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PARAMETRY TECHNICZNE, OPIS MONTAŻU, MANUAL INSTALACYJNY ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zamknięta komora spalania, urządzenie zewnętrzne do spalana gazu ziemnego dla piecyka z termostatem
programowalnym.

F8.60EF ErP GF36F ErP GF26F ErP

Podana instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla pracowników z płatnymi uprawnieniami oraz umową ze spółka
MPF FÉG Sp.z.o.o. Opis prac montażowych na miejscu instalacji oraz użytkowania,

które są podane w instrukcji obsługi są przeznaczone tylko dla fachowca s uprawnieniami do montażu 
urządzeń gazowych.

Montaż urządzenia gazowego oraz jego podłączenie do sieci gazowej przez użytkownika jest s
surowo zabronione.

Producent MPF FÉG Sp.z o.o.
FÉG Sp.z o.o.

2364 Ócsa, ul. Kiss János 34-38
Węgry



Funkcja urządzenia  Urządzenie przeznaczone do ogrzewania mieszkań, sal użytkowych, biur z temperaturą sterowaną
niezależnie w każdym pomieszczeniu. 
Podstawa  pracy  urządzenia  Powietrze  potrzebne  dla  pracy  urządzenia  gazowego  doprowadzane  jest  poprzez  rurę
zewnętrzna  do  palnika.  Spaliny  urządzenia  gazowego  odprowadzane  są  przez  rurę  wewnętrzną  w  kierunku  armatury
zewnętrznej.
Urządzenie gazowe z komorą zamkniętą nie zużywa powietrza z pomieszczenia oraz nie wymaga wielką ilość powietrza dla
pracy,   w porównaniu do zwykłych pieców podłączonych do komina.   Natomiast  musi  być zabezpieczona niezbędna ilość
powietrza potrzebna do pracy urządzenia gazowego z komorą zamkniętą. W przypadku tradycyjnych urządzeń grawitacyjnych
podłączonych  do  komina  zbyt  wysoka  ilość  powietrza  powoduje  spadek energetyczny  około  20%.  Użytkowanie  urządzeń
sterowanych niezależnie sprzyja oszczędności energii.  Nowe technologie w zakresie budownictwa jak nowoczesna szczelna
stolarka, odkurzacze centralne, suszarki bębnowe czy okapy mogą być bezpiecznie użytkowane tylko w przypadku użytkowania
urządzenia gazowego z komorą zamkniętą.   Dlatego przy podejmowaniu decyzji  o zakupie urządzenia grzewczego trzeba
uwzględnić kwestie bezpieczeństwa oraz oszczędności energii.  
1.   Tablica z specyfikacją techniczną: 
Oznakowa
nie

Model urządzenia: (W oznakowaniu urządzenia „E” oznacza 
opcje elektronicznego sterowania termostatem, 
„F” oznacza iż urządzenie jest mocowane na ścianie zewnętrznej)

F8.60EF
ErP

GF36F
ErP

GF26F
ErP

T Typ urządzenia według CEN/TR 1749: C11

EEI klasa efektywności energetycznej według 1186/2015/EU: A A A

EEI wskaźnik efektywności energetycznej,  efektywność sezonowa 
1186/2015/EU (%)

89 89 89

NOx / na ciepło spalania, 186/215/EU: max. 130/ (mg/kWh) 106 128 122

„B” szerokość / zdjęcie nr.1 (mm) 770 630 630

„C” głębokość (zdjęcie 1.) (mm) 223 270 270

„C+D” około (mm) 280+20 345 345

Waga (kg) 28,5 24 20

Podłączenie gazu G 1/2

Podłączenie gazu po prawej stronie osi symetrycznej (mm) (od strony pokoju) 310 230 205

Podłączenie gazu nad poziomem podłogi (mm) 510 460 460

Podłączenie gazu od ściany (mm) 137 160 160

Wszystkie urządzenia firmy FÉG mają Oś rury wlotu powietrza nad poziomem 
podłogi. 
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Wewnętrzna średnica rury odprowadzania spalin (mm) 97

Wewnętrzna średnica rury wlotu powietrza (mm) 170

Oś armatury zewnętrznej od osi urządzenia „L” lewo, „P” prawo (mm)
/ (mm)

B / 35 B/20 0

DC Europejska deklaracja zgodności, certyfikat TÜV Rehinland: CE 1008 19

PIN
PIN numer Europejskiej deklaracji zgodności, TÜV Rehinland: CU 3289

C Przeznaczone według języka instrukcji urządzenia: PL

E Klasa wydajności (najlepsza-1) 1

Rodzaj gazu Gaz ziemny

Rodzaj gazu (według STN EN 437) 2H

Gr Gaz referencyjny (STN EN 437) G20

Ac Grupa urządzenia II2HSEB/P

Hi Sprawność termiczna gazu (kWh/m3) 15°C  9,45

Qn Obciążenie nominalne (kW) 6,2 4,2 3,1

Nominalna moc cieplna (kW) 5,8 4 2,95

Sprawność przy obciążeniu nominalnym  (%) 94 95 95,3

Pn Nominalne ciśnienie gazu na zasilaniu (mbar) 25

Rodzaj urządzenia: F8.60EF ErPGF36F ErP GF26F ErP



CD

Spaliny

Vzduch

pj
Ciśnienie gazu przed główna dysza przy obciążeniu nominalnym. Ciśnienie 
mierzone na barometrze pod zaworem magnetycznym (mbar)

10,5 10,5 11,5

Ciśnienie gazu przed główna dysza przy (mbar) 2,4 2,8 2,8

Vn Zużycie gazu nominalne (m3/h) 0,66 0,44 0,33

Zużycie gazu obniżone (m3/h) 0,26 0,22 0,163

Sprawność przy obciążeniu obniżonym  (%) 90 92 92

Sprawność w trybie palnika (%) 90 91 91

Oznaczenie głównego palnika 220 180 150

Średnica dyszy głównego palnika ø (mm) 2,2 1,8 1,5

Średnica dyszy palnika w trybie obniżonego obciążenia ø (mm) 1,5 1,3 1,1

Oznaczenie dyszy palnika niebieska kropka

Średnica dyszy w palniku ø (mm) 0,3

Całkowita długość uchwytu dyszy: (mm) 36    46 36

Urządzenie - moduł, średnica otworu dla odprowadzania spalin  (mm) 82    58 48

Nominalna średnica wewnętrzna rury odprowadzania spalin (mm) 97

Nominalna średnica wewnętrzna rury doprowadzania powietrza (mm) 164

Gazowy blok regulacyjny: FÉG HCR 640

Oznaczenie zaworów magnetycznych (we wspólnej obudowie): BK-368B

Nominalnie ciśnienie robocze gazu przy zaworze  3V DC

Nominalne napięcie robocze termostatu pokojowego: 3V DC

B Główny palnik: z wkładem ceramicznym

Maksymalny czas otwarcia bezpiecznika przeciwpożarowego (s) 15

Maksymalny czas zamknięcia bezpiecznika przeciwpożarowego (s) 60

Ochrona termiczna przed urządzeniem (mm) 500 400 300

Ochrona termiczna z lewej strony (mm) 100 50 50

Ochrona termiczna z tyłu urządzenia (mm) 57 75 75

Ochrona termiczna z prawej strony (mm)
50

Wymagana odległość od ściany dla montażu z prawej strony urządzenia
(mm)

200 100 100

Bezpieczna odległość pomiędzy najniższym punktem zasłony i górną 
obudową urządzenia. (mm)
UWAGA: użytkowanie urządzenia z otwartą górną obudową jest zabronione! 
Zawieszanie zasłony z przodu, nad górną obudowa urządzenia nie jest 
dozwolone!
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Parametry techniczne są ważne przy temperaturze gazu 15°C, ciśnieniu atmosferycznym 1013 mbar oraz przy zbilansowanej
temperaturze.  Podczas zimnego startu są wartości zużycia gazu o 5% wyższe od tych ,podanych w instrukcji.  Odchylenie
zużycia gazu jest ± 5%. Dozwolone odchylenie wartości ciśnienie gazu przed dyszą (ciśnienie palnika) przy nominalnym
obciążeniu jest  ± 0,5 mbar. Instrukcja programowania termostatu pokojowego jest częścią instrukcji obsługi.

´

Zdjęcie nr.1
 
Struktura oraz główne części (wyposażenie) urządzenia gazowego:
Urządzenie: Urządzenie jest pakowane odrębnie i zawiera podzespoły komory spalania:

Rekuperator (komora oraz wymiennik ciepła):  Wyprodukowany z blachy emaliowanej.   Energia cieplna przenosi się 
do pomieszczenia przez proces konwekcje oraz promieniowanie cielne. 

A

B



Gazowy  blok  regulacyjny:  Zawór  automatyczny  HCR  640  wyposażony  w  regulator  ciśnienia,  zamek  zapalania,
piezoelektryczny system zapalania oraz ochronę termiczno-elektroniczną przeciw pożarową.  Sterowanie zaworu jest możliwe
tylko w opcji  maksymalnej wydajności głównego palnika oraz przy nominalnym lub wyższym ciśnieniu gazu. Z powodu
obniżenia ciśnienia na zaworach magnetycznych w trybie obniżonego obciążenia, wyjściowe ciśnienie zaworu HCR640 na
dyszy  będzie  inne  od  ciśnienia  gazu  przed  główną  dyszą.    Wartości  można  mierzyć  na  manometrze  za  zaworem
magnetycznym.  Patrz tabelkę nr.1.
Zawory  magnetyczne:  Termostat  pokojowy  nadaje  sygnał  (napięcie)  3V  DC,  który  steruje  główny  palnik.  Zawory
magnetyczne przełączają się pomiędzy wartością najwyższą (nominalną) lub najniższą czyli stan wyłączony.   
Palnik Płomyk podtrzymujący też jest  uważany za prace urządzenia z najmniejszą  wydajnością.  Ciepło od płomyka jest
również używane do ogrzewania.   Sprawność urządzenia i w tym przypadku osiąga 90%!  Ciepło płomyka świeczki ogranicza
wahanie temperatury urządzenia. Urządzenie pozostaje cieple nawet miedzy okresami grzewczymi. 
Główny palnik:  Jest to palnik mieszający a niską emisją (NOx). Produkowany jest z blachy stalowej z ochronną warstwą
antykorozyjną oraz palnika ceramicznego. 
Obudowa zewnętrzna: Produkowana z blachy stalowej, która jest lakierowana farba proszkową oporną na ciepło.  Dodaje
urządzeniu estetykę oraz chroni przed poparzeniem się i unikaniu ciepła. Przypadkowe dotknięcie gorącej powierzchni piecyka
gazowego  (konwektora)  oraz  długotrwałe  działanie  promieniowania  cieplnego  mogą  być  niebezpieczne  dla  dzieci  oraz
materiałów łatwopalnych.    W obecności dzieci lub osób niepełnosprawnych, w miejscach publicznych za obsługę urządzenia
musi być odpowiedzialna osoba, która zapewni bezpieczeństwo oraz zabroni przypadkowemu styku powierzchni urządzenia ze
skóra lub częścią odzieży,  na przykład użyciem ogrodzenia.     Musimy stosować się do zaleceń minimalnej  bezpiecznej
odległości  podanych  w  tabelce  nr.1   na  stronie  3.   W wypadku  bardzo  łatwopalnych  materiałów obowiązuje  3-krotna
minimalna odległość bezpieczna. 
Termostat pokojowy: Programowalny termostat pokojowy jest połączony z obudową urządzenia i zasilany akumulatorami
typu AAA, lub zasilaczem sieciowym.
Armatura  ścienna  /  wkład  kominowy.  Piecyki  gazowe  (konwektory)  z  zamkniętą  komorą  dostępne  są  w  trzech
rozmiarach.  Rura kominowa dwuścienna, którą można dostosować do grubości ściany.  Emaliowana rura zewnętrzna dla
wlotu powietrza oraz wewnętrzna rura do odprowadzania spalin. Końcowa obudowa pozwala by urządzenie ssało powietrze
bezpośrednio z zewnątrz.  Spaliny są odprowadzane rurą wewnętrzna bezpośrednio na zewnątrz  przez końcówkę komina.
Końcówka komina składa się z uchwytu osłony przed wiatrem oraz samej osłony, w wietrzne dnia zabrani by powstawała
różnica ciśnienia pomiędzy wlotem i wylotem spalin, co zaburzyłoby prawidłową prace urządzenia.  
Otwory nawiercone w obudowie są zaprojektowanie tak, by nie przepuścili obiekty większe niż 15mm, na przykład ptaki. 
Wybór rury  dwuściennej:   Według dokumentacji  można je  zastosować  w ścianach o grubości  120 -  800  mm.  Dla
użytkowania komercyjnego są dostępne wersje teleskopowe:
 Rozmiar standardowy: grubość ściany od 240 do 470 mm.

 Przedłużać rozmiaru standardowego (w przypadku izolacji termicznej budynku: przedłużenie bez prac 
budowlanych): grubość ściany 440 - 670 mm.

 Rozmiar wydłużony: grubość ściany od 470 do 710 mm.
Jeżeli są potrzebne inne wymiary, zapraszamy do kontaktu.
Montaż urządzenia u odbiorcy oraz podłączenie do sieci gazowej. Urządzenie dostępne i gotowe do transportu w
całości lub możliwy zakup osobno modułu urządzenia i podzespoły. Montaż urządzenia powinna odbyć się pod nadzorem.
Sprzedaż z certyfikatem CE dla urządzeń spalających gaz zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Potwierdzenie poprawnego
montażu jest uruchomienie urządzenia i wprowadzenie do standardowego trybu pracy. Do urządzenia gazowe zakupionego
bez  dodatkowego  osprzętu  (armatury)  można  montować  tylko  podzespoły  posiadające  certyfikaty.   Uruchomienie
urządzenia gazowego powinno odbywać się według instrukcji producenta oraz musi być przeprowadzone przez producenta,
dystrybutora lub osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia w danym kraju.  Osoby, które postępują zgodnie z instrukcja
techniczna  i  wymagań  producenta.  Proces  instalacji  urządzenia  z  certyfikatem  CE  kończy  się  pomyślnym  oddaniem
urządzenia  do  użytku  w  lokalizacji  wskazanej  przez  klienta.  Producent  dostarczy  kompletne  oraz  w  pełni  sprawne
urządzenie gazowe do dostawcy, który posiada aktualną umowę z producentem.    Dostawca po uruchomieniu urządzenia
podpisze  protokół  oddania  oraz  zgodności  technicznej  urządzenia.  Dostawca  również  podpisze  protokół  montażu,
zatwierdzający  iż  urządzenie  oraz  wszystkie  użyte  podzespoły są  montowane zgodne z wymaganiami  certyfikatu  CE i
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że urządzenie jest zdatne do użytkowania.

Urządzenia gazowe, które nie zostali podłączone zgodnie z instrukcją producenta, nie mogą posiadać certyfikat CE. W stanie
dostawy możemy odnosić się wyłącznie do części dostarczonych na miejsce do montażu, w odniesieniu do których producent
wykazał  tylko  indywidualną  zgodność  elementów,  ale  nie  zgodność  całkowicie  zmontowanego  urządzenia.  Zgodność
urządzenia zatwierdza się tylko gdy zostało ono wykonane oraz uruchomione osobą działająca w imieniu producenta.  Według
przepisów  EU  wszystkie  procesy  muszą  się  odbić  pod  nadzorem  producenta.  Jeżeli  urządzenie  odpowiada  wszystkim
wymogom certyfikatu CE oraz posiada certyfikat zdolności do użytkowania, osoba działająca i imieniu producenta deklaruje iż
proces oddania do użytku urządzenia zakończył się. Klient może rozpocząć użytkowanie urządzenia. Urządzenia gazowe z
ważnym certyfikatem EK w krajach UE (w ramach znaku CE) mogą być wprowadzane do sprzedaży.  Ponadto ustawienie
urządzenia gazowego musi być odpowiednie do jakości dostarczanego gazu (grupa gazowa) oraz ciśnienia gazu.

 Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa oraz techniki  PBT urządzenie z przyłączem elektrycznym musi być uziemione!
Montaż urządzeń do spalania gazu: Wszystkie urządzenia, które są zamontowane na zewnątrz lub wewnątrz i możemy
udowodnić ich działanie, podlegają regulacjom UE oraz regulacjom wewnętrznym państwa.  Przepisy techniczne dla montażu
urządzeń gazowych są podane w dostępnej dokumentacji. Przepisy bezpieczeństwa oraz techniki śledzą rozwój technologii
urządzeń. Dla nowych instalacji niezbędny jest projekt wykonany przez osobę uprawnioną.   Przepisy bezpieczeństwa oraz
technik dotyczą również wymiany urządzenia na nowe, z wyjątkiem gdy nowe urządzenie jest identyczne z poprzednim. W
tym przypadku, trzeba się stosować do przepisów w czasie montażu  poprzedniego urządzenia gazowego. Jeżeli instalujemy



nowe urządzenie, będzie to możliwe tylko na podstawie planu zatwierdzonego przez lokalnego dostawcy gazu. Instalacje oraz
uruchomienie urządzenia u klienta mogą dokonać tylko osoby posiadające stosowne uprawnienia.  Instalacja urządzenia może
być tez przeprowadzona przez osobę posiadającą ważne upoważnienie do montażu ze zdjęciem (dostawca), ale to zależy od
lokalizacji budynku (napr. miasto).   Istnieje również możliwość iż poszczególne osoby będą odpowiedzialne za wykonanie
pewnej części instalacji, na przykład osoba odpowiedzialna za podłączenie gazu, budowlaniec, dostawca itp. Gwarancje można
stosować  tylko  w  wypadku  gdy  po  ukończeniu  prac  oraz  uruchomieniu  urządzenia  został  podpisany  (przez  osobę
upoważnioną) protokół montażu oraz zgodności i dokument został wysłany do producenta.
Montaż urządzenia gazowego: Rurę kominową mocujemy w ścianie według instrukcji technicznej.   Dla tego zadania są
najlepsze ściany z cegły ponieważ są one odporne na ciepło. Przy instalacji rury kominowej (armatury) w ścianie z innego
materiału,  umieścimy jej  oś z  osia urządzenia  i  otwór,  który  musi  mieć  przynajmniej  600x600 mm wyłożymy cegłami  i
wycentrujemy rurę.  Ściana,  w której  osadzona jest  rura nie może mieć puste miejsca oraz nie może zawierać materiały
przepuszczające powietrze  jak wełna mineralna czy szklana. W przypadku gdy frezujemy dziurę w ścianie z pustaków lub
dziurawki, powierzchnia cięcia oraz łączenia miedzy bloczkami muszą być zabezpieczone warstwą tynku.   Ściana w pobliżu
obudowy przeciw wiatru musi być prosta w minimalnej odległości 50cm, z wyjątkiem parapetu wychodzącego nie więcej jak
10 cm od ściany. Kosz ochronny przeciw wiatru musi bić mocowany w odległości 2m od ziemi (według zdjęcia) oraz który
trzeba osłonić s stalową siatką aby uniknąć uszkodzenia mechanicznym. Siatka dodatkowo zabezpiecza przed przypadkowym
dotknięciem  wylotu  spalin.  Gdy  jest  rura  wylotu  spalin  prawidłowo  zamontowana  w  ścianie,   na  wylocie  zamocujemy
wewnętrzna część rury dla odprowadzania spalin, która posiada znaczki dla poprawnej dla poprawnej pozycji.  Sznur bez-
azbestowy wkładamy w miejsce łączenia urządzenia i pilnujemy by podczas montażu nie przesunął się co powodowało by
nieszczelność.   Moduł  umieszczamy  bez  osłony  na  śrubki  mocujące,  następnie  wkładamy 3  szt.  krążków dystansowych
(średnica zewnętrzna 19mm oraz długość 18mm) oraz podkładki i nakrętki. Moduł końcowy mocujemy tak by górna krawędź
była w poziomie oraz szczelnie przymocowana do uchwytu. 

Zdjęcie nr.2

Następna dodatkowa izolacja termiczna budynku:   Zanim rozpoczniemy prace budowlane powiązane termoizolacją
budynku trzeba odłączyć urządzenie z sieci gazowe oraz zdemontować z ściany. Pracę musi wykonać specjalista.  Kosz
ochronny powinien być przymocowany na no powierzchnie ściany.  Kosz nie może zostać na poziomie poprzedniej
ściany, ponieważ grubość ściany zmieni się wraz z izolacją.  Otwór w ścianie musi być prosty. Niedozwolone są
nachylenia oraz ukosy otworu! W większości przypadków rura teleskopowa wystarczy na grubość ściany wraz z izolacją.
Jeżeli ściana jest grubsza od maksymalnej długości rury, potrzeba zamówić nową rurę dostosowaną do szerokości ściany lub
przedłużkę. Dostawca gazu może nie zaakceptować użycie innego produktu jak wyprodukowanego przez producenta,
ponieważ nie  można stwierdzić  zgodność zastosowanego rozwiązania.   Podczas prac budowlanych lub izolacji  budynku
warstwą termoizolacyjną przy wylocie spalin, muszą być dotrzymane przepisy producenta urządzenia gazowego, które są
dostępne  na  stronie  producenta:
.http://www.aosztalyukonvektor.hu/doc/homlokzatihoszigeteleshatuesakulsofaligazkonvektorokra.pdf
Po zakończeniu prac urządzenie musi być połączone rurą z modułem zewnętrznym. Po termoizolacji budynku, instalacja
oraz montaż urządzenia musi być dokonana przez autoryzowaną osobę!  Urządzenie, które zostało odłączone podczas prac
budowlanych,  musi  być  odłączone  od  sieci  gazowej  by  uniknąć  ulatniania  się  gazu oraz  zatruciu  dwutlenkiem węgla
(czadem). Jeżeli podczas prac zostało odłączonych kilka urządzeń potrzeba zapewnić iż  podzespoły oraz komponenty nie
zostaną pomieszane, ponieważ to może być niebezpieczne. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, poprawność instalacji urządzenia
może  certyfikować  tylko  serwisant  uprawniony  przez  producenta.  Tylko  serwisanci,  posiadający  certyfikat  szkolenia  u
producenta mogą zatwierdzić iż podzespoły oraz komponenty zostali zamontowane do poprawnego urządzenia. UWAGA: po
termoizolacji na nową fasadę nie powinien być zamontowany stary kosz z oznakami rdzy. W wypadku deszczu, nowa farba
fasady może być uszkodzona zaciekami rdzy. MPF FÉG Sp. z o.o. gwarantuję iż powierzchnie urządzenia są emaliowane
wybraną farbą w kolorze ściany, które zapewnia ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Kolorowa warstwa emalii ma
podwyższoną odporność.

Uruchomienie urządzenia:
Przed uruchomieniem trzeba sprawdzić:

 czy system urządzenia  został  zmontowany z części  wskazanych przez producenta  zgodnie z  specyfikacją  instalacji  u
klienta.
 czy urządzenie jest ustawione zgodnie z lokalnymi wymogami podłączenia, rodzaju gazu, ciśnieniu gazu, przeznaczone do
kraju (napr. Oznaczenie PL) oraz zgodnie z planem instalacji.  
 czy urządzenie jest dopuszczalne w członkowskich krajach UE. Oświadczenie o homologacji typu ES wydane przez komisje
Europejską 

http://www.aosztalyukonvektor.hu/doc/homlokzatihoszigeteleshatuesakulsofaligaz96Pkonvektorokra.pdf


zatwierdzoną urzędem uprawnionym do certyfikacji urządzeń gazowych.    Na tabliczce znamionowej urządzenia gazowego
musi  być podany czwór-cyfrowy identyfikator Europejskiej  jednostki  certyfikującej,  która prowadzi  nadzór nad produkcją
urządzenia  gazowego oraz  ostatnie  dwie cyfry roku,  w którym o  oświadczenie  było  wydane.  Urządzenie  musi  posiadać
certyfikat od producenta, który weryfikuje zgodność urządzenia.
 System  dystrybucji  gazu  musi  być  zatwierdzony  dostawcom gazu,  który  stwierdza  iż  system był  przetestowany  na
ciśnieniu gazu oraz średnicy rur według wymagań urządzenia gazowego 
 oraz  że  do  połączenia  urządzenia  z  rurociągiem była  użyta  metalowa gięta  rura  łącząca.  Należy  też  sprawdzić  czy
urządzenie oraz rurociąg gazowy są podłączone z uziemieniem sieci elektrycznej domowej. 

Przed uruchomieniem trzeba wykonać następne kroki:

 Kontrola szczelności gazu oraz dopasowanie podzespołów urządzenia w obszarze zewnętrznym i wewnętrznym spalania 
gazu.

 Kontrola oraz ustawienie (jeżeli jest potrzeba) obniżonego obciążenia ustawienia gazowego według norm i danych 
podanych w opisie technicznym urządzenia.

 Montaż programowalnego termostatu pokojowego na obudowie oraz jego podłączenie przewodem elektrycznym do 
zaworów magnetycznych. 

 Instalacja oraz ustawienie pracy termostatu (jeżeli jest to wymagane). 
 Kontrola pracy urządzenia gazowego na podstawie sygnałów z termostatu.
 Szkolenie klienta oraz dokumentacja ze szkolenia.

 Wystawienie protokołu zgodności montażu/instalacji oraz uruchomienie pracy urządzenia gazowego. Kontrola protokołu 
przez klienta. Przesłanie odpowiedniej dokumentacji do producenta.
 Uzupełnienie dokumentu gwarancyjnego oraz walidacja danych przez klienta.

 Wszelkie  okoliczności/zdarzenia,  które  mogą  mieć  wpływ  na  bezpieczną  prace  urządzenia  oraz  mogą  powodować
uszkodzenia  czy  niewystarczającą  prace  urządzenia,  muszą  być  odnotowane.  Poza  tym również  przypadki  opóźnionego
uruchomienia urządzenia muszą być odnotowane w dokumentacji.
 Urządzenia gazowe są w zakładzie produkcyjnym ustawiane na wartości referencyjne podanego rodzaju gazu, jeszcze 
przed wprowadzeniem na rynek.   Dla tego w większości przypadków nie jest wymagana zmiana ustawień na miejscu (u 
klienta).   Gęstość dostarczanego gazu może być zmienna, 



Zdjęcie nr.3

w granicach tolerancji, co w większości nie ma wpływ na wartość grzewczą gazu. Natomiast może to mieć wpływ na zużycie
gazu mierzone w m3/h. Jednocześnie wartości ustawień muszą zostać niezmienione podczas uruchomienia.
 Urządzenie grzewcze nadaje się do użytku tylko po ustawieniu na gaz 3B / P (lub 2S).  Przestawienie może wykonać tylko
specjalista  przy  użyciu  części,  które  są  częścią  dostawy.  Opakowanie  zawiera  również  specyfikacje  wartości  dla różnych
rodzajów gazu.
Sprawdzenie oraz ustawienie ciśnienia palnika:
  Ciśnienie gazu w palniku w trybie standardowym oraz w trybie obniżonego obciążenia jest ustawiony u producenta i w
większości nie wymaga zmiany tylko sprawdzenia.  Ciągłość równomiernego obciążenia urządzenia, bez względu na wahania
ciśnień w sieci, zabezpiecza regulator ciśnieniowy, który jest częścią gazowego bloku regulacyjnego. Ciśnienie w sieci można
sprawdzić przez końcówkę (1) na podłączonym manometrze.
 Sprawdzenie oraz ustawienie ciśnienia palnika dla obciążenia nominalnego: Ciśnieniu gazu
na  palniku  (ciśnienie  za  blokiem regulacyjnym)  można  ustawić  tylko  przy  nominalnym lub
wyższym ciśnieniu gazu.  Uwaga:  Największe ciśnienie przed dysza główna można
zmierzyć na manometrze (pod zaworem magnetycznym) za pomocą końcówki, gdy
oba  zawory  są  w  pozycji  otwartej.  Ustawienie  wymaganej  wartości  ciśnienia  można
dokonać  przy  użyciu  śruby  nastawnej  (8).    Przekręcaniem  w  kierunku  zegara  uzyskamy
podniesienie ciśnienia gazu w palniku. Przekręcanie w przeciwnym kierunku obniży ciśnienie w
palniku.   W czasie  zmiany  ustawień  potrzeba  zabezpieczyć  żeby  urządzenie  było  w  trybie
najwyższej wydajności (palnik jest w trybie pracy oraz zawory są w pozycji otwartej). Można
tak dokonać za pomocą termostatu.   W tej pozycji możemy sprawdzić ciśnienie przed dyszą
główną i porównać z wartościami referencyjnymi w tabeli.  Zużycie gazu zmierzimy tak, iż na
głównym liczniku gazu zmierzymy czas spalania 10L gazu w sekundach (w czasie kiedy nie ma
innego  odbiornika  gazu).  Wartość  3600  podzielimy  wartością  mierzonego  czasu  oraz
pomnożymy ilością zużytego gazu w litrach.  Tak uzyskamy obecne zużycie gazu w jednostce
litr/godzina.
 Kontrola obciążenia obniżonego  :  Jeżeli ciśnienie przed dysza główną odpowiada wartości 
nominalnego obciążenia odłączymy niebieski przewód elektryczny, który jest naprzeciw aluminiowej 
osłony, do zacisku zaworu magnetycznego,     wówczas gaz będzie przeciekał wyłącznie 
przez dysze przeznaczoną do obniżonego obciążenia do głównego palnika. Ciśnienie przed 
dyszą główną musi odpowiadać wartościom referencyjnymi w tabeli. Szczelność gazu sprawdzamy 
po  założeniu  nakrętki  na  złączkę  dla  miernika.  W  parametrach  technicznych  podane  są  wartości  odnoszące  się  to
równomiernego stanu temperatury urządzenia. W czasie gdy urządzenie jest zimne, zużycie gazu w tabelce musimy pomnożyć
przez wartość 1,05.   W okresie letnim może zaistnieć sytuacja kiedy zużycie gazu jest o 10% mniejsze od wartości podanych
przez producenta, nawet gdy wartości ustawienia urządzenia odpowiadają tym podanym w instrukcji technicznej. To może być
spowodowane  mieszaniem  składników  dostarczanego  gazu  z  wyższa  gęstością,  aby  zachować  wartości   grzewcze  gazu
ziemnego według umowy z dostawcom. Dla tego wartość grzewcza będzie zachowana, natomiast gęściejszy gaz będzie wolnej
przepływał przez dyszę. 
Poprawny obraz  płomienia:  Płomień  z  głównego  palnika  powinien  być  niebieski  (bez  znaków sadzy),  otoczony żółtą
warstwą płomienia. Taki  płomień jest  potrzebny dla obniżenia emisji  tlenku azotu,  nie jest  to błąd. Obraz płomienia jest
widoczny na zdjęciu nr. 4. Pomiędzy płonieniem ogrzewającym termoparę oraz płomienie palnika głównego jest zaledwie kilka
milimetrów. Ponieważ płomienie czasem dotykają się,  może pojawić się żółty kolor płomienia, który ma kształt płomienia
świeczki.

Informacja dla użytkownika:
Osoba  prowadząca  instalacje  urządzenia  po  jej  uruchomieniu  powinna  podać  szczegółowe  informacje  o  przewodach
zasilających, o urządzeniu o co ważne o użytkowaniu urządzenia gazowego.   Ma obowiązek poinformować klienta aby ten
mógł praktycznie użytkować urządzenie.

Konserwacja urządzenia:
Konserwacja  oraz  czyszczenie  musi  obejmować:  Zapalniczkę  piezoelektryczną,  przewód  elektrycznym,  rurkę
zapalniczki oraz bezpiecznik zapalania. Dyszę, palnik główny i przewody, powierzchnie obudowy, szczelność gazu oraz spalin,
sprawdzenie  szczelin  na  rekuperatorach  ciepła  oraz  kontrola  termostatu  pokojowego.  Sprawdzenie  zużycia  gazu  oraz
ciśnienia palnika. Kontrola płomienia. Kontrola spalin i spalanego powietrza oraz czystość komory spalania i palnika.  Stan
tynku  (na zewnątrz  i  wewnątrz) kolo rury (armatury) odprowadzającej  spaliny. Sprawdzanie obecności oraz uszkodzeń
uszczelek  bez-azbestowych  pomiędzy  wymiennikiem  ciepła  na   zapalniczkę  oraz  na  otworach  przeznaczonych  do
monitorowania oraz na konsoli montażowej.  Kontrola przeciwpożarowa przewodów elektrycznych, rur ściennych, ściany w
okolicach  rury  wylotowej,  stanu  osłony  przeciw  wiatru.  W  przypadku  stolarki  okiennej  o  podwyższonej  szczelności
obowiązkowa jest kontrola szczelności odprowadzania spalin.  Brakująca lub uszkodzona uszczelka powoduje przedostanie
się spalin do pomieszczenia co jest bardzo niebezpieczne.   W urządzeniu z zamkniętą komorą spalania możemy zastosować
wyłącznie uszczelki bez azbestu.
Zamawianie części zamiennych:  Części które są w bezpośrednim kontakcie z gazem, są dostępne tylko dla osób 
rejestrowanych w sieci serwisowej i tylko one mogą zamówić część. 



Deklaracja zgodności UE:
- Producent: MPF FÉG Sp.z o.o. 2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38
- Dokładna nazwa urządzenia:  F8.60EF  ErP, lub  GF26EF  ErP,  lub  GF36EF  ErP z 

  zamkniętą komorą spalania, urządzenie gazowe, konwektor 
  gazowy, przystosowany do pracy z gazem ziemnym typ 2H 

- Model produktu: F8.60EF ErP lub GF26EF ErP lub GF36EF ErP

- Ilość: 1 szt.

- Numer produkcyjny:

- Opakowanie: W pudełku z tektury falowanej.
- Moc Podana w tabeli parametrów technicznych (strona 3.)

- Jakość: I. klasa
- Sposoby kontroli urządzenia: Według EN 613, kontrolę każdego urządzenia na podstawie 

kontroli statystycznej.
- Certyfikacja zgodności: Oświadczamy iż urządzenie gazowe spełnia wszystkie wymogi UE, 

zgodne ze wzorem przedłożonym do UE na atest typu oraz była 
wydana zgoda na parametry podane w tabeli nr. 1.  Oświadczamy iż 
urządzenie gazowe spełnia wymogi tabeli nr. 1. co świadczy 
certyfikat zgodności ES. Urządzenie gazowe spełnia normy 
europejskie EN 613:2000 i EN 613:2000/A1:200 oraz spełnia 
wartości podane w opisie technicznym.

- Urząd nadzoru produkcji: TÜV Rheinland InterCert Kft. H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B13
Znak zgodności CE:  CE 1008 17 patrz tabela nr.1., pozycja nr. 18 a 
19 na stronie 2. Produkt jest zgodny z przepisami rozporządzenia 22/1998  
(IV.17.) do 20.04.2018,   oraz po  20.04.2018 jest zgodny z regulacja 
2016/426/EU (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 
urządzeniach gazowych.)

Produkt zawiera następną dokumentacje:  Instrukcja montażu oraz uruchomienia urządzenia. Instrukcja 
montażu oraz uruchomienia urządzenia w miejscu instalacji, 
Instrukcja obsługi, Parametry techniczne. Oświadczamy iż 
wartości/parametry urządzenia odpowiadają wartościom podanym w 
dokumentacji. 

Data: Ócsa, Data, podpis, pieczątka

Często zdarza się że urządzenia gazowe wymagają „deklarację właściwości użytkowych” dla oświadczenia zgodności. 

 Jest to zrozumiałe, ponieważ duża ilość urządzeń o wyjątkowej konstrukcji jest certyfikowana poprzez  „deklarację właściwości
użytkowych” ale nie posiada „Certyfikat zgodności”. Urządzenia, które byli wprowadzone do sprzedaży na podstawie przepisów
Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) mogą posiadać tylko deklarację właściwości użytkowych. Producent musi
wydać certyfikat zgodności urządzeń gazowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/426 / UE. Rozporządzenie nakazuje, iż każde
urządzenie gazowe musi posiadać „certyfikat zgodności CE” wydany przez producenta.  Podpisem oświadczmy iż produkt jest
zgodny z parametrami podanymi w części opisu technicznego. Odpowiedzialny: MPF FÉG Sp.z o.o.
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