SLG FALCON 24,36 FŰTŐ KÉSZÜLÉK 

 

A – Fűtési előremenő csatlakozó (1”) 

B – Gázcsatlakozó (3/4”) 

C – Hálózati hidegvíz csatlakozó 

D – Fűtési visszatérő csatlakozó (1”) 

E – Kondenzvíz elvezető csatlakozó (Ø32) 

G – Rendszertöltő szelep 

SLG FALCON 24K, 36K KOMBI KÉSZÜLÉK 

 

A – Fűtési előremenő csatlakozó (1”) 

B – Gázcsatlakozó (3/4”) 

C – Hálózati hidegvíz csatlakozó (1/2”) 

D – Fűtési visszatérő csatlakozó (1”) 

E – Kondenzvíz elvezető csatlakozó (Ø32) 

F – Használati melegvíz csatlakozó csonk (1/2”) 

G – Rendszertöltő szelep 
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SLG FALCON 44 FŰTŐ KÉSZÜLÉK 

 

A – Fűtési előremenő csatlakozó (1”) 

B – Gázcsatlakozó (3/4”) 

D – Fűtési visszatérő csatlakozó (1”) 

E - Kondenzvíz elvezető csatlakozó (Ø32) 

3.2. FELKÉSZÜLÉS A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSÁRA 

ELZÁRÓ SZERELVÉNYEK ELLENŐRZÉSE 

 

Ellenőrizze a készülék előtti elzáró szerelvényeket. 

Győződjön meg róla, hogy azok nyitott állapotban vannak. 

(A csapok karjai nyitott állapotban az áramlási irányba mutatnak.) 

FŰTÉSI RENDSZER VÍZNYOMÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását, mely a rendszer nagyságától függően annak hideg állapotában 1-1,2 
bar. 

Ügyeljen arra, hogy a nyomás ne legyen ennél az értéknél magasabb, mivel a készülék működése közben a víz 
hőmérsékletének növekedésével annak nyomása is megnő. 

Amennyiben a készülékben (illetve a fűtési rendszerben a nyomás értéke meghaladja a 3 bar-t, úgy a 
készülékbe épített biztonsági szelep működésbe lép, és a biztonságos nyomás eléréséhez szükséges felesleges 
vízmennyiséget az ’E’ Kondenzvíz elvezető csatlakozón keresztül leüríti. 

 

Győződjön meg arról, hogy az ’E’ Kondenzvíz elvezető csatlakozó biztonságos helyre 
vezeti a vizet (pl. szennyvíz csatorna). 

Amennyiben a rendszerben lévő víz nyomása alacsony, úgy szükséges annak utántöltése. 

 

Fűtővizet csak hideg készülékbe szabad utántölteni. 

A meleg készülékbe történő víz utántöltés a készülék meghibásodásához (a belső 
alkatrészek repedéséhez) vezet. 

Az így keletkezett károk nem tartoznak a gyártó felelősségi körébe és nem tekinthetők 
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garanciális meghibásodásnak! 

Az utántöltéshez használja a készülék alján található ’G’ Rendszertöltő szelepet. 

A készülék maximális üzemi nyomása 3 bar. Ügyeljen arra, hogy ezt az értéket a feltöltés során nem lépi túl. 

 

A hideg állapotban végzett feltöltéskor ügyeljen arra, hogy készülékben a nyomás ne 
haladja meg az előírt 1-1,2 bar-t 

Amennyiben a készülékben (illetve a fűtési rendszerben a nyomás értéke meghaladja a 3 bar-t, úgy a 
készülékbe épített biztonsági szelep működésbe lép, és a biztonságos nyomás eléréséhez szükséges felesleges 
vízmennyiséget az ’E’ Kondenzvíz elvezető csatlakozón keresztül leüríti. 

A feltöltés végeztével zárja el a feltöltő szelepet! 

3.3. KEZELŐSZERVEK HASZNÁLATA 

A KEZELŐELEMEK ÁTTEKINTÉSE 

 

A – Használati melegvíz hőmérséklet állítás (+/-) 

B – Fűtési víz hőmérséklet állítás (+/-) 

C – Információ 

D – Reset 

E – Be/Ki illetve üzemmód váltó nyomógomb 

F – Digitális kijelző 
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A DIGITÁLIS KIJELZŐ ÁTTEKINTÉSE 

 

A – Használati melegvíz üzemmód 

B – Készülék égő teljesítmény jelző 

C – Szerviz kérés (hívja a szerződött szervizpartnert) 

D – Nyomásjelző 

E – Solar üzemmód 

F – Hőmérséklet jelző 

G – Fűtési üzemmód 

H – Reset (nyomja meg a Reset gombot) 

I – Szám / Kód kijelző 

 

A digitális kijelző kék háttérvilágítással rendelkezik. 

A háttérvilágítás bekapcsol egy gomb megnyomására és automatikusan lekapcsol, ha 15 mp-ig nem nyomja 
meg a kezelőgombok egyikét. 

 

MŰKÖDÉSI MÓDOK, KEZELÉS 

 

Kikapcsolt állapot - OFF 

Hőigények figyelmen kívül hagyva, kivéve a használati melegvíz és a fűtés fagyvédelem 
kérése. 

Az üzemmód aktiválásához meg kell nyomnia az ’E’ jelű nyomógombot. 

 

 

Készenléti állapot – STAND BY 

Kikapcsolt állapotban az ’E’ jelű nyomógomb megnyomásával állíthatja a készüléket 
Készenléti állapotra, melynek lehetséges üzemmódjai: 

Téli: használati melegvíz és fűtési üzem is engedélyezett, 

Nyári: csak a használati melegvíz engedélyezett. 
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A vezérlés számára fűtési igény jelzésére szoba termosztát vagy OpenTherm 
kommunikációt használó szobai egység alkalmas. 

A szobatermosztát érintkezőinek zárása jelzi a hőigényt a vezérlés számára. 

Téli üzemmódban, érvényes hőigény meglétekor a kijelző lehetséges állapota látható a 
képen. 

Amennyiben magasabb prioritású igény érkezik, a folyamat megszakad és a vezérlés a 
magasabb prioritású igény kiszolgálására vált. 

 

A kijelző állapota Nyári üzemmódban, fűtési igény nélkül. 

 

FŰTÉSI VÍZ HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA 

 

A ’B’ jelű nyomógomb csoport használatával növelheti (+) vagy csökkentheti (-) a fűtővíz 
hőmérsékletét. 

A +/- nyomógombok működtetésének hatására a kijelzőn megjelenő villogó 
hőmérsékletjelzőn látható érték 1°C-os lépésenként nő / csökken. 

Amennyiben 5mp-en belül nem használja a ’B’ jelű nyomógomb csoportot, a kijelző 
visszavált a beállítás megkezdése előtti állapotra. 

 

Az ’A’ jelű nyomógomb csoport használatával növelheti (+) vagy csökkentheti (-) a 
használati melegvíz hőmérsékletét. 

A +/- nyomógombok működtetésének hatására a kijelzőn megjelenő villogó 
hőmérsékletjelzőn látható érték 1°C-os lépésenként nő / csökken. 

 

Amennyiben 5mp-en belül nem használja az ’A’ jelű nyomógomb csoportot, a kijelző 
visszavált a beállítás megkezdése előtti állapotra. 

A GÁZÉGŐ AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁSA 

Amikor valós hőigény érkezik a készülék elektronikájához, megkezdődik a gázégő gyújtási ciklus. 

Gyújtáshiba esetén a vezérlés meghatározott számú kísérletet tesz az ismételt gyújtásra. 

Amennyiben a meghatározott számú gyújtási kísérlet sikertelenül végződik, úgy a kijelzőn  hibajelzés jelenik 
meg. 

INFORMÁCIÓ NYOMÓGOMB 

 

A ’C’ Információ nyomógomb megnyomására a kijelzőn a következő adatokról 
tájékozódhat: 

Az Információ nyomógomb egyszeri megnyomására a kijelzőn a szolár érzékelő által mért 
hőmérséklet olvasható. 

Az információ nyomógomb kétszeri megnyomására a kijelzőn a külső 
hőmérsékletérzékelő által mért hőmérséklet olvasható. 
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A kijelző egy lehetséges állapota. 

 

Az Információ nyomógomb megnyomásának hatására a kijelző állapota. 

 

ELLENŐRZÉSI MÓD 

 

 

 

 

 

Az Ellenőrzési módba közvetlenül beléphet a ’C’ (Információ) gomb 10 mp-ig történő 
nyomva tartásával. 

Az Ellenőrzési mód kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik az „ ” felirat. 

A lekérdezendő paraméter kiválasztásához az ’A’ (Használati melegvíz hőmérséklet állítás 
+/-) nyomógombokat használhatja. A lekérdezendő paraméter értékének megjelenítése a 
’B’ (Fűtési víz hőmérséklet állítás +/-) nyomógombok megnyomásával lehetséges.  

 

A lekérhető paraméterek a következők: 

-  Előremenő érzékelő hőmérséklete (00-125°C) 
-  Visszatérő érzékelő hőmérséklete (00-125°C) 
-  HMV érzékelő hőmérséklete (00-125°C) 
-  HMV érzékelő hőmérséklete (tartály alsó 00-125°C) 
-  Solar panel érzékelő hőmérséklete (00-125°C) 
-  Füstgáz érzékelő hőmérséklete (00-125°C) 
-  Külső érzékelő hőmérséklete (két számjegy) 
-  Aktuális ventilátor sebesség (rpm x 10) 
-  Aktuális rendszernyomás 
-  Aktuális láng erősség (uA x 10; 00-99 közötti érték) 
-  Vezérlőpanel szoftver verzió 
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4. HIBAKÓDOK ÉS JELENTÉSÜK 

4.1. FELHASZNÁLÓI BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ HIBAKÓDOK 

A kijelzőn megjelenő felhasználói beavatkozást igénylő hibakódok ’E’ betűvel kezdődnek. 

A megjelenő hibakódok feloldásához a ’reset’ nyomógomb megnyomása vagy szerződött szervizpartner hívása 
szükséges. 

 

E01 – LÁNGHIÁNY HIBA 

Lánghiány hiba. A láng nem érzékelhető és az összes újrapróbálkozás sikertelen. 

Ebben a hibaállapotban a készülék nem működik, normális működés helyreállításához a 
’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E02 – HIBÁS LÁNGJELZÉS 

A vezérlés lángot érzékel úgy, hogy nincs valós hőigény (szobatermosztáttól vagy 
használati melegvíz oldalról). 

Ebben a hibaállapotban a készülék nem működik, normális működés helyreállításához a 
’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E03 – TÚLFŰTÉS VÉDELEM 

Túl magas hőmérsékletet mér az előremenő vagy a visszatérő érzékelő. 

Ebben a hibaállapotban a készülék nem működik, normális működés helyreállításához a 
’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E05 – VENTILÁTOR HIBA 

Nem érkezik érvényes jel a ventilátortól a vezérlés felé. 

Ebben a hibaállapotban a készülék nem működik, normális működés helyreállításához a 
’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E08 – LÁNGKÖR HIBA 

Az érzékelt láng szintje a megadott tartományon kívül esik, mely valamelyik elektromos 
alkatrész hibáját jelenti. 

 

E09 – GÁZSZELEP HIBA 

A gázszelep érvénytelen jelet küldött a vezérlés felé. 

 

E12 – BELSŐ HIBA 

Belső hiba lépett fel. 
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E15 – ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐ HIBA 

A ’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E16 – SIKERTELEN ELŐREMENŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ TESZT 

Előremenő hőmérséklet érzékelő teszt sikertelen. 

A ’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E17 – SIKERTELEN VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ TESZT 

Visszatérő hőmérséklet érzékelő teszt sikertelen. 

A ’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E18 – HIBÁS ÉRZÉKELŐ ELLENŐRZÉSI TESZT HIBA 

A ’reset’ nyomógomb megnyomása szükséges. 

 

E21 – VEZÉRLŐPANEL HIBA 

Az ADC teszt hibával zárult. Ez elektronikai problémát jelent. 

 

E33 – VISSZATÉRŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ HIBA 

A visszatérő hőmérséklet érzékelő által adott jel a meghatározott tartományon kívül esik. 

Ebben az állapotban a hőigények figyelmen kívül maradnak. 

Amennyiben a hőmérséklet visszaáll a megadott határokon belülre, a hiba a ’reset’ 
nyomógomb megnyomásával törölhető. 

 

E35 – ELŐREMENŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ HIBA 

Az előremenő hőmérséklet érzékelő által adott jel a meghatározott tartományon kívül 
esik. 

Ebben az állapotban a hőigények figyelmen kívül maradnak. 

Amennyiben a hőmérséklet visszaáll a megadott határokon belülre, a hiba a ’reset’ 
nyomógomb megnyomásával törölhető. 

4.2. KÉSZÜLÉK BLOKKOLÁSSAL JÁRÓ HIBAKÓDOK 

 

F07 – FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLET MAGAS 

Amennyiben a mért hőmérséklet 15 percen belül a beállított érték alá csökken, a készülék 
újra indul. 

A hiba törölhető a készülék áramtalanításával abban az esetben, ha a hőmérséklet ismét a 
megadott tartományon belülre kerül. 
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F13 – ÁRAMTALANÍTSA A KÉSZÜLÉKET 

Minden kísérlet a hiba Reset nyomógombbal való törlésére felesleges. 

Ez a hiba csak a készülék áramtalanításával törölhető. 

 

F34 – ALACSONY HÁLÓZATI TÁPFESZÜLTSÉG 

Amennyiben a készülék üzemel, az égő lekapcsol. 

A hiba megszűnik, ha a hálózati feszültség visszaáll az előírt értékre (170V AC fölött). 

 

F37 – ALACSONY VÍZNYOMÁS 

Ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását. 

Fűtővizet csak hideg készülékbe szabad utántölteni. 

A meleg készülékbe történő víz utántöltés a készülék meghibásodásához (a belső 
alkatrészek repedéséhez) vezet. 

Az így keletkezett károk nem tartoznak a gyártó felelősségi körébe és nem tekinthetők 
garanciális meghibásodásnak! 

Az utántöltéshez használja a készülék alján található ’G’ Rendszertöltő szelepet. 

A készülék maximális üzemi nyomása 3 bar. Ügyeljen arra, hogy ezt az értéket a feltöltés 
során nem lépi túl. 

 

F39 – KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ HIBA 

Ha az érzékelő által mért érték ismét a normál tartományon belül van, a hiba törlődik. Az 
érzékelő működési tartománya -40°C és 50°C közé esik. 

A hiba megszűnéséhez az érzékelő által mért értéknek a normál tartományon belülre kell 
esni. 

 

F40 – MAGAS VÍZNYOMÁS 

Ellenőrizze a fűtési rendszer nyomását. 

Amennyiben ez a hiba többször előfordul, hívja az SLG szerződött szervizpartnerét. 

 

F41 – A TÖLTŐ SZELEP ÜZEMEL 

A készülék az elektromos töltőszelepen keresztül töltődik. 

 

F42 – A FELTÖLTÉS NEM SIKERÜLT 

A töltési időciklus befejeztével a készülék nyomása nem éri el a meghatározott értéket. 

Hívja a szerződött SLG szervizpartnert. 

 

F43 – ALACSONY VÍZNYOMÁS AUTOMATIKUS FELTÖLTÉS UTÁN 

A készülék automatikusan indított feltöltési kísérlete után a víznyomás alacsony. 
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F47 – VÍZNYOMÁS ÉRZÉKELŐ NINCS CSATLAKOZTATVA 

A víznyomás érzékelő nem csatlakozik a készülékhez. 

Hívja a szerződött SLG szervizpartnert. 

 

F50 – HASZNÁLATI MELEGVÍZ (SOLAR) ÉRZÉKELŐ HIBA 

A hiba törléséhez a mért értéknek a normális tartományon belülre kell esnie. 

 

F51 – SOLAR PANEL ÉRZÉKELŐ HIBA 

A hiba törléséhez a mért értéknek a normális tartományon belülre kell esnie. 

 

F52 – HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÉRZÉKELŐ HIBA 

A hiba törléséhez a mért értéknek a normális tartományon belülre kell esnie 

 

F53 – FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ HIBA 

A hiba törléséhez a mért értéknek a normális tartományon belülre kell esnie 

 

F81 – VÁRAKOZÁS ÉRZÉKELŐ TESZTELÉSRE 
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5. KARBANTARTÁS 

5.1. IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

Készüléke biztonságos, megbízható működése érdekében el kell végezni a szükséges karbantartási és 
ellenőrzési feladatokat, melyhez vegye fel a kapcsolatot a szerződött SL Group szervizpartnerrel. 

5.2. A KARBANTARTÁS ÉS FELÜLVIZSGÁLAT SORÁN ELVÉGZENDŐ FELADATOK 

Az alábbiakban találja, a karbantartás és felülvizsgálat során elvégzendő feladatokat, mely elvégzésének 
ellenőrzése az Ön érdeke. 

TÁGULÁSI TARTÁLY NYOMÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrizni kell, hogy a tágulási tartály nyomása az előírt értéknek megfelelő-e. Ez a nyomásérték 0,8-1 bar. 
Amennyiben a nyomás a megadott érték alatt van, úgy a levegőt pótolni kell. 

Hibás tágulási tartály esetén a rendszer nyomása magas hőmérsékleten túllépheti a biztonságos értéket, mely a 
biztonsági szelep működésbe lépéséhez vezet. Amennyiben ez előfordul, a készülék lehűlése után a nyomás a 
minimális szint alá eshet és az elektronika hibát jelez. 

Tágulási tartály hibája esetén annak cseréje szükséges. 

ELEKTROMOS VEZETÉKEK ÉS CSATLAKOZÁSOK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrizni kell a készüléke belső elektromos vezetékeinek állapotát, azok megfelelő távolságát az esetlegesen 
forró alkatrészektől. 

Ellenőrizni kell az elektromos csatlakozásokat az érzékelőknél, szivattyúnál illetve váltómotornál. 

FŰTÉSI HŐCSERÉLŐ ELLENŐRZÉSE 

Megfelelően beszabályozott készülék esetén a hőcserélő különösebb karbantartást nem igényel. 

Ellenőrizni kell a füstjáratokat és ha azokon kormozódás vagy lerakódás található, a hőcserélő tűztér átmosása 
szükséges. 

A lerakódások megnehezítik a füstgáz kéményen történő távozását, továbbá rontják a hőcserélő hő leadó 
képességét, így rontják a készülék hatásfokát. 

Kisebb szennyeződés esetén elegendő az égő eltávolítása után az égőnyíláson keresztül átmosni a hőcserélő 
füstjáratait. Ebben az esetben gondoskodni kell a kondenzációs szifonon távozó víz szabad elfolyásáról. 

Erősen szennyezett hőcserélő esetén szükséges lehet a hőcserélő készülékből kiszerelésére, az alsó 
kondenzációs tálca eltávolítására és a hőcserélő tűztér alapos átmosására. 

Ellenőrizni kell a hőcserélő vízoldali szennyezettségét. 

A hőcserélőben összegyűlt szennyeződések, vízkő csökkentik az átfolyási keresztmetszetet, mely következtében 
csökken a hőcserélő hűtése, mely annak meghibásodásához (repedéséhez) vezet. 

A hőcserélő szennyezettségéből eredő meghibásodások nem garanciális jellegűek. 

ÉGŐRENDSZER ELLENŐRZÉSE 

Az égőrendszer megfelelően beállított készülék esetén nem igényel különösebb karbantartást. 

Ellenőrizze a ventilátor tisztaságát. 
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A KONDENZÁCIÓS SZIFON TISZTÍTÁSA 

A karbantartási munka végén (hőcserélő átmosása után) ki kell tisztítani a kondenzációs szifont biztosítva ezzel 
a készülék működéséből adódóan képződő kondenzációs víz szabad kifolyását. 
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5.3. KARBANTARTÁSOK ELVÉGZÉSÉNEK IGAZOLÁSA 

Az időszakos ellenőrzések és karbantartások igazolására töltesse ki ezt a táblázatot a 
munkát végző szerviz partnerrel. 

 

Készülék típusa: SLG Falcon ________ Gyártási szám:  

A
 m

u
n

ka
 e

lv
ég

zé
sé

n
ek

 

d
át

u
m

a 

A
z 

el
vé

gz
et

t 
m

u
n

ka
 ig

az
o

lá
sa

 

Tá
gu

lá
si

 t
ar

tá
ly

 n
yo

m
ás

án
ak

 

el
le

n
ő

rz
é

se
 

El
ek

tr
o

m
o

s 
ve

ze
té

ke
k 

é
s 

cs
at

la
ko

zá
so

k 
el

le
n

ő
rz

é
se

 

Fű
té

si
 h

ő
cs

er
él

ő
 e

lle
n

ő
rz

és
e

 

Ég
ő

re
n

d
sz

er
 e

lle
n

ő
rz

é
se

 

K
o

n
d

en
zá

ci
ó

s 
sz

if
o

n
 

ti
sz

tí
tá

sa
 

Es
et

le
ge

s 
sz

iv
ár

gá
so

k 

el
le

n
ő

rz
é

se
 

        

        

        

        

        

        

        



KEZELÉSI UTASÍTÁS V1.0 
 

22 SLG Falcon fali kondenzációs gázkészülék 

 

6. A KÉSZÜLÉK TARTÓS KIKAPCSOLÁSA 

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem üzemelteti, úgy javasolt annak teljes kikapcsolása és a fűtési 
rendszer leürítése az esetleges elfagyások megakadályozása érdekében. 

 

A tartós kikapcsolás menete a következő: 

Zárja el a gázcsapot, 

Engedje le a vizet a fűtési rendszerből és a kazánból, 

Zárja el a hálózati hidegvíz csapot és a további elzáró szerelvényeket, 

Áramtalanítsa a készüléket. 

 



KEZELÉSI UTASÍTÁS V1.0 
 

SLG Falcon fali kondenzációs gázkészülék 23 

 

7. A KÉSZÜLÉK BEÜZEMELÉSE, AZ ÖN SZERVIZPARTNERE 

A szükséges karbantartások, ellenőrzések és esetleges javítások szakszerű elvégzésének érdekében jegyezze fel 
ide az Ön készülékét beüzemelő SLG szervizpartner, illetve készülékének adatait, hogy azt szükség esetén 
bármikor kéznél legyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szervizpartner neve:  

Szerviz vállalkozás neve:  

Telefonszám 1:  

Telefonszám 2:  

Készülék típusa:  

Beüzemelés dátuma:  
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8. FELJEGYZÉSEK, EMLÉKEZTETŐK 
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9. ÜZEMBEHELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 
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Az üzembehelyezési jegyzőkönyv másolatát jutassa el az SL Group Fűtéstechnika Kft részére! 

 

 

 

 



 

 

10.  EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / EC DECLARATION OF CONFORMITY 

Azonosító szám/Identification: DoC-01/12 

1. A gyártó neve, címe: 

Name and address of producer: 
SL Group Kft., H-3212 Gyöngyöshalász, Toldi Miklós utca 3.  

2. A nyilatkozat tárgya: 

Subject of declaration (product): 

  

Megnevezés: Kondenzációs gázkazán Product name: Condensing boiler 

Típus/Type: SLG Falcon 24    Cikkszám/Articel Nr: SLGF-24-xx 

Típus/Type: SLG Falcon 36   Cikkszám/Articel Nr: SLGF-36-xx 

Típus/Type: SLG Falcon 44   Cikkszám/Articel Nr: SLGF-44-xx 

Típus/Type: SLG Falcon 24K   Cikkszám/Articel Nr: SLGF-24K-xx 

Típus/Type: SLG Falcon 36K   Cikkszám/Articel Nr: SLGF-36K-xx 

3. A gyártó kizárólagos felelősséggel kijelenti, hogy a fent megnevezett 
termékek MEGFELELNEK a következő jogszabályok követelményeinek: 

The manufacturer herewith declares that the above mentioned products 
MEET the provisions of following legislations: 

22/1998. (IV. 17.) IKIM r. egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és 
megfelelőségének tanúsításáról 

Directive 2009/142/EC of the European Parliament and of the 
Council of 30 November 2009 relating to appliances burning 
gaseous fuels 

20/1998. (IV. 17.) IKIM r. a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal 
üzemelő melegvízkazánok hatásfok követelményeiről és 
megfelelőségének tanúsításáról 

Directive 92/42/EEC of 21 May 1992 on efficiency requirements for new 
hot-water boilers fired with liquid or gaseous fuels 

79/1997. (XII. 31.) IKIM r. az egyes villamossági termékek biztonsági 
követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States 
relating to electrical equipment designed for use within certain voltage 
limits 

62/2006. (VIII. 30.) GKM r. az elektromágneses összeférhetőségről Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 
15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member 
States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 
89/336/EEC 

A termékek megfelelőségét a következő harmonizált szabványok 
alkalmazásával biztosítottam: 

The conformity of products in the following harmonized standards 
assured: 

GAD: GAD: 

MSZ EN 298:2004, MSZ EN 483:2002, MSZ EN 625:1998  EN 298:2003, EN 483:1999, EN 625:1995  

MSZ EN 677:2000 EN 677:1998 

LVD: LVD: 

MSZ EN 60335-1:2003, MSZ EN 60335-2-102:2007 EN 60335-1:2002, EN 60335-2-102:2006 

EMCD: EMCD: 

MSZ EN 55014-1:2007 EN 55014-1:2006 

4. Kiegészítő információk 

EK Típus vizsgálat / EC Type examination      

Termék azonosító szám/Product ID Number: CE-1299CN0039 

Kijelölt szervezet/Notified Bodies: Technicky skusobny ustav Piestany s.p.  Azonosító/NB ID: 1299 

Tanúsítvány száma/Certificate No: 121299039     Dátum/Date: 2012.07.04. 

 1299-12 

A megfelelőségi nyilatkozat kialakítása megfelel az  

MSZ EN ISO/IEC 17050-1:2004 szabvány előírásainak 

 

Gyöngyöshalász, 2012.08.06.  

 

 ___________________ 

 Mr. Attila LAPOSA  

 ügyvezető igazgató/managing director 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


