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Szerelési, kezelési – és 
karbantartási útmutató 

 

az Air-Technik Kft. által gyártott 

PKP típusú padlókonvektorokhoz 
 

 
 

  
 

Beépítés előtt kérjük gondos áttanulmányozását! 
 



 

Kezelési és karbantartási útmutató PKP padlókonvektorhoz   Oldal: 2 / 9 

A gyártó a változtatás jogát fenntartja! (PKP-szer.utm-v10.6) 

 

Központ: 9483 - Sopronkövesd,   Táncsics u. 18. 

Tel: 06-99-363-058    Fax: 06-99-363-057 

Budaörsi Iroda: 2040 - Budaörs, Gyár u. 2. 

     Tel: 06-23-428-533,     Fax: 06-23-428-544 

     E-mail: bp.air-technik@troges.hu 

 

Figyelem! 
 

A gyártó az alábbi útmutatóban foglaltak betartása mellett vállalja a jogszabályban előírt 

jótállást. Kérjük figyelmesen olvassa el jelen útmutatót! Az útmutatóban foglaltak be nem 

tartása a jótállási kötelezettségünk elvesztésével jár. 

 

Jelen útmutató az Air-Technik Légtechnikai Kft. által gyártott padlóba süllyeszthető 

hegesztett acél bordáscsöves hőcserélővel szerelt padlókonvektorra vonatkozik. 

 

Termék típusok, méretek, adatok: 
 

Típusok: 

G1 - Egysoros kivitel (szélességi mérete: 210mm) 

G2 - Kétsoros kivitel (szélességi mérete: 260mm) 

G3 - Három csősoros kivitel (szélességi mérete: 300mm) 

 

Termék típus megnevezési példa:   PKP G2S-2500FA, azaz melegvizes fűtésű, gravitációs 

elvű kettő csősoros, sorolt kivitelű azaz kettő db. 1250mm-s szerelési egységből álló összesen 

2500 mm hosszú padlókonvektor Fa járórácsozattal. 

 

Méretek: 

A gyártási hossz diszkrét léptékű, a megrendelő igénye szerinti – maximális hossza: 2000 mm 

önállóan vagy 4000mm egymás után sorolva. A padlóradiátorok sorolását két szerelési egység 

hosszanti irányú egymás utáni beépítésével kell elvégezni. 

szélesség: G1: 210mm; G2: 260mm; G3: 300mm  

beépítési magasság: 110 mm (egyedi gyártással min. 95mm) 

hosszúság: 800-4000mm 

 

Technikai adatok: 

Hőteljesítmény (80 ºC közepes hőmérsékletű fűtővíz és 20ºC szobahőmérséklet mellett): 

egysoros kivitel: 278 W/m 

kétsoros kivitel: 388 W/m 

háromsoros kivitel: 520 W/m 

 

A termék ÉME Engedéllyel rendelkezik (A-294/2006) 

 

A termék alkalmazási területei: 
 

Kisebb hőigényű száraz bel terek fűtésére önállóan, vagy egyéb szokásos fűtési rendszerekkel 

kombinálva.  

Fő felhasználási terület: nagy ablakfelületű épületekben: irodák, csarnokok. 

A berendezés szivattyús melegvízfűtésű rendszerekben alkalmazható maximum. 4bar üzemi 

túlnyomásig és maximum 100 ºC üzemi hőmérsékletig. 
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Szállítás, tárolás 

 

Szállítás 

A PKP padlókonvektorokat általában külön részenként csomagoljuk: acél ház, acél bordáscső 

hullámpapírban, rácsozatot fóliában, szerelvények kartondobozban vannak. 

Szállításkor a következő sérülések következhetnek be: 

 Soha ne döntse, vagy dobálja a terméket. A túl magasra rakott alkatrészek leeshetnek. 

 A csomagolás nélküli készülékek esetében az élek vágási sérüléseket okozhatnak.  

Csak megfelelő eszközöket használjon rakodáskor (daru, targonca, emelő).  

 

Tárolás 

A terméket tárolja száraz esőtől védett helyen, a végleges beépítésig védje a kosztól és az 

időjárástól. A nyitott palettát takarja le, a működő részeket védje az elszennyeződéstől. 

Kerülje a szélsőséges meleg- vagy hideg hatásokat. Tartsa be a tárolási hőmérsékletre 

vonatkozó előírásokat. 

Amennyiben lehetséges, ne tárolja be túl sokáig a készüléket (max. 1 év) és ellenőrizze a 

működő részeket. 

 

Beépítési módozatok: 
 

A padlókonvektort kétféleképpen lehet beépíteni – mindkettő gravitációs elv jól működik: 

 

 

 

1. ábra Hőfüggöny a nyílászáró előtt   2. ábra Páramentesítéses módozat 

 

1) Hőfüggöny a nyílászáró előtt (1.ábra) 

A padlókonvektort közvetlenül az ablak alatti padlórészben való elhelyezésével hőfüggöny 

alakul ki, amely megakadályozza a hideg levegő beáramlását a helyiség belső részeibe. 

 

2) Páramentesítéses beépítési módozat (2.ábra) pl. uszodáknál: 

A feláramló meleg levegő megakadályozza a nagy páratartalmú helyiségben a vízpára 

lecsapódását a hideg üvegfelületen, megakadályozva ezzel a páralecsapódást. A kondenzvíz 

és az esetleges fröccsenő medencevíz a leeresztő csonkon (opció) keresztül távozhat. 

 

Hideg 
levegő 

Meleg 

levegő 

Meleg 

levegő 

Hideg 
levegő 
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Alkatrészek és funkciói (3.ábra): 

 
1) Ház: 0,7 mm vastag horganyzott lemezből, megfelelő merevítésekkel ellátva, belül alap 

esetben feketére festve vagy rozsdamentes acélból készül. Funkciója: A fűtőcsatorna 

kialakítása. A ház alján található 4 db. furat, mely az aljzatbetonozást megelőző vízszintbe 

állítást követő rögzítésre ad lehetőséget. A ház oldalán a vízoldali csatlakozásokhoz perforált 

furatok vannak elhelyezve. 

 

2) Bordáscsöves hőcserélő: acél anyagú hőleadócső bordázata hegesztett kötésekkel 

csatlakozik az acél magcsőre. A robusztus kivitel előnye a könnyű tisztíthatóság. Funkció: 

Fűtőteljesítmény biztosítása – hőcsere. Csőcsatlakozása: ½” belső menet. Alap esetben 

feketére porfestve, hullámpapírba csomagolva külön szállítjuk. 

 

3) Rácsozat: készülhet aluminium profilból vagy különféle geometriai alakzatú perforációjú 

acél lemezből (acél porszórva vagy rozsdamentes szálcsiszolt) illetve bükk fa alapanyagból. 

Funkció: légáteresztés illetve esztétikai zárás.  

Figyelem! A rácsozat nem alkalmas nagyobb súlyterhelésre, igénybevételre. Átjáróknál – 

nagyobb igénybevétel esetén kizárólag a keresztirányú járórácsot javasoljuk! 

 

4) merevítő borda U- profilból (ez kb. 30 centiméterenként csavaros rögzítéssel kerül 

beépítésre a termék házába. A merevítő bordák szerepe beépítéskor jelentős, mert a nagy 

igénybevételű betonozás során nem engedi benyomódni a ház oldalát, mérethelyes marad a 

ház, amely biztosítja a szellőző (3) rácsozat behelyezhetőségét (Javasoljuk, hogy a rácsozatot 

helyezze vissza csomagolt állapotban a termék házába.) 

Figyelem! Ezek a bordák a beépítést követően is maradjanak a termékben. Hiánya esetén a 

hosszanti alu rácsozat eldeformálódhat! 

 

5) a hőcserélő pozicionáló acél lemez vagy gumi anyagból a ház aljához van rögzítve 

5 
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6) a ház véglemez ponthegesztve van rögzítve.  

Véglemez magassága sorolt kivitelnél: 

- keresztirányú fa rácsozat alkalmazása esetén a közbenső véglemezek 

alacsonyabbak, hogy a fa rácsozat igény esetén átmehessen felette. 

- hosszanti alu rácsozat esetén az összeérő véglemezek közül az egyik alacsonyabb, 

hogy a KO éllemez egyszeresen látszódjon. 

 

7) KO éllemez rozsdamentes acélból készül, mely a ház festése után kerül rögzítésre a ház 

felső élére. Funkciója: esztétika, tartósság és garantált rozsdaállóság. A beépítéskor a 

vízszintezést úgy kell elvégezni, hogy az éllemez éle a padlószint síkjába essen. Ez a kivitel 

hideg burkolathoz javasolt. 

Figyelem! Alapesetben ezt a kivitelt gyártjuk! 

Szalag parkettás kivitelnél a KO éllemez elmarad, helyette a doboz kiperemezése javasolt és 

szegőléc. Megrendelés előtt ezt a kivitelt igényelni kell! 

 

Figyelem! A gyártó előírja a rugalmas fugázóanyaggal való éllemez csatlakozást a 

padlózathoz (járólap vagy parketta)! Ennek be nem tartása azt okozhatja, hogy a rácsozatot 

nem lehet betenni a helyére. 

 

8) Szabályzószelep (sarok vagy egyenes torló) Funkciója: kézi fűtőközeg áramlás 

szabályozása, zárás - szabályozás imbuszkulccsal történhet. 

 

11) Patentív: vízoldali összekötő elem a bordáscsövek között (csak kétsorosnál). 

 

Közcsavar – szerelési segédalkatrész ½” méretben sárgarézből 

Gebo bordáscső ½” hollandival (20cm) – sorolt kivitelnél a bordáscsövek összeszerelésére 

alkalmas szerelvény. 

Leeresztő csonk (opció pl. vízlevezetés lehetősége) 

 



 

Kezelési és karbantartási útmutató PKP padlókonvektorhoz   Oldal: 6 / 9 

A gyártó a változtatás jogát fenntartja! (PKP-szer.utm-v10.6) 

 

Központ: 9483 - Sopronkövesd,   Táncsics u. 18. 

Tel: 06-99-363-058    Fax: 06-99-363-057 

Budaörsi Iroda: 2040 - Budaörs, Gyár u. 2. 

     Tel: 06-23-428-533,     Fax: 06-23-428-544 

     E-mail: bp.air-technik@troges.hu 

 

Elhelyezés és szerelés 

 

A padlókonvektor az épület padlózatába a melegvizes fűtési rendszerben az aljzatbetonozás 

előtt vagy álpadlóba építendő be általában nagyfelületű portálszerkezetek, nyílászárók 

vonalában a végleges padlószinttel egy síkban 

 

A beszintezés helyes módjai (4/a. és 4/b. ábra): 

 

 

 

4/a. ábra Hideg burkolat     4/b. ábra Meleg burkolat 

 

Beépítés előtt a termék alkatrészeinek csomagoló anyagát távolítsa el. 

 

A beépítéskor a következő pontokra fokozott figyelmet fordítson: 

 Ellenőrízze le, hogy a KO rozsdamentes acél éllemez megfelelően van-e 

rögzítve a padlókonvektor házához – szállítás, anyagmozgatás közben az 

éllemez nem-e mozdult el. Ha elmozdult gumikalapáccsal üsse vissza a 

helyére! 

 Ügyeljen a berendezés elhelyezésére - a padlószint síkjában legyen a KO 

éllemez felső éle Lásd 4.ábra. 

 Elhelyezéskor ügyeljen a helyes cső- és/vagy elektromos csatlakozásokra! 

 A sorolt kivitelnél figyelje a doboz alján a számozást, azonosítást. A számozás 

hiányában az eredeti tervrajz szerint kell összeszerelni a házakat. 

 Sorolt kivitelnél ügyeljen arra, hogy a bordáscsövek összeszerelhetőek 

legyenek (Ne legyen csőcsavarodás). 

 A sorolt kivitelnél a véglemezeken lévő furaton keresztül rögzítő csavarokkal 

rögzítse a terméket egymáshoz. 

 A hőveszteség csökkentése érdekében és a dilatáció áthidalása végett javasolt a 

padlókonvektor házának külsejére hőszigetelő anyagot elhelyezni. 
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 Az elhelyezést követően a termék házát megfelelően rögzítse, hogy 

betonozáskor Ne mozdulhasson el (A doboz alján vannak furatok erre a célra). 

 A bordáscsövet a merevítő tartók kiszerelése után tudja behelyezni a házba. 

Ügyeljen a tartók visszaszerelésére! Ezt úgy kell megtenni, hogy a rácsozat 

behelyezhető legyen a házba! 

 Szerelje be és szerelvényezze össze az acél hőcserélőket – ügyeljen a vízoldali 

bekötések helyességére.  

 A szerelvény beszerelésénél a szerelvényre vonatkozó szerelési útmutató 

szerint járjon el. 

 Amennyiben kapillárcsöves vagy elektromos termosztátfejes szerelvényt 

alkalmaz a szabályzáshoz az erre a célra kiperforált furaton keresztül végezze 

el az elektromos szerelést. 

 Ne feledjen el beszerelni tömszelencét a kábel átvezetésekhez! 

 Végezzen nyomáspróbát! 

 A szerelés helyességének ellenőrzését követően végezze el az aljzat 

betonozást. Álpadlós kivitelnél ez a lépés értelemszerűen elmarad. 

 A betonozásnál szükség esetén ügyeljen a dilatációs hézag kialakítására, mert a 

termék háza dilatáció következtében eldeformálódhat. 

 FIGYELEM – FONTOS! 

Burkolás előtt a rácsozatot helyezze be a padlókonvektor házba! Ha a rács 

fogadó rész betonozáskor deformálódott javítsa ki a hibát! A gyártó nem 

vállal jótállást ha a burkolást követően a rácsozat nem helyezhető el a 

házban. A rácsozat gyári méreteinél dilatációs hézagokkal számolunk! 

A rácsozat mérete kisebb, mint a ház keretmérete. Az üzemi körülmények 

miatt hőtágulási hézaggal kell számolni, ezért a rácsozat szobahőmérsékleten 

történő kis mértékű kotyogása a házban megengedett. 

 A burkolat elhelyezésénél különösen figyeljen a KO éllemezzel történő 

csatlakozásra. Kizárólag rugalmas fugázó-tömítő anyagot használjon a 

csatlakozásnál Lásd 4. ábra. 

 A terméket elektromosság alkalmazása esetén a megfelelő érintésvédelemmel 

kell ellátni. 

 

FIGYELEM: A szerelést és az elektromos munkákat csak képzett, hozzáértő 

szakszemélyzet végezheti a helyi előírások és a gyártó által megadott 

követelmények figyelembevételével. 
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Beüzemelés 
 

A következők figyelembe vétele mindenképpen elengedhetetlen, ellenkező esetben komoly 

gépi és személyi sérüléseket okozhatunk a beüzemeléskor: 

 A beüzemelést csak képzett, hozzáértő szakszemélyzet végezheti a helyi előírások és a 

gyártó által megadott követelmények figyelembevételével. 

 A beüzemelés előtt aktiváljon minden biztonsági berendezést. 

A beüzemeléskor kövesse a következő sorrendet: 

 Ellenőrizze, hogy a beépítés mechanikailag megfelelő-e. 

 A termék házából távolítsa el az esetleges idegen tárgyakat a termék tiszta, 

sérülésmentes és nincs benne vízkifolyás. 

 Ellenőrizze, hogy a termék szabályzása előírásszerűen van-e az elektromos oldalon 

bekötve. 

 Végezze el a beüzemelést. 

 Ellenőrízze le a terméket. 

 

Üzemeltetés 
 

A termék üzemeltetése közben a következő biztonsági tanácsokra feltétlenül ügyelni kell – 

ezáltal kerülhető el személyek sérülése, gépkár és más anyagi kár valamint környezeti kár. 

 Tisztítási-, és karbantartási munkákat fokozott körültekintéssel kell elvégezni – az 

üzemeltetési utasításokat pontosan be kell tartani. 

 Javítási munkákat csak megfelelő szakismerettel rendelkező szakszemélyzet végezhet 

– a baleset-megelőzési előírásokat pontosan be kell tartani. 

Az üzemeltetési munkák megkezdése előtt biztosítsa a területet. 

 A munkavégzés megadott sorrendjét be kell tartani. 

 Üzem közben a készülék belsejébe nyúlni kellő óvatossággal - indokolt esetben - 

szabad pl. kézi szabályozáskor. A hőcserélő üzem közben égési sérüléseket okozhat! 

 Csak képzett elektromos szakember végezhet munkát az elektromos berendezéseken. 

 Mindig újra kell cserélni az önzáró csavarokat és anyákat. 

 Minden csavar megadott húzónyomatékát be kell tartani. 

 

Karbantartás 
 

A berendezés rendeltetésszerű használat mellett különösebb karbantartást nem igényel. A 

rácsfelületek tisztítását puha enyhén nedves törlőruhával kell elvégezni. A fűtőelemek 

porszívózással tarthatók tisztán a rácsozat eltávolítása után. 

 Figyelem: Csak a kereskedelemben kapható tisztítószert alkalmazzon az előírt 

biztonsági utasítások alkalmazása mellett, és ne használjon karcoló vagy dörzsölő 

szerszámot (a felületvédelem tönkremegy). 

 A terméket nem szabad vízzel elárasztani! 

 A hőcserélő lamelláit nem szabad elhajlítani, mechanikai ütésnek kitenni! 

 A karbantartási időköz a termék alkatrészeinek szennyezettségének függvényében 

igény szerint, de évente legalább két alkalommal indokolt 
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Hibaelhárítás 

 
A következők figyelembe vétele mindenképpen elengedhetetlen, ellenkező esetben komoly 

gépi és személyi sérüléseket okozhatunk a szereléskor: 

 Csak akkor kezdjen bele egy hiba javításába, ha rendelkezik az ehhez szükséges 

szakértelemmel. 

 Először bizonyosodjon meg arról, hogy a munkálatok közben a vízoldali elzárás – 

leürítés megtörtént, az elektromos feszültség mentesítés biztosított, 

 

A lehetséges zavarok táblázatos áttekintése, segítség a hibaelhárításhoz 

Hiba Ok Megszüntetés 

Szerelvény 

nem szabályoz 

szerelési hiba hívja a szerelést végző szakembert és/vagy keresse a termék 

gyártóját. 

A rácsozat nem 

rakható be a 

helyére. 

üzemeltetési hiba  a rácsozat alatti részt tisztítsa meg idegen anyagoktól, 

tárgyaktól, 

a megfelelő rácsot próbálja behelyezni? 

szerelési, 

kivitelezési hiba 

a termék rácsfogadó része deformálódott – a deformációt 

szüntesse meg vagy hívja a termék gyártóját 

gyártási hiba a rácsozat gyártási mérete nem megfelelő – hívja a gyártót 

Víz folyás van 

a termék 

házában 

 

szerelési hiba Zárja el a szelepeket! 

Ellenőrizze, hogy a víz kifolyás helye a szerelvényeknél van-e? 

A szerelés szakszerű? Hárítsa el a szerelési hibát szakember 

segítségével. 

gyártási hiba Zárja el a szelepeket! 

Ellenőrizze, hogy víz kifolyás a hőcserélőn van-e? Hívja a 

gyártót! 

 

 

 

Köszönjük figyelmét! 

Bízunk abban, hogy a fenti utasítások segítik munkáját és a berendezés a kívánalmaknak 

megfelelően hosszú időn át üzemel. 
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