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Égők adatai (Szériában nem gyártott készülékek. Csak tartalékba!) 
A gázüzemű szivattyús fali kazánoknak atmoszférikus, légelőkeveréses égőjük van, az égőket 

fúvóka cserével lehet más gázfajtára átállítani. 
A ZC18.3 típusjelű készüléken  az UNIVERZÁL égőt alkalmazzuk. 
A többi készüléken a CHAFFOTEAUX licence égőt alkalmazzuk. 
 
                     Teljes égő    Gyújtóláng fúvóka 
 Rajzszám fúvóka 

rajzszám 
méret/darab-
szám 

Rajzszám méret/darab-
szám 

C 12.3 földgáz "H" 13514-101 8133-201 ø1,28 /8db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 13514-101 8133-201 ø1,28 /8db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 13514-102 8133-218 ø0,68 /8db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 13514-103 8133-208 ø0,75 /8db 8186-202 ø0,2 /1db 
C 18 földgáz "H" 2404-101 8133-201 ø1,28 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 2404-101 8133-201 ø1,28 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 2404-102 8133-218 ø0,68 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 2404-103 8133-208 ø0,75 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
C 21 földgáz "H" 8014-104 8133-205 ø1,23 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 8014-105 8133-208 ø0,75 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
C 24 földgáz "H" 2551-101 8133-201 

8133-204 
ø1,28 /14db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

 földgáz "S" 2551-101 8133-201 
8133-204 

ø1,28 /14db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

 pébé 2551-102 8133-218 ø0,68 /16db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 2551-103 8133-208 ø0,75 /16db 8186-202 ø0,2 /1db 
C 30 földgáz "H" 13500-101 8133-201 

8133-204 
ø1,28 /18db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

 földgáz "S" 13500-101 8133-201 
8133-204 

ø1,28 /18db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

 pébé 13500-102 8133-218 ø0,68 /20db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 13500-103 8133-208 ø0,75 /20db 8186-202 ø0,2 /1db 
C 40.3 földgáz "H" 8244-106 8133-201 ø1,28 /24db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 8244-106 8133-201 ø1,28 /24db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 8244-111 8133-218 ø0,68 /24db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 8244-110 8133-208 ø0,75 /24db 8186-202 ø0,2 /1db 
ZC 18.3 földgáz "H" 8014-110 8133-204 ø1,18 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 8014-110 8133-204 ø1,18 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 8014-112 8133-216 ø0,65 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 8014-114 8133-209 ø0,70 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
 földgáz "H" 14517-101 8133-201 ø1,28 /8db 8186-201 ø0,3 /1db 
SC 12 és földgáz "S" 14517-101 8133-201 ø1,28 /8db 8186-201 ø0,3 /1db 
SC 12 A pébé 14517-102 8133-218 ø0,68 /8db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 14517-103 8133-201 ø0,75 /8db 8186-202 ø0,2 /1db 
 földgáz "H" 15518-101 8133-201 

8133-204 
ø1,28 /14db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

SC 24 és földgáz "S" 15518-101 8133-201 
8133-204 

ø1,28 /14db 
ø1,18 /2db 

8186-201 ø0,3 /1db 

SC 24 A pébé 15518-102 8133-218 ø0,68 /16db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 15518-103 8133-208 ø0,75 /16db 8186-202 ø0,2 /1db 
SC 40 földgáz "H" 8244-106 8133-201 ø1,28 /24db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 8244-106 8133-201 ø1,28 /24db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 8244-111 8133-218 ø0,68 /24db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 8244-110 8133-208 ø0,75 /24db 8186-202 ø0,2 /1db 
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V4.2 földgáz "H" 2511-101 8133-201 ø1,28 /14db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 2511-104 8133-219 ø1,45 /14db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 2511-102 8133-218 ø0,68 /14db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 2511-103 8133-218 

8133-208 
ø0,68 /8db 
ø0,75 /6db 

8186-202 ø0,2 /1db 

ZV 4.3 földgáz "H" 8014-110 8133-204 ø1,18 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 földgáz "S" 8014-110 8133-204 ø1,18 /12db 8186-201 ø0,3 /1db 
 pébé 8014-111 8133-216 ø0,65 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
 propán 8014-113 8133-209 ø0,70 /12db 8186-202 ø0,2 /1db 
 
Figyelem: Az égő más gázfajtára történő átállításakor ellenőrizni kell, hogy a megfelelő méretű 
fúvókát alkalmazzuk. A fúvókákon található egy számjelölés, ami a fúvóka átmérőjének milliméterben 
kifejezett értékének százszorosa. Például, ha ø1,28 ( 1,28 mm átmérő ) méretű fúvókára van 
szükségünk, akkor 128-as jelzésű fúvókát kell alkalmaznunk. A gyújtóégő fúvókákra a fentiek 
ugyanúgy érvényesek, tehát ha ø0,3 ( 0,3 mm átmérő ) méretű fúvókára van szükségünk, akkor 30-as 
jelzésű fúvókát kell alkalmaznunk. 


