
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az útmutatóban használt jelölések és azok jelentése 

 

FONTOS 

A szerelésből adódó meghibásodások elkerülése érdekében 
pontosan kövesse az itt leírtakat! 

 

FIGYELEM 

Az utasítások betartása kötelező! 

Az utasítás be nem tartása anyagi károkat, személyi sérülést 
vagy halált okozhat! 
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1. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

 

 

1.1.1. 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. 

1.1.2. 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. 

 

 

1.1.3. 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. 

 

 

1.1.4. GÁZROBBANÁS MIATTI VESZÉLYEK 

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

1.1.5. 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. 

 



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MŰSZAKI ADATOK V1.0 
 

SLG Falcon fali kondenzációs gázkészülék 7 
 

 

 

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. 
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2. SLG FALCON 24 FŰTŐ ÉS SLG FALCON 36 FŰTŐ KÉSZÜLÉK MÉRETEI 

    

 

Méret Falcon 24 Falcon 36 

A 328 mm 388 mm 

B 67 mm 67 mm 

C 131 mm 191 mm 

D 18 mm 23 mm 

E 172 mm 241 mm 

H Gáz bekötő cső ¾” 

I Hálózati hidegvíz ½” 

J Fűtési visszatérő ¾” 

K Fűtési előremenő ¾” 

L Kondenzvíz elvezető Ø32 

M Füstgáz kivezető 

N Levegő bevezető 
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3. SLG FALCON 24K FŰTŐ ÉS SLG FALCON 36K FŰTŐ KÉSZÜLÉK MÉRETEI 

    

 

Méret Falcon 24 Falcon 36 

A 328 mm 388 mm 

B 67 mm 67 mm 

C 131 mm 191 mm 

D 18 mm 23 mm 

E 172 mm 241 mm 

F Használati melegvíz ½” 

H Gáz bekötő cső ¾” 

I Hálózati hidegvíz ½” 

J Fűtési visszatérő ¾” 

K Fűtési előremenő ¾” 

L Kondenzvíz elvezető Ø32 

M Füstgáz kivezető 

N Levegő bevezető 
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4. SLG FALCON 44 FŰTŐ KÉSZÜLÉK MÉRETEI 

    

 

Méret Falcon 44 

A 448 mm 

B 67 mm 

C 189 mm 

E 225 mm 

H Gáz bekötő cső ¾” 

J Fűtési visszatérő 1” 

K Fűtési előremenő 1” 

L Kondenzvíz elvezető Ø32 

M Füstgáz kivezető 

N Levegő bevezető 
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5. SLG FALCON KONDENZÁCIÓS GÁZKÉSZÜLÉK MŰSZAKI ADATOK* 

  SLG Falcon 

Fűtési rendszer  24 24 K 36 36 K 44 

Min. / Max. névleges hőterhelés (fűtés) kW 4,8-25 4,8-25 6,4-36 6,4-36 9,0-47 

Min. / Max. néveleges hőteljesítmény (fűtés) kW 4,7-24,2 4,7-24,2 6,2-34,8 6,2-34,8 8,8-45,2 

Maximális névleges hatásfok 80/60°C % 96,8 96,8 96,6 96,6 96,2 

Hatásfok 30% részterhelésen 50/30°C % 108,3 108,3 107,9 107,9 107,7 

Fűtővíz üzemi hőfok tartomány °C 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 

Fűtővíz üzemi nyomás (min. / max.) bar 0,8-3 0,8-3 0,8-3 0,8-3 0,8-3 

Fűtési hőcserélő víztérfogat liter 1,4 1,4 2,3 2,3 4,3 

Zárt tágulási tartály víztérfogat liter 8 8 8 8 2 

Zárt tágulási tartály előterhelés bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Hidraulikai veszteség (Pn Δt=20°C) mbar 85 85 110 110 65 

Maximálisan szállított vízmennyiség m3/h 2,1 2,1 2,8 2,8 3,4 

Használati melegvíz adatok 

Használati melegvíz hőmérséklet tartomány °C - 30-60 - 30-60 - 

Névleges hőteljesítmény min/max (HMV) kW - 7,0 – 25,0 - 7,0 – 35,0 - 

Tartós vízhozam lit/min - 13,5 - 13,5 - 

Használati melegvíz rendszernyomás (min/max) bat - 0,25-6 - 0,25-6 - 

Gáztechnikai adatok 

Csatlakozási nyomás (G20) mbar 20-25 20-25 20-25 20-25 20-25 

Gázfogyasztás max. névl.hőterhelésen (G20) m3/h 0,49-2,96 0,49-2,96 0,68-3,7 0,68-3,7 0,95-4,86 

Égéstermék hőmérséklet (80/60 °C) min/max °C 54 / 74 54 / 74 82 

Égéstermék hőmérséklet (50/30 °C) min/max °C 44 / 57 44 / 57  

Égéstermék tömegáram (Min/Max) kg/h 6,43/32,38   

Ventilátor maradék nyomás Pa 100 100 100 100 100 
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Csatlakozó méretek 

Fűtési előremenő / visszatérő coll ¾” ¾” ¾” ¾” 1” 

Hálózati hidegvíz / Használati melegvíz coll ½” ½” ½” ½” ½” 

Csatlakozó méretek (folytatás)  24 24 K 36 36 K 44 

Gázcsatlakozás coll ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 

Égéstermék elvezetés Ø mm 60/100,  80/80 80/125 

80/80 

Elektromos adatok 

Elektromos csatlakozás V / Hz 230V~ / 50 230V~ / 50 230V~ / 50 230V~ / 50 230V~ / 50 

Maximális teljesítmény felvétel W 160 160 160 160 180 

Védettségi fokozat IP X4D X4D X4D X4D X4D 

Gyújtás és lángellenőrzés  elektromos / ionizációs 

További adatok 

Készülék típus  C12, C13, C33, C43, C63, C83 

Készülék kategória  I2H I2E I2H I2E I2H I2E I2H I2E I2H I2E 

Hatásfok jelölés  **** **** **** **** **** 

NOx-osztály  5 5 5 5 5 

CO ppm      

CO2 min/max G20 % 8,6 / 10,2 

CO2 min/max GPL %      

Minőségtanusítás CE CE 1299CN0039 

Befoglaló méretek 

Szélesség mm 495 495 495 495 495 

Magasság mm 750 750 750 750 750 

Mélység mm 328 328 388 388 448 

Súly (készülék) kg 31 32 37 38 44 
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5.1. A KÉSZÜLÉK MŰSZAKI LEÍRÁSA 

 - Falra szerelhető kondenzációs gázkészülék, 

- Folyadék kristályos kijelző kék háttér világítással, 

- Automatikus gyújtás, ionizációs lángellenőrzés, 

- Folyamatosan vezérlet teljesítmény, 

- Három fokozatú, automatikus légtelenítővel ellátott keringető szivattyú, 

- Padlófűtéshez alkalmas (opcionális), 

- Fűtési hőmérséklet érzékelő az előremenő és visszatérő körben, 

- Hőmérséklet korlátozó az előremenő körben, 

- Füstgáz hőmérséklet érzékelő a kéményvédelem számára, 

- Beépített biztonsági szerelvények (biztonsági szelep, zárt tágulási 
tartály), 

- Melegvíz előnykapcsolás, 

- Solar egység csatlakozási lehetőség (opcionális), 

- Szobatermosztát és Open Therm 3.0 kezelő egység csatlakoztatásának 
lehetősége. 

5.2. A KÉSZÜLÉK AZONOSÍTÁSA 

A készülék azonosítására szolgáló adattábla a készülék burkolatának belső oldalán 
található, mely a burkolat eltávolítása után válik elérhetővé. 

Az adattábla tartalmazza a készülék főbb paramétereit, egyedi azonosítókat és a 
gyártási évet és a gyártási sorszámot. 
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5.3. A KÉSZÜLÉK HIDRAULIKAI FELÉPÍTÉSE 

5.3.1. AZ SLG FALCON 24 ÉS SLG FALCON 36 KÉSZÜLÉK HIDRAULIKAI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

Jelmagyarázat 

1 Keringető szivattyú 7 Ürítő szelep 

2 Zárt tágulási tartály   

3 Feltöltő csap A Fűtési előremenő ág 

4 Nyomástávadó B Fűtési visszatérő ág 

5 Biztonsági szelep (3 bar) C Hálózati hidegvíz betáp 

6 By-pass szelep E Kondenzvíz elvezető cső 
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5.3.2. AZ SLG FALCON 24K ÉS SLG FALCON 36K KÉSZÜLÉK HIDRAULIKAI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

Jelmagyarázat 

1 Keringető szivattyú 9 Motoros váltószelep 

2 Zárt tágulási tartály 10 Lemezes HMV hőcserélő 

3 Feltöltő csap   

4 Nyomástávadó A Fűtési előremenő ág 

5 Biztonsági szelep (3 bar) B Fűtési visszatérő ág 

6 By-pass szelep C Használati melegvíz 

7 Leeresztő szelep D Hálózati hidegvíz betáp 

8 Áramlás kapcsoló E Kondenzvíz elvezető cső 
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5.3.3. AZ SLG FALCON 44 KÉSZÜLÉK HIDRAULIKAI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

Jelmagyarázat 

1 Keringető szivattyú* A Fűtési előremenő ág 

2 Zárt tágulási tartály B Fűtési visszatérő ág 

3 Nyomástávadó E Kondenzvíz elvezető cső 

4 Biztonsági szelep   

 * A készülék a fűtési keringető szivattyút nem tartalmazza! 
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6. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 

6.1. A MEGFELELŐ HELY ELLENŐRZÉSE 

Felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a berendezés mellett megfelelő hely legyen a 
készüléken végzendő karbantartási feladatok elvégzéséhez. 

 

 

 

A hely kiválasztásakor vegye figyelembe és tartsa be az érvényes helyi 
gázszolgáltató előírásait, valamint az építésügyi és környezetvédelmi szabványokat. 

Ne tároljon a készülék közelében tűzveszélyes anyagot (papír, fa, műanyag) vagy 
vegyszert. 

A készülék a füstgázelvezető szerelvények alapján C13-C33-C43-C63-C83 osztályba 
sorolhatók. A készülék bármilyen helyiségbe telepíthető, megkötés a helyiség 
szellőztetésével kapcsolatban nincs. 

Gondoskodjon a készülék fagyvédelméről. 
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7. SLG FALCON 24 ÉS SLG FALCON 36 FÜSTGÁZELVEZETÉS 

7.1. KONCENTRIKUS (60/100) ÉGÉSTERMÉK ELEVEZETÉS 

A koncentrikus füstgázelvezetés kialakítását a helyiség igényeinek legmegfelelőbb 
módon kell kiválasztani figyelembe véve a készülékhez megengedett maximális 
csőhosszúságot. 

Koncentikus égéstermék elvezetés esetén a koncentrikus indítóelemet a készülék 
jobb oldali nyílására kell szerelni, a bal oldali nyílást a megfelelő takaróelemmel le 
kell takarni. 

Az égéstermékelvezetés hosszának meghatározásához az alábbi táblázat nyújt 
segítséget: 

 

Készülék típus Koncentrikus 60/100 
függőleges elvezetés 

esetén 

Koncentrikus 60/100 
vízszintes elvezetés esetén 

SLG Falcon 24 és SLG 
Falcon 36 (fűtő és 

kombi) 

9,6 méter Könyök 90˘(2x45°) + 

5,0 méter 

Minden további ív beépítésekor a teljes hosszból levonandó érték 0,85 méter! 

 

 

A készülék füstgázelvezető illetve levegő beszívő rendszer néélkül kerül szállításra, 
hogy a helyszínen kiépítésnek legjobban megfelelő megoldás kerüljön kialakításra. 
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Rendszer elem Füstcső rendszer 

G – Tető feletti záróidom 

 

F – Tető átvezető 15°-45° 

 

E – Füstcső könyök, 45°, 87° 

 

D – Füstcső egyenes, L=250, 500, 1000 

 

C – Koncentrikus ellenőrző egyenes 

 

B – Koncentrikus ellenőrző T-idom 

 

A – Indító elem 

 

Vízszintes helyzetű csőrendszer szerelésekor mindig alakítson ki 3°-os lejtést a 
kazán irányába! 
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7.2. OSZTOTT (80/80) ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 

A kiépítendő csővezeték hosszát minden esetben méretezni kell. A ventilátor 
maradék nyomása 100 Pa, melyet a levegőellátás és a füstgázelvezetés 
csőrendszerének teljes hosszára figyelembe kell venni. 

 1 méter 80mm cső 1 db 80mm 90° 
(2x45°)könyök 

Nyomásveszteség 3,5 Pa 10,5 Pa 

A készülék füstgázelvezető illetve levegő beszívő rendszer néélkül kerül szállításra, 
hogy a helyszínen kiépítésnek legjobban megfelelő megoldás kerüljön kialakításra. 
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Rendszer elem Füstcső rendszer 

G – Roof extension 

 

F – Tető átvezető 15°-45° 

 

E – Füstcső könyök 45°, 87° 

 

D – Füstcső egyenes, L=250, 500, 1000 

 

C – Ellenőrző idom egyenes 

 

B – Ellenőrző T-idom 

 

A – Indító elem 

 

Vízszintes helyzetű csőrendszer szerelésekor mindig alakítson ki 3°-os lejtést a 
kazán irányába! 
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8. SLG FALCON 46 FÜSTGÁZELVEZETÉS 

8.1. KONCENTRIKUS (80/125) ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 

A koncentrikus füstgázelvezetés kialakítását a helyiség igényeinek legmegfelelőbb 
módon kell kiválasztani figyelembe véve a készülékhez megengedett maximális 
csőhosszúságot. 

Koncentikus égéstermék elvezetés esetén a koncentrikus indítoelemet a készülék 
jobb oldali nyílására kell szerelni, a bal oldali nyílást a megfelelő takaróelemmel le 
kell takarni. 

Az égéstermékelvezetés hosszának meghatározásához az alábbi táblázat nyújt 
segítséget: 

 

Készülék típus Koncentrikus 80/125 
függőleges elvezetés 

esetén 

Koncentrikus 80/125 
vízszintes elvezetés esetén 

SLG Falcon 44 8,0 méter Könyök 90˘ (2x45°) + 

7,0 méter 

Minden további ív beépítésekor a teljes hosszból levonandó érték 0,85 méter! 
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Rendszer elem Füstcső rendszer 

G – Tető feletti záróidom 

 

F – Tető átvezető 15°-45° 

 

E – Füstcső könyök, 45°, 87° 

 

D – Füstcső egyenes, L=250, 500, 1000 

 

C – Koncentrikus ellenőrző egyenes 

 

B – Koncentrikus ellenőrző T-idom 

 

A – Indító elem 

 

Vízszintes helyzetű csőrendszer szerelésekor mindig alakítson ki 3°-os lejtést a 
kazán irányába! 
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8.2. OSZTOTT (80/80) ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 

A kiépítendő csővezeték hosszát minden esetben méretezni kell. A ventilátor 
maradék nyomása 100 Pa, melyet a levegőellátás és a füstgázelvezetés 
csőrendszerének teljes hosszára figyelembe kell venni. 

 1 méter 80mm cső 1 db 80mm 90° könyök 

Nyomásveszteség 3,5 Pa 10,5 Pa 

A készülék füstgázelvezető illetve levegő beszívő rendszer néélkül kerül szállításra, 
hogy a helyszínen kiépítésnek legjobban megfelelő megoldás kerüljön kialakításra. 
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Rendszer elem Füstcső rendszer 

G – Tető feletti záróidom 

 

F – Tető átvezető 15°-45° 

 

E – Könyök 45°, 87° 

 

D – Füstcső egyenes, L=250, 500, 1000 

 

C – Elennőrző idom egyenes 

 

B – Ellenőrző T-idom 

 

A – Indító elem 

 

Vízszintes helyzetű csőrendszer szerelésekor mindig alakítson ki 3°-os lejtést a 
kazán felé! 

 



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MŰSZAKI ADATOK V1.0 
 

26 SLG Falcon fali kondenzációs gázkészülék 

 

9. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK 

9.1. ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ 
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9.2. A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA 

A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásához használja a készülékbe szerelt 2 
méter hosszú hálózati kábelt. A kábel toldása tilos. 

Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos 
hálózat rendelkezik védőföldeléssel. 

A készülék fázisérzékeny. Az elektromos hálózatra csatlakozáskor ügyeljen a 
fázishelyes bekötésre. 

9.3. AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÓSOR ISMERTETÉSE 

A készülék huzalozása úgy került kialakításra, hogy az alapvető funkciókon túl az 
egyszerű bővíthetőséget is támogassa. 

Ily módon könnyedén lehet a készülékhez szobatermosztátot, OpenTherm 
kompatibilis kezelőegységet vagy akár solar egységet is csatlakoztatni. 

Az elektromos csatlakozósor a készülék műszerdobozának hátsó oldalán található, 
ezért a szerelés megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket majd távolítsa el 
annak burkolatát. 

 

 

Vegye ki a biztosítócsavart, majd hajtsa előre a műszerdobozt, hogy a csatlakozósor 
hozzáférhetővé váljon. 
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A csatlakozósor kiosztása és a jelölések jelentése a következő 

 

 

Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés 

L Hálózati betáp fázis OpTh3 Open Therm csatlakozó 

N Hálózati betáp nulla RoomT Szobatermosztát csatlakozó 

G Védőföldelés DHW S Használati melegvíz érzékelő 

OutSen. Külső hőmérséklet érzékelő   

 

 

 

Jelölés Jelentés Jelölés Jelentés 

DHWSTBS Solar HMV tartály alsó érz. WFV Automata feltöltő szelep 

Sol.Se Solar panel hőmérséklet 
érz. 

SolPump Solar szivattyú 
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10. TELEPÍTÉS 

 

 

VESZÉLY! 

Robbanásveszély! 

A gázt vezető részeken végzendő munkák megkezdése előtt zárja el a gázcsapot. 

A gázt vezető részeken végzett munkák befejezése után végezzen tömörség vizsgálatot. 

 

 

A készülék gázrendszerre illetve elektromos hálózatra csatlakoztatását csak az ehhez 
szükséges jogosítványokkal rendelkező szakember végezheti el! 

 

 

A készülék csak zárt fűtési rendszerben üzemeltethető! Amennyibe a fűtési rendszer 
nyitott, úgy alakítsa át zárt rendszerré! 

A készülék padlófűtésre alkalmas. Ellenőrizze a fűtési előremenő hőmérséklet beállítási 
értékeit. 

A fűtési rendszerben a gázképződések elkerülése érdekében ne használjon horganyzott 
fűtőtesteket és csöveket. 

Ne építsen be termosztatikus szelepet a szabályozást irányító helyiségben lévő fűtőtestbe. 

10.1. A FELSZERELÉS HELYÉNEK KIVÁLASZTÁSA 

Vegye figyelembe az országspecifikus rendeleteket. 

A minimális beépítési méretek vonatkozásában vegye figyelembe a füstgázhatóság 
szerelési utasítását. 

Ne telepítse a készhüléket nyitott helyiségbe a fagyveszély miatt. 

A készülék felszerelésekor minden esetben be kell tartani az ide vonatkozó 
szabványok és rendeletek előírásait. 

Ellenőrizze, hogy telepítés helyéül kiválasztott fal elég erős-e, hogy a készüléket a 
készülék két rögzítő fülénél megtartsa. Amennyiben a rendelkezésre álló fal 
szilárdsága nem megfelelő, a készülék felszerelése tilos, kiegészítő állvány 
kialakítása szükséges. 

A csatlakozó gáz, fűtővíz- és égéstermék elvezető csöveket oldható kötéssel kell a 
készülékhez kapcsolni. 

A készülék beépítése előtt ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozópontjai előtt 
megfelelő elzárószerelvények kerültek e beépítésre. Az elzárószerelvények hiánya 
esetén azok beszereléséről a készülék bekötése előtt gondoskodni kell. 
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10.2. A TELEPÍTÉS ELŐTT ELVÉGZENDŐ FELADATOK 

10.2.1. FELADATOK A FŰTÉSI RENDSZEREN 

A fűtési rendszerhez csatlakozás előtt át kell mosni a fűtési rendszert (a már 
meglévőt és az új építésű rendszereket is), hogy a csőrendszerben lévő 
szennyeződések a későbbiekben ne okozzanak kárt a készülékben. 

A fűtési rendszerre csatlakozás után töltse fel a készüléket és légtelenítse a 
rendszert. 

A készülék fűtővizének legmagasabb hőmérséklete 80°C. 

10.2.2. HÁLÓZATI VÍZZEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 

A hálózati víz nyomása nem haladja meg a 6 bart. Amennyiben a vízhálózat 
nyomása ennél nagyobb, úgy nyomáscsökkentőt kell beszerelni. 

10.2.3. GÁZCSATLAKOZÁS 

A készülék vezetékes fölgáz rendszerhez csatlakoztatható. A csatlakozás elvégzése 
előtt a következő feladatokat hajtsa végre: 

Ellenőrizze a gázcső tisztaságát, amennyiben szükséges, akkor szűrőt kell beépíteni 
a jészülék gázcsatlakozása elé. 

A gázcsatlakozásnak biztosítani kell a megfelelő minőségű gázmennyiséget. A 
készülék ’H’ típusú földgáz eltüzelésére alkalmas. A készülék felszerelése előtt 
győződjön meg arról, hogy a megfelelő engedélyes gáztervek rendelkezésre állnak. 

A készülék bekötésére csak szabványos gázcsövek használhatók. Gumitömlő 
használata TILOS! 

A gázcsatlakozásnak meg kell felelnie az érvényben lévő szabvány előírásainak (MSZ 
11413). 

A gázvezeték készülék előtti pontjára gázelzáró csapot kell beépíteni. 

10.2.4. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 

A készülék elektromos hálózatra csatlakoztatásához 3G0,75 vezetéket használjon, 
mely megfelelő hosszúságban a készülék elektromos csatlakozó dobozába gyárilag 
bekötésre került. Az elektromos vezeték toldása TILOS! 

Az elektromos hálózati vezetéket a rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően a 
készülék alsó illetve felső részén elhelyezett kábelátvezetőkön kell kivezetni. 

A készülék fázisérzékeny, ezért a csatlakoztatásnál ügyeljes a fázishelyes bekötésre. 

A védőflöldelés csatlakoztatása kötelező! 

A készülékhez Nyitó/Záró kontaktussal rendelkező szobatermosztátot lehet 
csatlakoztatni. A készülék szobatermosztát csatlakozási pontjaira külső feszültség 
bekötése TILOS, mivel ez a készülék meghibásodásához vezet. 

A külső hőmérséklet érzékelő bekötéséhez alkalmazható vezeték 2G0,75 típusú. A 
külső hőmérséklet érzékelő helyének kiválasztásakor tartsa szem előtt, hogy azt 
célszerű az épüket északi (illetve döntően árnyékos) oldalán elhelyezni. 

Amennyiben a készülékhez nem csatlakozik külső hőmérséklet érzékelő, úgy azt a 
programozás során a készüléken be kell állítani. Ebben az esetben a fűtési 
előremenő víz hőmérséklete a készüléken beállított értékkel fog megegyezni. 
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10.2.5. ÉRINTÉSVÉDELEM 

A készülék az I. érintésvédelmi osztályba van sorolva, szerkezeti kialakítása és 
burkolata megfelelő védelmet nyújt az üzemszerűen feszültség alatt lévő részek 
véletlen megérintése ellen. 

A készülék védettsége megfelel az IPX4 előírásainak. 

10.2.6. ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS 

Az égéstermék elvezetésének kialakításakor szigorúan be kell tartani a GMBSZ, a 
tűzoltóság és a helyi gázszolgáltató előírásait. 

Az égéstermék elvezetéséről a készülékbe épített ventilátor gondoskodik, mely 
minden pillanatban megfelelő fordulatszámáról a vezérlőelektronika gondoskodik. 

A készülék teljesen zárt kivitele miatt az égéshez szükséges levegő biztosításáról 
gondoskodni kell úgy, hogy a szükséges levegő a szabadból kerüljön a készülékbe. 

Az égéstermék elvezetés kialakításához a 7. és 8. fejezetben talál útmutatót. 

Az égéstermék elvezetésének kialakításakor, amennyiben oldalfalon keresztül kerül 
kivezetésre, gondoskodni kell a csőrendszer megfelelő készülék felé lejtéséről, hogy 
az esetleges kondenzvíz képződés esetén a kondenzátum a készülékbe épített 
kondenz szifonon keresztül távozni tudjon. 

10.3. A KÉSZÜLÉK GÁZTECHNIKAI BESZABÁLYOZÁSA 

A készüléken szükséges beállításokat a gyártás és végellenőrzés során elvégezték, 
így a beszabályozás során csak a finombeállításokat kell elvégezni a következők 
szerint. 

Indítsa el a készüléket ’Szerviz’ üzemmódban (Fűtési hőmérséklet állítás +/- 
nyomógombok 5 másodpercig történő egyidejű nyomvatartása). A készülék ezt 
követően beindul maximális teljesítménnyel fűtés üzemmódban. Mivel ebben az 
esetben az automatikus moduláció nem működik, így a ventilátor fordulatszámot a 
Fűtési hőmérséklet állítás +/- nyomógombokkal módosíthatja 50 fordulat/perc 
lépésenként. 

A szerviz üzemmódból a RESET nyomógomb megnyomásával, vagy 15 perc 
elteltével automatikusan léphet ki. 

 

FONTOS 

A gázszelep beállítását csak képzett szakember végezheti el. 

Pontosan kövesse a Beállítás és Karbantartás pontban leírt lépéseket. 

 



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ ÉS MŰSZAKI ADATOK V1.0 
 

32 SLG Falcon fali kondenzációs gázkészülék 

 

A gázszelepen kialakított 9mm átmérőjű csonkok lehetőséget biztosítanak a 
bemeneti- (In), a szabályozott- (Out) és a fojtószelep utáni (P) nyomás 
ellenőrzésére. 

A nyomás ellenőrzésekor lazítsa ki egy fél fordulattal a csavart (Torx T10 
csavarhúzót), majd csatlakoztasson egy tömlőt a csonkra. Az ellenőrzés befejeztével 
győződjön meg arról, hogy a csavart megfelelően meghúzta (nyomaték 0,1-1 Nm). 

Offset beállítás 

Távolítsa el a zárócsavart (használjon T40 csavarhúzót), 

Ellenőrizze a bemeneti gáznyomást úgy, hogy egy nyomásmérőt csatlakoztat a 
bemeneti mérőcsonkra, 

Indítsa el a ventilátort és ellenőrizze a légáramlást, 

Helyezze feszültség alá a készüléket, hogy a gáz az égéstérbe áramolhasson, és a 
készülék begyújtson, 

Állítsa be a CO2 a kívánt értékre alacsony teljesítményen az offset állító csavar 
segítségével (használjon T40 csavarhúzót). Forgassa az offset állító csavart az 
óramutató járásával megegyező irányba a CO2 érték növeléséhez. A csavar alsó 
pontján ne alkalmazzon 1 Nm-nél nagyobb nyomatékot. 

Működtesse a készüléket nagy teljesítményen, 

Tegye vissza a zárócsavart és húzza meg a nyomásellenőrző csavart. 

 

FIGYELEM 

A művelet tűz- és robbanásveszélyes! 

A művelet helytelen végrehajtása anyagi kárt, súlyos sérülést vagy halált okozhat! 

Végezze el a biztonsági leállítási tesztet mindig, mikor a készülék gázrendszerén 
munkát végez. 

Utolsó ellenőrzés: 

Bármilyen beállítási folyamat után indítsa el a készüléket és néhány működési ciklus 
alatt figyelje meg, hogy az megfelelően üzemel e. 

Ellenőrizze, hogy a zárócsavarok a helyükön vannak és a nyomás ellenőrző csavarok 
megfelelően zártak és szivárgásmentesek. 
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11. KARBANTARTÁS 

A készüléknél megfelelő és biztonságos működéséhez elengedhetetlen a szükséges 
karbantartások ls időszakos ellenőrzések elvégzése. 

A karbantartás illetve ellenőrzés megkezdése előtt: 

kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, 

zárja el a gázcsatlakozás csapját, 

zárja el a gázkazán hidraulikai csatlakozásának csakpjait, 

amennyiben a karbantartáshoz szükséges, ürítse le a készüléket. 

A készülék belsejében végzendő munkát csak szerződött SL-Group szervizpartner 
végezhet! 

A készülék karbantartási munkáihoz szükséges a burkolat eltávolítása. 

 

Vegye ki a burkolatot rögzítő négy darab M4-es csavart, majd a burkolatot a 
készülékről előre húzva távolítsa el azt. 

AZ ALUMÍNIUM HŐCSERÉLŐ VÉDELME 

Az SLG Falcon készülékbe épített kompakt hőcserélő védelme nagyon fontos a 
hosszú élettartamú, megbízható működés érdekében. 

A hőcserélő tervezésekor kitűzött teljesítményadatok és élettartam elérése 
érdekében nagyon fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő vízminőséget. 

A víz különböző jellemzői (pH, keménység, vezető képesség, oxigén tartalom, illetve 
a fűtési rendszer szereléséből származó olaj származékok, korrodáló anyagok 
negatív hatást gyakorolnak a hőcserélőre, csökkentve annak élettartamát. 

A hatékony és hosszú élettartamú működés biztosítása érdekében a következő 
előírások betartása kötelező: 

A készülék felszerelése előtt tiszta vízzel át kell mosni a fűtési rendszert (régi és új 
rendszert egyaránt). 
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A víz pH értékének mindig 6,5 és 8,5 között kell lennie. 

A klórtartalom nem lehet magasabb, mint 250 mg/liter. 

A rendszerben lévő víz mennyisége (11,2°D keménység esetén) nem haladhatja 
meg a 10 liter / kW mennyiséget. Amennyiben a keménységi érték magasabb, úgy a 
következő képlet használatával kell meghatározni a megfelelő keménységi értéket: 
(11/víz keménység D°)x10. 

Például: a víz keménysége 15°D: (11/15)x10=7,33 liter/kW. Amennyiben az így 
kapott érték magasabb a megengedett 10 liter/kW-nál, úgy a víz lágyítása 
szükséges. 

Soha ne töltse fel a rendszert ioncserélt vagy desztillált vízzel, mivel ezek 
korrodálják az alumínium hőcserélőt. 

A víz vezetőképessége nem kezelt víz esetén nem haladhatja meg a 600μs/cm-t, az 
alább felsorolt adalékanyagokkal kezelt víz esetén pedig a 2000μs/cm-t. 
Amennyiben a mért értékek magasabbak a fent említetteknél, úgy szükséges a 
fűtési rendszer leürítése és megfelelően kezelt vízzel való feltöltése. 

A piacon megtalálható adalékanyagok közül a hőcserélő gyártója a következő 
termékeket ajánlja a rendszerbe töltendő fűtővíz kezelésére: 

Fernox Cleaner F3, mely eltávolítja a korróziót, vízkövet és iszapot. 

Fernox Protector F1, mely védelmet biztosít a korrózió, a vízkő és az iszap ellen. 

Fernox Alphi-11 fagyálló folyadék, mely védelmet nyújt a korrózióval és vízkővel 
szemben. 

Továbbá javasoljuk a következőket: 

Használják a fent említett vízkezelő adalékokat. Az adalékok használatakor az 
adalékanyag gyártójának előírásai az irányadók. 

Vezessen naplót, melyben rögzítik a feltöltés, utántöltés, újratöltés adatait, a víz 
minőségét és a vízkezelést. 

Csak diffúzió mentes anyagokat használjon, különösen a padlófűtési elemeknél. 

Szereljen elzáró szelepeket a készülék csatlakozási pontjaira, illetve a fűtési 
rendszer fontosabb pontjaira, hogy esetleges karbantartások, bővítések esetén ne 
kelljen leüríteni és újratölteni a teljes fűtési rendszert. 

Szereljen szűrőt a fűtési visszatérő ágba. 

Amennyiben a fűtési rendszeren szivárgást észlel, úgy haladéktalanul ki kell azt 
javítani. 

AZ ALUMÍNIUM HŐCSERÉLŐ KARBANTARTÁSA 

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. 

Kiesebb 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. 
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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) vezetnek. 

A hőcserélő szennyezettségéből eredő meghibásodások nem garanciális jellegűek. 

 

A hőcserélő tisztításának lépései: 

 

Távolítsa el a 4 db M6 belső kulcsnyílású csavart az égőfedél leszereléséhez. 
Ügyeljen az égőfedél alatti tömítés épségére. 

 

Vegye ki az égőt. Vigyázzon az égő palástján található drótszövet épségére. 

 

Az égőnyíláson keresztül mossa át a hőcserélő füstjáratait addig, míg a 
kondenzszifonon távozó víz nem tiszta. A művelet végén alaposan tisztítsa ki a 
kondenzszifont. 
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Erőssen szennyezett hőcserélő esetén a hőcserélő kiszerelése javasolt. A kiszerelés 
után távolítsa el a hőcserélő alsó részén található kondenz gyűjtőt. Ügyeljen a 
hőcserélő és a kondenz gyűjtő közötti tömítés épségére. 
Az erőssen szennyezett hőcserélő kitisztítása után el kell végezni a készülék 
tüzeléstechnikai ellenőrzését, beállítását. 

A HIDRAULIKAI EGYSÉG KARBANTARTÁSA 

A hidraulikai egység a magas fokú integráltságnak és kompaktságának 
köszönhetően különösebb karbantartást nem igényel. 

Az időszakos vizsgálatok, illetve karbantartás alkalmával ellenőrizni kell a Biztonsági 
szelep (6) megfelelő működését, a Nyomástávadó / Nyomáskapcsoló (3), HMV 
áramláskapcsoló (7), Keringető szivattyú (5) elektromos csatlakozásait, illetve az 
esetleges szivárgásokat a csatlakozási pontokon. 

Ellenőrizni kell a 3-járatú váltószelep működését illetve a lemezes HMV hőcserélő 
állapotát, amennyiben a használati melegvíz ellátásban teljesítménycsökkenést 
észlel. 

A készülék hosszabb állása után ellenőrizni kell a szivattyút, az esetleges 
beszorulások megszüntetése érdekében. 

 

A fűtő készülék hidraulikai egységének ismertetése 

 

1 Hálózati víz csatlakozás (rendszer 
töltő) 

4 Keringető szivattyú 

2 Nyomástávadó / Nyomáskapcsoló 5 Biztosnági szelep (3 bar) 

3 Automata légtelenítő szelep 6 Rendszertöltő szelep 
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A kombi készülék hidraulikai egységének ismertetése 

 

1 3-járatú szelep motorral 6 Biztonsági szelep (3 bar) 

2 Használati melegvíz hőcserélő 7 HMV áramlás kapcsoló 

3 Nyomástávadó / Nyomáskapcsoló 8 Rendszertöltő szelep 

4 Automata légtelenítő 9 By-pass szelep 

5 Keringető szivattyú   

 

A keringető szivattyú átfolyási teljesítménye 

Mind a fűtő, mind a használati melegvíz készítésére alkalmas (kombi) hidraulikai 
blokkba WILO 15/6.7-3 típusú keringető szivattyú került beépítésre mely integrálva 
tartalmazza az automata légtelenítő szelepet, nyomástávadót (nyomáskapcsolót), 
biztonsági szelepet és csatlakozási lehetőséget a fűtési rendszer nyomásának 
ellenőrzéséhez. A nyomásellenőrzéshez gyorscsatlakozós nyomásmérő szükséges. 

A szivattyú jelleggörbéje a következő: 
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A GÁZÉGŐ KARBANTARTÁS 

Az égőrendszer megfelelően beállított készülék esetén karbantartást nem igényel. 
Amennyiben a nem megfelelő beállítás miatt az égőrendszer nem a megfelelő 
mődon működik, úgy a gázégő cseréje szükséges. 

A gázégő cseréjéhez a ’Az aluminium hőcserélő karbantartása’ pontban leírtak 
szerint járjon el. 

 

A TÁGULÁSI TARTÁLY NYOMÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

Ellenőrizze nyomásmárő óra segítségével a tágulási tartály megfelelő nyomását, 
melynek 0,8-1 bar közötti értéknek kell lenni. Amennyiben a nyomás nem éri el ezt 
az értéket, úgy hagyomásnyos pumpával pótolja a hiányzó levegőt. 

Ha a tartályban nincs levegő, a szeleptűt benyomva víz folyik belőle, akkor a 
tágulási tartály meghibásodott, annak cseréje szükséges. 

CSATLAKOZÁSOK ELLENŐRZÉSE 

A burkolat levételét követően ellenőrizheti a készülék belsejét, esetleges 
szivárgásokat. Amennyiben valamelyik csatlakozási ponton szivárgást vagy szivárgás 
nyomait észleli, úgy ellenőrizze a tömítettséget, szükség esetén cserélje ki a 
tömítést. 

A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁNAK TISZTÍTÁSA 

A készülék burkolata nedves, oldószermentes tisztítószerrel tisztítható. 

Kerülje az oldószerek használatát, melyek kért tehetnek a készülék burkolatának 
festésében. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


