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A.tr{IKA.6 és a MIKA-6E e$r egrszerű, gazdaságos pÚrŐrÉszvLÉK, ameiy $rors és
€Brszerú rnunkával felszerelhetó a 20-30 éves cserére szoruló parapetes
konvektorok helyére.

Is''a utN*ó és MII(A-6E típusú fútókészülék e$lesÍtí magában a ha$,ományos
(lÉé*tényes) fútókészülék és a parapetes konvektor előnyeit.

Tulaídonsáeok:
o A készülék kisebb átalakítással beszerelhető a régi parapetes konvektorok

helyére a már beszerelt parapetre, amennyiben az megfeleló műszaki
állapotban van. A lakás muszaki felmérése után kivá]asáásra kerul az a
helyiség, ahová felszerelésre kerül a készülék. A készülék nem tarta)maz
fútőtestet, hóleadása max. 0,5 kW, í5r ebbe a helyiségbe is radiátor
felszerelése szükséges uryanúry mint a többi fi:teni kívánt helyiségbe. Íry
ery jóval modernebb és gazdaságosabb kózponti fútésrendszer alakítható ki.

o MrvpL TÖBBNYIRE A MÁR MEGLÉVo (neerrrert) PARÁPETRE KERÜL FELSzERELESRE A
KESZÜLEK, EZERT A - G}\ZSZoLGÁLTATo FELÉ - A TERVEZESI DÍJoN rÍwl EGYEB
KÖLTSÉGGEL NEM KELL SzÁMoLNI! Az Árat,exÍrÁs IDEJE ALAT.r A G^ZIZILGÁLTATÁS
KI-ES VISSZAKAPCSoLÁSA TELJESEN DÍJTALAN !

r A rendszer nary elónye, hory nem ígényel kéménykiépítést, íry jóval
köitségtakarékosabban oldható meg a fútéskorszerúsítés, mint a
,,haryományos" kéményes fútokészülékek esetében'
MIVEL A FÜSTGÁZ A FAL| TARToZÉKoN (eeneenroN) Ar TAvoztx, E2ERT NEM
SZÜKSEGES KÉME]'{YSEpRŐI pltcnDELY!



Sok helyen a mai napíg nem lehetséges kémény kiépítése, igr ez az egret\en
gazdaságos megoldás es/ környezetbarát, korszerű fútésrendszer
kialakítására. Mrvpr M ÁtalarurÁs KIzÁRÓLAG AZ ADoTT LAKÁsoN BELÜL
ToRTÉNIK (xtvÜnŐl SEMMILYEN vÁlrozÁs NEM TÖRTENIK), ozÉRr LAKÓTÖMB9K
(mrŐroleeox) esorÉBEN SEM SZÜKSÉGES A LAKiTÁRsex HozzÁuÁRuI.Ása.

o Kís helyet foglal el, hatásfoka 90 % feletti
. Új kiépítés (amennyiben nem meglévő parapetre kerul) esetén nem szükséges

az ablak alá szerelní a készúléket
o A készülék magas hatásfoka miatt (9o'5 %) gőz kiáramlás tapasáalható a

parapetből, amely normális jelenség. Amennyiben ez zavato, e$z légterelő
Iemez felszerelését javasoljuk a parapet fölé.

. A füstgáz teljesen elhatárolt a lakótértól' a parapeten át távoÁk, nem kell
tartani fti stgáz visszaáramlástól í5l telj esen veszélymentes

. a készü1ék 3,5 6,0 kW között szabályozható, az eryéni igényeknek
megfele1óen

. a radiátorokka] szerelt központi fútésú rendszer egzenletes meleget biáosít
minden helyiségben akár 30 7o-os energia megtakarítást eredményeztre

MÍiszaki adattábla:

Megnevezés Mért.
egys.

MIKA.
6

MIIíA.
6E

Gyártó neve: Technorgáz Energiaipari Kft
Készúlék típusiele MIKA-6 MIKA-6E
Magassás mm 5BO 580
Szélessés mm 395 395
Mélysés mm 260 260
Tömeg kg 12ks 18 ks
Egéstermék elvezetés
Típusa c l 1 c l 1
Gáztípus szimbóluma: HO H"
Névleges hóterhelés KW 6.63 6.63
Névleges hőteliesítménv kw 6,0 6.0
Legkisebb hőterhelés KW 3.5 3.5
Hatásfok névleges
Hóterhelésné1

oÁ 90,5 90,5
Csatlakozási gáznyomás mbar 25 25
Fófúvókák elótti gáznyornás
névleges hóterhelésnél mbar 10 ,5 10 ,5
Fóégő fúvóka
darabszám látm'érő db/mm 5/  1 , 1 0 5/  1 ,  10
Gffitóégó fúvóka
darabszám /átméró db/mm 1/O ,3 r lo ,3
Gázforyasáás névleges hó-
terhelésnél (15 oC, 1013,25
mbar, G20)

m3/h o,70 o,70

Fí1tővtz beáLll. névleges
lemasvobb hómérsékiet

oQ 80 80
Fíitőviz beáll. névleges
leekisebb hőmérséklet

oQ 40 40
Fútőkör legkisebb üzemi
nyomása bar 0,5 0,5
Fútókör legna5'obb
üzemi nYomása bar 2,5 2 ,5
Fútés csatlakozás G% G%



Gáz csatlakozás G% G%
Nox osztálv 3 3
Egéstermék e|vezető: d/D
10o/ 165 mm, falátfogás: 25o.
45o mm, d 100 mm csó
kinvúlás; 62 m.rn
Aram tíousa: AC
Névleges feszültsés V-ban 230
Teliesítménv felvétel W-ban 110
Elektromos védettsés IP44
Erintésvédelmi osztálv I
Helyiség termosztát állítási
tartománva 5-30 .C  .

Gázsze|ep:630 EUROSIT
Gázszelep: SIT Nova 820
Készülék kateeória Iat Izu
Rendeltetési ország HU HU

Tanúsítvány szárna cE 1009
cL 1590

CE
CL

1009
1590

A fútőkészülék 5zárilag ,,H, típusú föIdgázra van beszabályozva, mely ma
M a5rarors zágorr mínden hol a legaltaláLrrosabban }:asználatos gáztípus.

A MIKA-6-os készüléket vtzhőfok termosztát míg a MIKA-6E típust szoba termosztát
vezéfli a beállított hofok szennt teljesen automatikusan. A fóégó ki-be kapcsolásával
tartják a helyiség hómérsékletét.

A két készülék között a különbség a felszereltségben van. A MIKA-6-os típusú
készülék az alapmodell, mely csak a gázszelepet tartaJrr;razza és vizhőfok
termosztáttal szabályozhato. Ezt a típust olyan helyekre ajánljuk, ahol a firtési
rendszer mat tartaJfraazza a fóbb alkatrészeket (sávatt5ú, tágulási tartály, lefúvató
szelep).

A MIKA-6E típus beépítve tattalmazza a fent
elektromágneses gázszeLep, kazánterrnosztát (Art}rermo

említett alkatrészeket, az
tsc o97), szivatt5ru képviseli



avezérlóes/séget. A helyiség termosáát nem tartozéka a rendszernek, a fo5lasztó
attal kerül kiválasztásra, fő követelménye, hory 22o-23o V-on múködtesse a
rendszert.
Eú a készüléket elsósorban új fútésrendszer kialakításánál ajáLrrljuk,
hőmérsékletszabáJyzása teljesen automatikusan szoba termosztáttal múködik.

630 Eurosit /Sit Nova 820
Termo elektromos égésbiáosítás, határoló
termosáát

Kombinált qázszelep:
Biztonsáe:

A fútókészülélceek a hd7ozatt gáznyonás ingadozásától független, eryenletes
terhelését a kombinált gtnszelepbe épített nyomássz abd)yzo biáosítj a.
A hd]ozatt gÉnny ornást a gázszelep 6 -os számrnal j elölt mérőcsonkra csatlak oztatott
gumítömlós nyomásmérőn lehet el7enőrízri.

A készúlék előirt égónyomását (gÍlzszelep utáni nyomás) csak a névleges
csatlakozási gáznyomás esetén aj ánlott beállítani.

630 EUROSTT (MIKA6)

SIT NOVA 82o gázsze|ep
{MrKA-68)

A helyi szolgáltatási feltételelorek megfelelóen szúkséges lehet az égőnyomás
beállítása a 2-es szátnrna]' jelölt állítócsavarral. Ha a csavarás az óramutató
jáLrásával eg;rező irányú, aZ égónyomás emelkedik. Ellentétes irányba történó
csavarás esetén az égőnyomás csökken.

Az égőnyomás beállításának ellenőrzése a 7-es szárrtma7jelölt nyomásméró csonkon
lehetséges. A beáLtlítás atatt biáosítani kell, ho5l a készü1ék termosztát szelepe
teljesen nyitva leryen.

63o Eurosit szelep esetében ehinez a hómérsékletszabályoző gornbot (4-es számú) a
7-es állásba kell forgatni és szúkség esetén a termosáát1;rő étzékelőjét (1-es számú)
hídeg vizbe kell helyezrri.
Üryeljünk arra, ho5r a nyomásszabá7yozón lévó kb. ,lE o,2 mm furat tíszta leryen,
elLenkező e s etb en a nyomás szab á7y o zó mú ködé s e b izonytal an.



ÁrÁllÍrÁst csör<xptvt csATLAKo zAst rwonr"r{,s MELLErT vÉrcpzrr TILos!
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1 ' Víz}tómé.$klet éríékeló lo. Légr€|enítő
2' (;ázb€kőtö'cső l t. HfuseÍéló
3. (.iyújtó c|cld.6da t2. Főéaó
4- (:;nijróláng{só 13. Gázszelep
5- Termoelem 14. Hczó.ayújt.'
6. rlaiároló tctmoszÉt 15. viz-és nyomásmérő óB
7. Elörcmen.5 hilm- érzéke|.í A. Elt'rcmcnő wíz
8. Kiilső fali sfficlvény ll. Vissaté.ő viz
9. án égés.éÍ (1' oáZstlakozÁs

l. vízhöméÍséHct éPé}élf!
2- cá7kkó1ó-csö
f . GyijÉ.|.k!Ífua
4. Gyújtó|án&-cs

ó' }larír.iló ktmoszrál
7' Elörcí]cnő }Tn' &zÉkelö
8. Kú|ső fati s#Íclvény
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l l. ufulcÉló
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I t t s

12. tsöéEó

|5' vizbós.-& n}r\nús.Íéír &!
|ó' Nyoillá*ÍzékcIő
l 7. Kd.iüg|etó $ziva(yi
! 8- llá|óz.ti csádakozó
|9' vizhófok lcrú)szdl
^ blörcmcnt' üz
ts' viilzs|ónó via
G. cázcsail.ko'fu

A készüléket zárt tágulási tartályos firtési rendszerhez tewezték, ettől firggetlenül
beszerelhető nyitott tágulási tartályos rendszerhez ís, de ebben az esetben a tartályt
a lakás lehető legmagasabb pontjára kell szerelní. (pl. padlás).

Javasoljuk a radiátorok hőfokszabd7yozós szeleppel való ellátását, kivétel a
készülékheztegközelebb lévót. A fenti módszerrel a Íútendó terület növelhető.

A uízdramlas bi^ztosító.sa érdekében egg radidtornak mindig üzemelnie kell! Ezért
fiiggetlenül a radidtorok szdmdtóI egg fútőtestre TILOS hőfokszabdlgozó szelepet
szerelni és TIL)S elzarni is. Ha a mini kaz,dnt lezdrt radiatorok mellett územeltetik' a^z
a készülék kdrosoddsdt okozhatja, amire a garancia nem uonatkozik!

A Íútési rendszer méretezésénél kalkulalní kell a radiátorok, szelepek, csővezetékek
nyomásesésével.
Minden esetben eLzáro szerelvénnyel kell ellátni a fútési eltiremenő és visszatéró
vezetéket, ho$z a készülék levalasztható le$len a rendszerről.

A készülékkel a flirdószoba fútése ís megoldott radiátorral va5r Íúthető tóríILkoző
tartóval.
A régí e5zedi fritési rendszerben ezL a funkcíót fali fútó látta el, mely a helyiségből
}:aszná7ta az oxigént és az égéstermék is ide távozott. A készülék nem volt
szabalyozható, a megfelelő hómérséklet eléréséhez ídőben be kellett grujtani.

E5r korszerú e5zenletes hofokri fürdőszoba jeLentósen javítja a komfortérzetet.

Amennyiben a készülék ftrrdószobaközelébe kerúl elhelyezésre, ú5r lehetőség nyílik
índirekt tárolóval a lakás haszrralatí meleg víz ellátására is. Í5' a készülék
kombíként is üzemeltethetó.



A fati szerelvény (parapet) nem 5lári tartozéka sem a MIKA-6, sem pedig a MIKA-6E
típusú készüléknek. Igény szerint megrendelhető a ryartótól!
Az égésterm.ék elvezntó hossza 25o mm és 45o mm között szabáJyozható, aszerint,
ho5z milyen vastagságú falba kerül beszerelésre.
A szélvédő rács a falon kívül a parapet cső végére kerúl rögátésre két sasszeggel.

Faliszere|vény t'eépítése

Ha meglévő parapetre kerül felszerelésre a készülék, úry a tervezésnél Íiglelembe
kell venni a parapet állapotát. Ellenőrizni kell szilárdságát, tömítettségét.
Amennyíben a parapet nincs megfeleló múszaki allapotban, a biztonságos
üzemeltetés érdekében javasoljuk a cseréjét.

Felszerelés lépései:
1. Levesszük a fútókészülék burkolatát
2. Felakasájuk a készüléket a fali szerelvényen lévó csavarokra és rögátjük az
anyákkal
3. Ezután csatlakoáatjuk a készüléket a gán-és vtzha7ózathoz (radlátoros fritési
rendszer kiépítése után), végül visszatess zÚk a burkolatot.

l . Belső levegőcsó
2. I(észÍilélctartó alaplap
3- I(illsó {ibtcső

Bcépltést és cs.ll.kozási méretek

4' szélvédő tartó
5. Szélvédő
ó, l(Íilső levegőcső

eg). 43t)

5. Ke7"előgomb
6. I.tő-és nyomismérő óra
7. Egéstemék elvezetés
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l . vi$atérő csatlakozás
2. Előrement' víesatlqkozás
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(Amennyiben a készülék alatt níncs meg a min. 100 mm-es távolság, speciális
oldalkívezetéses készülék szükséges, melyre az igényt elózetesen je|ezni kell a Gyártó felé. Ez
a típus a speciális kialakítás és eryedi $zártás miatt feláras.)

A fritőkésznLékkazánja bevizsgálva és bemérve kerúl forgalomba, teljesítménye 3,5
és 6,o kW között szabd7yozhatő.
Ezdlta7 megmarad a magas hatásfok, a rendszer tulzott igénybevétele nélkril.

A megadott értékeken feltil a készüléket üzemeltetní TILos!

Mind a két típus túlfútés határolóval rendelkezik, ilyen esetben a készülék
automatikusan 1eá11. Ujraindítás a grujtóég(5kéZlgrujtásáva] lehetséges, de ezelőtt
célszerú megvizsgálni a leállás okát és az esetleges hibát kijavítani'

A rendszer feltöltését minden esetben fa5lá11ó tutővizzel (- 20 c-ig) végezzúk. Íry .ry
esetleges fútésleállás vas/ gázkimaradás esetén sem kell tartani a rendszer
károsodásától. Ezétt nem szükséges a készüléket ellátni külön fagrvédelmi
rendszerrel.
A feltöltés megkezdése előtt minden szelepet ki kell nyitni, az,&ritő szelepeket pedig
el kel1 zarni.
A készüléket nem szúkséges légteleníteni, a villásdugó segítségével a sávattyút
2-3-szor elindítjuk, ig a készülék automatikusan le fog légtelenedni. A rendszer
légtelenítését a radiátoroknal kell elvégezni.

Szükség esetén a sávatt5ni légtelenítését a homloklapjrán lévó csavar kitekerésével
végezztLk.

Az eLső felfrrtést ajáLr.rlott lassan végezni (kb. 5-6 óra) a tökéletes légtelenítés
érdekében. Amennyiben még szükséges légteleníteni a rendszert, akkor ismételjük
meg a múveletet a fentiek szerint.

Az ekii üzembe helyezés alkalmával az alábbíakról kelt meggyőződni (MIKA.6'
MrKA-6Ef :

- az égéstermék eLvezető rendszer megfelelóen le5ren beszerelve
(tömörségellenórzés)

- a készülék maga minimális hőt ad le, de a biáonság kedvéért 50 cm-
es távolságot tartsunk a gúlékony szetkezetj anyagoktól'

- hőérznkeny fatak esetében (fábó1 készült faluk) a parapet
körbeszigeteléséról kell gondoskodni hőáJ|o szigetelóanyag
felhaszrrálásával

- a rendszer le5ren feltöltve faryalló fíitővizze| (- 20 .C-ig)
- a rendszer csapjai le$renek nyitott állapotban
- gázcsap le$zen nyitva
- gélz-és viz törlrör le5len a rendszer, csöpögés esetén utánhúzást va$l

tömítés cserét a]kalmazzank.
- a gázcső keresámetszete legalább u5ranakkora le5ren, mint a

kazémban lévó gázcsőé.
A szakszerú üzembe helyezés nas/on fontos, mivel a $rakori rendszer leengedés-
feltöltés oxigént juttat a rendszerbe, mely kor:.őziós károkat okoz]r.at.

Mivel a MIKA-6E típusú készülék tartaJrnazza a múködéshez szükséges összes
szerelvén5rt (tágulási tartdly, szivatt5rur, leÍúvató szelep, ezért e5l földelt 230 V - 50
Hzhd]ózatl feszültségú villamos csatlakozásra is szükség van a bekötéshez.



A MIKA-6E típusú
azok megbontását

MIKA-6E

készülék 5láLrilag tartaJmazza a2 összes
csak szakember vésezheti.

mini kazán elektromos bekötése

elektromos bekötést is,

Szoba
termosztát

GázszeIep
Kazálr

termosztát

N

d a dugvilla ba]oldali énntkezőjére kerűlt
KéÍjük a há7őzati aljzatot is í5' kötni ésbekötésre a behelyezés irányából

meg|elö1ni.
A szoba termosáátot a kötódoboz oldalán kivezetett rövidzár helyére kell kötni.
A készülék a szoba termosztát kikapcsolása esetén is védett a túlmelegedés ellen,
ebben az esetben a szivattyú rövid ideig bekapcsol és elszállítja a többlet lnőt, Az
elekÍromos bekötést bizzuk szakemberre !

nezve.

2 ,
3 .

Az évi karbantartás során az alábbiakat ke1l ellenórizni:
- főégő ellenorzése, tisáítása

hócserélő lamellainak ellenórzése, koszolódás esetén erós vízsugárra.l
mossuk kí. Több éves készülékek esetén lerakódások jöhetnek létre a
kazánban, amelyet zugó hu''g kísér. Ez jelentósen csökkentí a
hatásfokot, ilyenkor ves/szeres {savazás) kezelés ajánlott. Ha a
savazás már nem segít, akazán cseréjét javasoljuk.
zart égéstérbe a fali tartozékon keresáül bejutott szennyezódések
tisáítása
víztotnórtelenségre uta]ó nyomok keresése, szükség esetén tömítések
cseréje
gázarmat:ura tömörsé gét ellenórizni
gáanennyisé g e ilen o t zé s e
égéstermék elvezetés tömítettségének ellenorzése
ellenórtzni kell a termo elektromos égésbiztosító biáonságos
múködését
MIKA-6E típusnáI az elehoníkus vezérLoegrség funkcíójanak illetve a
szoba termosztát múködésének az elienórzése

A xaReaNtaRTÁSI MUNKA NEM GARANCIALIS TEVEKENYSEG!
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