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Üretici, önceden bildirimde bulunmaksızın teknik ve ticari belgelerinde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutarak basım ya da yazım hatalarından 
ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Sayın Müşterimiz,

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı sizi kutlarız. Bir Immergas
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan yeterli ve bilgilendirilmiş. Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Müteakip sayfaları dikkatlice okuyunuz: İmmergas ürününden en sağlıklı ve verimli şekilde istifade etmenizi sağlayacak olan cihazınız 
için yararlı bilgileri temin edebilirsiniz.
Cihazınızın ile ilgili tüm işlemler için  bölgenizde bulunan Yetkili Teknik Servis Merkezimize müracaat ediniz. 

Genel uyarılar

Bütün Immergas ürünleri nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.
Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve cihazın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi yeni kullanıcıya teslim edilmelidir.   
Sözkonusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde 
başvuru kaynağı olarak saklanması gerekmektedir..
Kullanım kitapçığı Immergas kombilerin kurulumu ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kombilerin kurulumu ile ilgili diğer konular için (örneğin iş güvenliği, 
çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara uyulması gerekmektedir.
Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen kurallar çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin, yürürlükteki 
yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye sahip uzman 
yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.
Cihazın ve/veya Immergas üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin 
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman teknik personel tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Immergas Yetkili Teknik Servis Merkezleri bu konuda 
kalite ve profesyonelliği hususunda bir teminat teşkil etmektedirler. 
Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma 
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir.
Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından 
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer..
Cihazın ekonomik kullanım ömrü 15 yıldır.
Yetkili Teknik Servis Listesine www.immergas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ürün, AB ülkelerinde kullanım için tasarlanmamıştır.
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1 KOMBİ  
MONTAJI

1.1 MONTAJ ÖNERİLERİ.
Eolo Star 24 5E kombi, yalnızca duvara monte 
edilmek üzere tasarlanmıştır; ortam ısıtmak ve 
evsel kullanım amacıyla sıcak su üretmek ve 
benzer amaçlar için kullanılmalıdır.
Kombinin ve ilgili Immergas aksesuarlarının 
monte edileceği yer, uygun özelliklere sahip ol- 
malıdır (teknik ve yapısal) ve (daima güvenli, et- 
kili ve rahat koşullarda) olacak şekilde olmalıdır:
- montaj (teknik yönetmelikler ve teknik düzen-

lemelerin koşullarına göre);
- bakım işlemleri (planlı, periyodik, rutin ve özel 

bakımlar dahil);
- sökme (cihazların ve bileşenlerin yüklenmesi 

ve nakliyesi için dış mekana) ve cihazların ve/ 
veya dengi bileşenlerin değiştirilmesi.

Duvarın düz ve pürüzsüz olmasının yanı sıra 
duvarın arkasından cihaza müdahale edilme- 
sine olanak vermeyen girinti ve yarıklarının da 
olmaması gerekir. Kombiler, kesinlikle, zemin 
ve mesnetler üzerine monte edilmek amacıyla 
tasarlanmamışlardır (Şekil 1-1).
Montaj türündeki değişikliklere göre kombinin 
sınıflandırılması da aşağıdaki şekilde değişir:

- B Tipi kombi 22 Kombinin monte edildiği 
odadan doğrudan hava girişi için ilgili terminal 
kullanılarak monte edildiyse.

- C tipi kombi, eğer hava girişi ve dumanların 
çıkarılması için sızdırmaz hazneli kombi için 
belirlenen konsentrik borular ya da diğer boru 
tipleri kullanılarak monte edildiyse.

Kesinlikle ve yalnızca mesleki açıdan yeterliliğe 
haiz bir uzman tesisatçı tarafından uygulama 
yapılabilir. Montajın yürürlükteki yasal düzen- 
lemelerle standartlara uygun olarak ve yerel 
kurallar ile teknik standartlara riayet edilerek 
yapılması gerekir.

Önemli: Immergas, bu tür ekipmanların uygun- 
suzluklarından ya da diğer sistemlerden kombi 
lerin çıkarılmasından kaynaklanan tüm hasarlar 
konusunda sorumluluk üstlenmemektedir.

Cihazı monte etmeden evvel sağlam ve bütün 
olduğunun kontrol edilmesi gerekmekte olup, 
böyle olmaması halinde vakit kaybetmeksizin 
tedarikçi firmaya müracaat edilmelidir. Ambalaj 
malzemeleri (agraf, çivi, plastik torbalar, polisti-
rol kauçuk,vs.) tehlike yaratabilecek malzemeler 
oldukları için çocukların erişemeyeceği yerlerde 
muhafaza edilmelidirler. Cihazın mobilya içerisi-
ne veyahut da mobilyalar arasına monte edilmesi 
halinde olağan bakım müdahaleleri için gerekli 
mesafelerin bırakılması gerekir; bu nedenle 
kombinin üst kısmı ve tavan arasında en az 45 
cm ve kombinin dış cidarları ile mobilya arasında 
en az 3 cm boşluk bırakılması önerilir. Cihaz 
yakınında kesinlikle hiçbir yanıcı maddenin 
bulundurulmaması gerekmektedir (kağıt, bez 
parçası, plastik, polistirol, vs.).
Elektrikli ev aletlerinin kombi cihazının altına 
monte edilmemesi tavsiye olunur, çünkü emniyet 
valfının devreye girmesi durumunda bunlara 
zarar verebilir (ancak özel bir huni ve hortum 
sistemi bulunuyorsa zarar vermez); ayrıca su 
bağlantılarında sızma olması halinde de hasara 
yol açabilir; emsal olaylardan dolayı doğabilecek 
hasarlarda üretici firma elektrikli ev aletlerinde 
oluşan hasardan sorumlu değildir.
Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü kom-
binin altına mobilyalar vs. yerleştirilmesini 
önermiyoruz.

Normalin dışında bir çalışma, arıza veya sağlıksız 
bir durum olması halinde cihazın devre dışı 
bırakılması ve yetkili teknik personele baş 
vurulması gerekir (örneğin, gerek orijinal yedek 
parça ve gerekse teknik bilgi konularında yeterli 
bilgi ve birikime sahip İmmergas yetkili Teknik 
Servisi).  Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü 
veya müdahalede bulunulmamalıdır.
Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmemesi 
kişisel sorumlulukların üstlenilerek garanti kap- 
samının sona ermesi sonucunu doğurur.

• Montaj kuralları: 
 - bu kombi kısmen muhafazalı açık mekanlar-

da montaja olanak sağlar. Kısmen muhafazalı 
yer olarak kombinin doğrudan doğruya 
atmosferik şartlara (yağmur, kar, dolu, vs.) 
maruz kalmadığı mekanlar kast edilmekte- 
dir. 
NOT: bu montaj tipi yalnız cihazın varış 
ülkesinde geçerli olan kanunlar tarafından izin 
verilmesi durumunda mümkündür.

 - Yangın riski olan yerlere (örneğin yer altı 
park yerleri, garajlar), potansiyel oalrak te- 
hlikeli alanlara, gazlı cihazlara ve baca gazı 
kanallarına montaj yapılması yasaktır.

 - Sıcak Pişirme yüzeylerine ve duvarlarına 
montaj yapılması yasaktır.

 - Yerel yönetmeliklerde belirtilmediği sürece 
apartmanların kamu alanlarını, iç mekandaki 
merdivenleri ya da diğer kaçış yollarını (örn. 
iskeleler, giriş alanları vs.) oluşturan alanlar- 
da/odalarda kurulum yapılması yasaktır.

 - Aynı zamanda yürürlükte olan yerel yönet- 
melikler tarafından belirtilmedikçe montajın; 
kilerler, giriş holleri, çatı araları vs. gibi 
apartmanların ortak alanlarını oluşturan 
mekanlara montaj yapılması da yasaktır.

Dikkat: kombinin duvara monte edilmesi, 
Cihazın sağlıklı çalışmasına mani olmayacak 
şekilde yapılması gerekmektedir.
Vida ve dübeller (standart verilen); kombinin 
duvara sabitlenmesi için sabitleme şablonu ile 
birlikte kullanılacaktır; yalnız katı ya da yarı 
oyuk tuğla ya da bloklardan yapılmış duvarlara 
doğru şekilde yerleştirilmeleri durumunda 
yeterli destek sağlarlar (teknik standartlara 
göre). Duvarların oyuk tuğlalar ya da bloklardan 
yapılmış olması halinde sınırlı statik özellikleri 
olan bölmeler olması halinde ya da duvarların 
belirtilenler dışında olması halinde uygun 
montajın sağlandığından emin olmak için statik 
test yapılmalıdır.

Not.: cihazla sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca duvara montaj askısının 
takılarak sabitlenmesinde kullanılması ge- 
rekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kayna-
ma seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar. 
Dolayısıyla da, kombi cihazlarının güç ve verim 
kapasitelerine uygun bir kalorifer tesisatına 
bağlanmaları gerekmektedir.

EVET HAYIR
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Açıklamalar:
 G - Gaz girişi
 AC - Sıcak kullanım suyu çıkışı
 ACV - Sıcak kullanım suyu girişi solar karışım 

vana kiti (Opsiyonel)
 AF - Soğuk kullanım suyu girişi
 R - Tesisat Dönüş
     M -    Tesisat Gidiş 
   V -       Elektrik bağlantısı
 VS - Emniyet ventili  drenajı

 NOT: bağlama grubu (opsiyonel)

Yükseklik (mm) Genişlik (mm) Derinlik (mm)

756 440 240

BAĞLANTILAR

GAZ KULLANIM 
SUYU KALORİFER

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1.2 ANA BOYUTLAR.

1.3 DONMA KORUMASI.
Minimum sıcaklık -5°C. Kombi cihazı, içerisin-
deki suyun 4°C derecenin altına inmesi halinde 
otomatik olarak pompa ve boyleri dev-reye soka-
rak donmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
-5 °C ortam sıcaklığında donmaya karşın buzlan-
maya karşı koruma ancak aşağıdaki şartlarda 
sağlanır.

Minimum sıcaklık -15°C .  Eğer kombi, 
sıcaklığın-5°C’nin altına düştüğü alanlara monte 
edilirse cihaz donabilir.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulması gerekir:
- Bu dolaşıma, özellikle merkezi ısıtma sistem- 

leri için uygun olan ve üreticinin, kombinin 
ısı eşanjörüne ya da diğer bileşenlerine zarar 
vermeyeceğini garanti ettiği iyi kalite ve 
sağlığa zararlı olmayan bir donma engelleyici 
sıvı uygulanarak, ısınma dolaşımını soğuktan 
korumak gerekir. Antifriz sıvısı, kişi sağlığı 
için zararlı olmamalıdır. Ürünün en düşük 
derecede korunmasını sağlayacak yüzdede 
sıvının kullanımı için üretici talimatlarını çok 
dikkatli bir şekilde uygulamak gerekmekte-
dir. Potansiyel su kirlilik sınıfı 2 ile sulu bir 
çözelti hazırlanmalıdır (EN 1717:2002 ya da 
yürürlükte olan yerel standartlar).

Uyarı: fazla glikol kullanımı, cihazın doğru 
şekilde çalışmasına zarar verebilir.

 Immergas kalorifer kazanlarının ısı dolaşımını 
oluşturan maddeler, etilen ve propilen glikol 
bazlı donma önleyici sıvılara dayanıklıdır (eğer 
karışımlar mükemmel şekilde hazırlanmışsa).

 Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konu-
sunda tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.

- Talep üzerine tedarik edilebilen ve bir elektrik 
rezistansı ile bunun kablolarının yanı sıra bir 
de kumanda termostatından oluşan kullanım 
suyu tesisatının donmaya karşı koruma                         

setini de (donma önleyici set) edinebilirsiniz 
(aksesuar olarak satılan setin ambalajında yer 
alan montaj talimatlarını dikkatlice okuyunuz

Bu şartlarda kombi cihazı ısısının -15°C dereceye 
kadar düşmesi halinde donmaya karşı koruma 
altındadır.

Kombinin antifriz koruması (hem -5°C hem 
de -15°C) yalnız aşağıda belirtilen durumlarda 
garanti edilir:
- - kombinin düzenli bir şekilde gaz ve elektrik 

girişine bağlı olması; 
- - ana elektrik şalterinin açık olması;

- kombinin stand-by ( ) pozisyonunda 
olmaması;

- kombinin arıza durumunda olmaması  (Parag. 
2.4);

- - donma önleyici set aksamının arızalı ol- 
maması.

Garanti kapsamının geçerli olması hususunda 
elektrik kesintilerinin olmamasının yanı sıra bir 
evvelki sayfada belirtilen hususlara da riayet 
edilmesi gerekmektedir.

NOT: Kombi cihazının ısının 0°C derecenin 
altına düştüğü mekânlara gerek kullanım suyu ve 
gerekse kalorifer ısıtması amaçlı montajı halinde 
kalorifer tesisatının ve kullanım suyu borularının 
izolasyonlu olması gerekmektedir
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1.4 KOMBİ BAĞLANTILARI
Cihazın hidrolik ve gaz sistemi bileşenlerinin 
çalışması için gerekli tüm parçaları içeren 
bağlantı ünitesi, opsiyonel olarak gelir.

1.5 GAZ BAĞLANTISI.
Bizim kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. 
ile çalışmak üzere üretilmişlerdir. Besleme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit veya- 
hut da daha büyük olması gerekmektedir. Gaz 
bağlantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları 
içerisinde ileride kombinin veriminin düşmesine 
neden olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi 
gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın 
kombi için öngörülen türde olmasının kontrolu 
gerekmektedir (kombi cihazı üzerin- de yer alan 
etikete bakınız). Farklılık olması halinde kombi 
üzerinde işlem yaparak gaz dönüşümünün yapıl- 
ması gerekir (cihazlarda gaz dönüşüm başlığına 
bakınız). Ayrıca, hattan gelen gazın (metan veya- 
hut LPG) dinamik basıncının kontrol edilmesi 
gerekmektedir, çünkü gaz girişindeki basıncın 
yetersiz olması halinde cihazdan verim sağlan- 
ması zorlaşır ve kullanıcı için sorunlar oluşabilir.
Gaz musluğu bağlantısının sağlıklı şekilde 
yapılmış olduğunu kontrol ediniz. Gaz besle- 
me borusunun boyutu, gazın boylere tam ve 
güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şekilde ve 
yürürlükteki yasal düzenlemelere riayet edilerek 
sağlıklı bir şekilde cihazın azami güçte çalışırken 
de en iyi verimin elde edilmesini temin edecek 
şekilde boyutlandırılmış olmalıdır (teknik veri- 
ler). Bağlantı sistemlerinin yasal düzenlemelere 
uygun olması gerekmektedir.

Yakıt olarak kullanılan gazın kalitesi. Cihaz 
yabancı madde ihtiva etmeyen saf yakıtla kul- 
lanılmak üzere tasarlanmıştır; aksi olması ha- 
linde, yakıtın saf hale getirilmesinin sağlanması 
amacıyla cihaza gerekli filtre sistemlerinin ilave 
edilmesi gerekmektedir

İstifleme tankı (LPG deposundan giriş olması 
halinde).
- Yeni LPG istif tanklarında kalıntı gazlar (azot) 

olması muhtemel olup, bu gazların mevcudi- 
yeti halinde yakıt alaşımının güç kaybı olabi- 
leceğinden dolayı hatalı çalışmalara sebebiyet 
verebilirler.

- LPG gazının alaşımına bağlı olarak tanklar-
da istiflenmesi esnasında muhtelif alaşım 
katmanlarının tabakalanması söz konusu 
olabilir. Bu da, cihazın ürettiği kalori veriminde 
değişkenlik oluşmasına sebebiyet verebileceği 
gibi cihazın randımanını olumsuz olarak etki-
leyebilir.

1.6 HİDROLİK BAĞLANTI.
Dikkat: Kombinin bağlantılarının yapıl- 
masından evvel cihaz garantisinin geçerliliğini 
yitirmemesi için, ana değiştiricide (borular, 
ısıtıcı aksam, vs.) oluşması muhtemel kalıntıları 
çözücü veyahut da emsal maddeler kullanarak 
arındırınız, aksi takdirde kombinin çalışmasına 
olumsuz etki yaparlar.

Sistemin ve cihazın kalıntılardan (örn. tortu), 
çamur ya da diğer tehlikeli kalıntılardan korun- 
ması için yürürlükte olan teknik standartlara göre 
ısıtma ve su sistemi için arıtma işlemi gereklidir.

Hidrolik bağlantıların kombi şablonunda be- 
lirtilen bağlantı noktalarına uyulmak suretiyle 
sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 
Kombinin güvenlik valf tahliyesinin bir tahliye 
hunisine bağlanması gerekmektedir. Aksi takdir- 
de, emniyet valfinin devreye girmesi halinde ve 
cihazın bulunduğu mekanı su basması durumun- 
da Üretici sorumlu tutulamaz.

Dikkat: Üretici, otomatik dolum sis- teminin ku-
rulumundan kaynaklanan hasarlar durumunda 
yükümlülük kabul etmemektedir.

Dikkat: cihazın kullanma ömrünü ve randıman 
özelliklerini muhafaza etmek için kireç katmanları 
oluşumuna neden olacak su tiplerininin mevcut 
olması halinde “polifosfat doz ayarlayıcısı” seti 
monte edilmesi tavsiye edilir.

1.7 ELEKTRİK BAĞLANTISI.
 "Eolo Star 24 5 E" kombi tüm cihaz olarak IPX5D 
seviyesi elektriksel koruma sınıfına  sahiptir.  Bu 
cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal 
düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir 
topraklı hattına doğru bir şekilde ve yürülükteki 
güvenlik standartlarına uygun olarak yapılması 

halinde temin edilebilir. 

Dikkat: Üretici, kombinin toprak bağlantısının 
yapılmamış olması ve referans olarak riayet 
edilmesi gereken standartlara uyulmamasından 
ötürü kişi veyahut da eşyalara gelebilecek her 
türlü hasar karşısında hiç bir şekilde sorumlu 
tutulamaz.

Ayrıca, kombi üzerinde yer alan etikette belir-
tilen cihazın maksimum kapasitede çektiği 
elektrik akımının mekanda bulunan elektrik 
tesisatına uygun olduğunun kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Kombiler, “X” tipi, fişsiz giriş 
kablosu ile donatılmışlardır. Giriş kablosunun, 
L –(Faz) N- (Nötr) kutupları ile toprak hattına  , 
riayet edilmek suretiyle , 230V ±%10/ 50Hz 
bir tesisata bağlanması gerekmekte olup, söz 
konusu tesisat hattı üzerinde III sınıf olarak 
adlandırılan çift kutuplu bir şalter yer almalıdır. 
Cihaz besleme kablosunun değişim  işlemleri için 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
İmmergas Yetkili Teknik Servisine). 
Giriş kablosunun öngörülen şekilde döşenmesi 
gerekmektedir (Şekil 1-3). 
Şebeke sigortası değiştirilmesi gerekmesi duru-
munda, devre kartı üzerinde 3,15A hızlı tip bir 
sigorta kullanınız. Cihazın ana elektrik girişinin 
sağlanması amacıyla, hat bağlantısınıda adaptör-
ler, üçlü prizler veyahut da uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.
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1.8 UZAKTAN KUMANDALAR VE ODA 
TERMOSTATLARI (OPSİYONEL)

Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta 
olan ortam kronometrik termostatları ile uzaktan 
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine 
haizdir (Şekil 1-4; 1-5).
Tüm İmmergas kronometrik termostatları 
yalnızca 2 kablo ile bağlanabilir. Aksesuar se- 
tinde yer alan kullanım ve montaj talimatlarını 
dikkatlice okuyunuz.
• Dijital kronometrik termostat On/Off Krono-

metrik termostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar:

 - ortam için iki ısı değeri ayarlanması : biri 
gündüz için (konfor ısısı) ve diğeri de gece 
için (kısık ısı);

 - haftalık olarak azami dört açma ve kapama 
programının ayarlanabilmesi;

 - olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi:

• manüel mod (ayarlanabilir sıcaklık ile).
• otomatik mod (ayarlanan program ile).
• cebri otomatik mod (otomatik programın anlık 

sıcaklık değişimi).
 Kronometrik termostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi 

alkalin pil ile beslenir.
• İklim kontrollü kronometrik termostat ve 

CARV2 fonksiyonu ile dijital uzaktan mini-
ku- manda cihazı. Önceki noktada açıklanan 
fonksiyonlara ilaveten Mini-DRC ve CARV2 
panelleri, kullanıcının, cihazın kurulduğu yere 
gitmeden önceden ayarlanan parametreleri 
kullanarak cihazın ve merkezi ısıtma sisteminin 
işletimine ilişkin tüm önemli bilgileri kullan- 
masını sağlar. Mini CRD ve CARV2 panelleri; 
kombinin çalışma arızalarını görüntülemek 
için öz denetim ile donanmışlardır. Uzaktan 
panellere dahil edilen iklim regülatörü, kesin 
doğruluk ile istenilen oda sıcaklığını elde 
etmek ve dolayısıyla kullanım masraflarında 
önemli tasarruflar sağlamak amacıyla ısıtılan 
odanın gerçek ihtiyaçlarına göre sistem akış 
sıcaklığının ayarlanmasını sağlar. Mini CRD 
ve CARV2, kombi ve cihazlar arasında veri 
ilerimi için kullanılan aynı 2 kablo ile doğrudan 
kombiden beslenir.

1.9 BACA SİSTEMLERİ.
Üretici; kombi işletimi için temel olan hava 
emiş terminalleri ve baca egzosu kurulumuna 
istinaden kombilerden ayrı çeşitli çözümler 
sunarak kendi baca kurulumunuzu yapmanızı 
önermektedir.

Dikkat: Kombi yalnızca orijinal İmmergas 
hava emiş ve duman tahliye düzeneği ile 
birlikte monte edilmelidir. Bu tahliye boru 
tipleri aşağıdaki ibareyi taşıyan bir tanımlama 
markasına haizdirler : “yoğuşmalı kombiler 
için değil”.

Duman tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
materyallerle temas halinde olmamaları ve yakın 
bulunmamaları ayrıca da yanıcı materyalde 
mamul duvarlardan geçmemeleri gerekmektedir.

• Eşdeğer Mukavemet ve uzunluk faktörleri. 
Tahliye borusunu oluşturan her bir parçanın 
deneysel testlere istinaden ortaya çıkmış ve 
bir sonraki tabloda belirtilmekte olan Mukave- 
met faktörü bulunmaktadır. Beher parçanın 
Mukavemet Faktörü monte edildikleri kombi 
tipinden bağımsız olup boyutsal olmayan 
bir ha- cimdir. Ancak, kanalın içerisinden 
geçen sıvının ısısna bağlı olup, hava emiş 
ve duman tahliye kullanımları arasındaki 
farka dikkat etmek gerekir. Beher münferit 
aksamın ayni çapta belli bir uzunlukta boruya 
tekabül eden bir mukavemeti vardır; Buna 
da eşdeğer uzunluk denir, BU DA Rezistans 
Faktörlerindeki orandan elde edilir. Tüm 
kombilerde 100 e tekabül eden ve deneysel 
olarak elde edilebilen bir Mukavemet Faktörü 
bulunur. Kabul edilebilir azami Mukavemet 
Faktörü, tüm Terminal Setleri ile kabul 
edilebilir azami uzunluk mukavemetine ta-
kabül eder. Bu bilgilerin tümü çeşitli baca 
konfigürasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için 
gerekli hesaplamaların yapılabilmesine olanak 
sağlar.

Not: ticari bileşenleri kullanarak baca kanalının 
boyutlandırılması için yanma prametreleri tablo-
suna bakınız (Paragr. 3.16).

Dijital Uzaktan Mini-Control ya da CARV2 
On/Off ya da On/Off kronometrik termostat 
elektrik bağlantıları (Opsiyonel). Aşağıda 
belirtilen işlemlerin cihazdan elektrik girişinin 
kesilmesinden sonra yapılması gerekmektedir. 
Muhtemel termostat veyahut da ortam krono- 
metrik termostatı On/Off, X40 köprüsü kesile-
rek 40 ve 41 slotlara bağlanır (Şekil. 3-2). On/
Off termostat slotunun “temiz” tipte olmasına 
yani ağ geriliminden bağımsız olmasına dikkat 
ediniz, böyle olmaması halinde elektronik ayar 
kartı hasar görebilir. Kombi, tek seferde yalnız 
bir cihaza bağlanabilir.

Önemli: eğer Mini CRD ya da CARV2 uzaktan 
kumanda kullanılırsa, elektrik tesisatları konu- 
sundaki yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler 
gereğince iki ayrı hat bulundurulması zorunlu- 
luğu mevcuttur. Kombinin hiçbir boru veyahut 
da hortumunun elektrik veyahut da telefon 
toprak hattı olarak kullanılmasına müsaade 
edilemez. Bu nedenle buna benzer bir durumun 
oluşmadığını kom- binin elektrik bağlantılarını 
yapmadan evvel kontrol ediniz.
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Açıklamalar:
 1 - Tahliye diyaframı: 
   Ø 38; Ø 40; Ø 42,5
2 - Giriş diyaframı: Ø 55

Diyafram Ø 85/125 dikey kanal metre
uzunluğu

Ø 38 0 ila 8.1 arasında

Ø 42.5 8.1’den 12.2’ye kadar

Diyafram *İki dirsekli Ø 80 yatay
kanal metre uzunluğu

çıkış giriş

Ø 40 Ø 55 0 ila 8 arasında

Diyafram *Dirseksiz Ø 80 dikey 
kanal metre uzunluğu

çıkış giriş

Ø 40 Ø 55 0 ila 12 arasında

Diyafram *İki dirsekli Ø 80 yatay
kanal metre uzunluğu

çıkış giriş

- Ø 55 8’den 14’e kadar

Ø 40 - 14’den 35’e kadar

Diyafram *Dirseksiz Ø 80 dikey 
kanal metre uzunluğu

çıkış giriş

- Ø 55 12’den 18e kadar

Ø 40 - 18’den 40’a kadar

Diyafram (**) İki dirsekli Ø 80 ya-
tay kanal metre uzunluğu

çıkış giriş

Ø 40 Ø 55 0 ila 8 arasında

Diyafram (**) Dirseksiz Ø 80 dikey 
kanal metre uzunluğuçıkış giriş

Ø 40 Ø 55 0 ila 12 arasında

Diyafram
girişi

(**) İki dirsekli Ø 80 yatay 
kanal metre uzunluğu

Ø 55 8’den 27’ye kadar

Diyafram
girişi

(**) Dirseksiz Ø 80 dikey 
kanal metre uzunluğu

Ø 55 12’den 27’ye kadar

(*) Bu maksimum uzatma değerlerinin 1 metre-
lik tahliye borusu ile giriş yaptığı göz önüne 
alınmıştır.

(**) Bu maksimum uzatma değerlerinin 1 metrelik 
giriş borusu ile yapıldığı göz önüne alınmıştır..

• Çift yanaklı contaların konumlandırılması. 
Yanaklı contaların dürsek ve uzatmalara 
sağlıklı bir şekilde yerleştirilebilmeleri için 
montaj isti- kametinin izlenmesi gerekmektedir  
(Şekil. 1-6).

• Boru uzatma ve dirsek tespit contaları. 
Tahliye sistemine ait kanallara uzatma ekle-
ri- nin takılması halinde aşağıdaki işlemlerin 
yapılması gerekir : Konsantrik boru veyahut 
da konsantrik dirseğin erkek tarafından (düz) 
bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 
bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

 Dikkat: Tahliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılmasının gerekmesi duru- 
munda, dahili borunun harici boruya oranla 
5 mm çıkıntılı olması gerektiğini gözönünde 
bulundurunuz.

• NOT: güvenlik amacıyla, geçici dahi olsa kombi 
giriş/çıkış terminalini tıkamayınız.

• •N.B.: Yatay boruların montajı esnasında  
daima kombiye doğru boruyu %3 minimum 
eğimde tutulmalıdır ve kelepçe, yalıtımsız bo-
rular için her 3 metrede bir ve yalıtımlı borular 
için her 2 metrede bir monte edilmelidir.

Diyaframın montajı. Bir kombinin sağlıklı bir 
şekilde çalışabilmesi amacıyla hermetik hazne 
çıkış noktası tahliye bağlantısı öncesinde bir 
diyafram konulması gerekir (Şekil 1-7).
Uygun diyafram seçiminde kanal bağlantıları 
ile bunların azami uzunluklarının göz önüne 
alınması gerekmektedir: Bu hesaplama aşağıdaki 
tablolardan yararlanılarak yapılabilir :
Not : diyaframlar kombi cihazı ile birlikte 
sunulmaktadırlar.

Dikkat: sadece 80/80 bölünmüş terminallere 
sahip tesisatlarda, Şekil l’-8 de gösterildiği gibi, 
kapalı bölmenin altındaki fişin çıkarılması 
gereklidir. 

Diyafram Ø 60/100 yatay kanal metre
uzunluğu

Ø 38 0 ila 1 arasında

Ø 42.5 1’den 3’e kadar

Diyafram Ø 60/100 dikey kanal metre
uzunluğu

Ø 38 0 ila 3.2 arasında

Ø 42.5 3.2’den 4.7’ye kadar

Diyafram Ø 85/125 yatay kanal metre
uzunluğu

Ø 38 0 ila 3.3 arasında

Ø 42.5 3.3’den 7.4’e kadar

ALTTAN GÖRÜNÜŞ
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1.10 DİRENÇ FAKTÖRLERİ VE EŞDEĞER 
UZUNLUKLAR TABLOSU.

KANAL TİPİ Direnç faktörü
(R)

Eşdeğer uzunluk  
konsentrik boru m olarak 

Ø 60/100

Eşdeğer uzunluk  
konsentrik boru m olarak 

Ø 80/125

Eşdeğer uzunluk  
boru m olarak Ø 80

Konsentrik boru Ø 60/100 m 1
Emiş ve 

tahliye16.5 m 1 m 2.8
Emiş m 7.1

Tahliye m 5.5
Konsentrik dirsek  90° Ø 60/100 Emiş ve 

tahliye21 m 1.3 m 3.5
Emiş  m 9.1

Tahliye m 7.0
Konsentrik dirsek  45° Ø 60/100 Emiş ve tahliye 

16.5 m 1 m 2.8
Emiş  m 7.1

Tahliye m 5.5
Yatay komple yatay konsantrik tahliye ve 
emiş  terminali Ø 60/100

Emiş ve tahliye 
46 m 2.8 m 7.6

Emiş  m 20

Tahliye m 15

yatay konsantrik tahliye ve emiş  terminali 
Ø 60/100 Emiş ve tahliye 

32 m 1.9 m 5.3
Emiş  m 14

Tahliye m 10.6
Dikey konsantrik tahliye
ve emiş  terminali Ø 60/100 Emiş ve tahliye 

41.7 m 2.5 m 7
Emiş  m 18

Tahliye 14

Konsentrik boru 80/125 Ø m 1 Emiş ve tahliye 
6 m 0.4 1.0 m

Emiş  m 2.6

Tahliye m 2.0
Konsentrik dirsek 90° 80/125 Ø Emiş ve tahliye 

7.5 m 0.5 m 1.3
Emiş  m 3.3

Tahliye m 2.5
Konsentrik dirsek  45° Ø 80/125 Emiş ve tahliye 

6 m 0.4 1.0 m
Emiş  m 2.6

Tahliye m 2.0
Yatay komple yatay konsantrik tahliye ve 
emiş  terminali  Ø 80/125

Emiş ve tahliye 
33 m 2.0 m 5.5

Emiş  m 14.3

Tahliye m 11.0

yatay konsantrik tahliye ve emiş  terminali  
Ø 80/125 Emiş ve tahliye 

26.5 m 1.6 m 4.4
Emiş  m 11.5

Tahliye m 8.8
Yatay komple yatay konsantrik tahliye ve 
emiş  terminali   Ø 80/125 Emiş ve tahliye 

39 m 2.3 m 6.5
Emiş  m 16.9

Tahliye m 13

yatay konsantrik tahliye ve emiş  terminali  
Ø 80/125

Emiş ve tahliye 
34 m 2.0 m 5.6

Emiş  m 14.8

Tahliye m 11.3
Konsentrik adaptör Ø 60/100 
ila Ø 80/125 arasında, kondensat toplayıcılı

Emiş ve tahliye 
13 m 0.8 m 2.2

Emiş  m 5.6

Tahliye m 4.3
Konsentrik adaptör Ø 60/100 
ila Ø 80/125 arasında

Emiş ve tahliye 
2 m 0.1 m 0.3

Emiş  m 0.8

Tahliye m 0.6
Boru Ø 80 m 1 (yalıtımlı ve yalıtımsız) Emiş 2.3 m 0.1 m 0.4 Emiş  m 1.0

Tahliye 3 m 0.2 m 0.5 Tahliye  m 1.0
komple emiş terminaliØ 80 m 1 
(yalıtımlı ve yalıtımsız) Emiş 5 m 0.3 m 0.8 Emiş  m 2.2

Emiş terminali Ø 80 
Egzos terminali Ø 80

Emiş 3 m 0.2 m 0.5 Emiş  m 1.3
Tahliye 2.5 m 0.1 m 0.4 Tahliye  m 0.8

Dirsek 90° Ø 80 Emiş 5 m 0.3 m 0.8 Emiş  m 2.2
Tahliye 6.5 m 0.4 m 1.1 Tahliye  m 2.1

Dirsek 45° Ø 80 Emiş 3 m 0.2 m 0.5 Emiş  m 1.3
Tahliye 4 m 0.2 m 0.6 Tahliye  m 1.3

paralel çatal Ø 80’den 
Ø 60/100 - Ø 80/80

Emiş ve tahliye 
8.8 m 0.5 m 1.5

Emiş  m 3.8
Tahliye m 2.9
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1.11 KISMEN MUHAFAZALI AÇIK 
MEKANLARDA MONTAJ.

Not: Kısmen muhafazalı yer olarak kombinin 
doğrudan doğruya harici şartlara (yağmur, kar, 
dolu, vs.) maruz kalmadığı mekânlar kast edil-
mektedir..)..

Bu kurulum tipi yalnız cihazın varış ülkesinde 
yürürlükte olan kanunlar tarafından izin verilmesi 
halinde mümkündür.

• Konfigürasyon tip B, Kapama setli ve 
doğrudan emişli

Kapama setini kullanmak suretiyle havanın 
doğrudan emilmesi işlemi ile münferit bacadan 
dumanların tahliyesi veyahut da doğrudan dışarı 
atımı kabil kılınır (Şekil 1-9). Bu konfigürasyon-
da kombinin kısmen korumalı bir alana monte 
edilmesi mümkündür. Bu konfigürasyonda 
kombi, gip B22 olarak sınıflandırılır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava girişi doğrudan cihazın monte edildiği 

ortamdan gelir (harici);
- baca gazı çıkışı; kendi tekli bacasına (B23) 

bağlanmalıdır ya da direkt egzos (E53) için 
dikey bir terminal ya da bir Immergas kanal 
sistemi (B53) ile kanallanmalıdır.

Yürürlükte olan teknik yönetmeliklere 
uyulmalıdır.

• Set montajı (Fig. 1-10). Merkezi deliğe na- 
zaran yan taraflarda olan deliklerden iki adet 
tapa ve contaları çıkartınız. Ø 80 tahliye flanşını 
kombinin daha iç kısmında yer alan deliğe 
yerleştiriniz , bunu yaparken sette yer alan 
contayı da kullanınız ve ambalajda sunulan 
vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Üst muhafazayı, 
kit ile birlikte sunulan 4 vidasını, contalarını 
da kullanarak, sabitlemek suretiyle takınız. 
90° Ø 80 dirseği erkek (düz) kısmından Ø 80 
flanşlı dişi (cıdarda conta olan) dirseğe tam 
oturana kadar yerleştiriniz, contayı takınız 
dirsek boyunca geçiriniz, metal levha ile sabit- 
leyiniz ve sette yer alan kelepçe vasıtasıyla ve 
de contanın 4 dilciğinisabitleyerek sıkıştırınız. 
Tahliye borusunu erkek tarafından (düz) 
dirseğin 90° Ø 80 dişi tarafına bağlayınız, bu 
meyanda gereken pulu takmış olduğunuzdan 
emin olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan 
aksamın birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Tahliye bacası azami genleşme. Tahliye bacası 
(gerek dikey ve gerekse yatay) izolasyonlu borular 
kullanmak suretiyle azami 12 metre düz olarak 
uzatılabilir (Şekil 1-26). Duvarları geçerken 
dumanın oluşturabileceği kondensasyonun ve 
bundan ötürü doğabilecek sorunların engellen- 
mesi için Ø 80 normal(izolasyonlu değil) tahliye 
kanalının boyunun 5 metre ile sınırlandırılması 
gerekir  (Şekil. 1-23).

• Kısmi korumalı alanda Kapak setsiz kon-
figürasyon (C tipi kombi)

Monte edilmiş olan yan tapaları bırakarak, 
kapak seti olmaksızın cihazı kısmen muhafazalı 
dış mekâna monte etmek mümkündür. Montaj 
eşmerkezli yatay emiş / tahliye Ø60/100 ve 
Ø80/125 ve Ø80/80 konsentrik giriş/çıkış setleri 
kullanılarak yapılır ve bu konudaki talimatları iç 
mekanda montaj paragrafı altında bulabilirsiniz. 
Bu konfigürasyonda üst kapak seti kombiye ilave 
bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye edilmekle 
birlikte zorunlu da değildir .

Diyaframın montajı. (Şekil 1-10 ve Şekil 1-7). 
Kombinin doğru şekilde çalışması için sol 
taraftaki giriş deliğine yakın bir fiş yerleştiriniz 
ve aşağıdaki tablolara göre maksimum uzatma 
ve borunun tipine göre bir tahliye diyaframına 
sızdırmaz bir haznenin çıkışındayken sağ tarafa 
da bir diyafram yerleştiriniz:

NOT: giriş diyaframı ve fiş, kit ile birlikte temin 
edilir.

Diyafram Tek dirsekli Ø 80 yatay
kanal metre uzatması

çıkış giriş

Ø 42.5 Ø 55 0 ila 6.5 arasında

Diyafram Dirseksiz Ø 80
 yatay kanal metre 

uzatmasıçıkış giriş

Ø 42.5 Ø 55 0 ila 8.5 arasında

Kit, aşağıda belirtilenleri içerir.
N° 1 Termoformat kapak
N° 1 Conta blok plağı
N° 1 Conta
N° 1 Conta sıkma şeritleri
N° 1 Fiş
N° 1 Diyafram

Terminal kit aşağıda belirtilenleri içerir:
N° 1 Conta
N° 1 Ø 80 tahliye flanşı
N° 1 Köşe 90° Ø 80
N° 1 Ø 80 Tahliye borusu
N° 1 Pul

Diyafram Tek dirsekli Ø 80 yatay
kanal metre uzatmasıçıkış giriş

- - - Ø 55 6.5’tan 12’ye kadar

Diyafram Dirseksiz Ø 80 dikey
kanal metre uzatmasıçıkış giriş

- - - Ø 55 8.5’tan 12’ye kadar
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Sete dahil olanlar:
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Konsentrik dirsek Ø 60/100 (2)
N° 1 - Emiş/tahliye konsantrik boru Ø 60/100 (3)
N° 1 - Dahili pul (4)
N° 1 - Harici pul (5)

Sete dahil olanlar:
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Konsentrik dirsek Ø 60/100 (2)
 N° 1 - Adaptör Ø 80/125 (3)
N° 1 - Emiş/tahliye konsantrik boru Ø 80/125 (4)
 N° 1 - Dahili pul  (5)
 N° 1 - Harici pul (6)

1.12 KONSENTRİK YATAY KİT MONTAJI
C tipi konfigürasyon, kapalı hazneli ve emişli

Terminalin pozisyonu (açıklıklara, binalara, 
zemine vs. olan mesafeleri açısından), yürürlükte 
olan yönetmeliklere uygun olmalıdır.
Bu terminal doğrudan hava girişi ve baca gazı 
çıkışı için binanın dışına bağlanır. Yatay set; arka, 
sağ yan, sol yan ya da ön girişten monte edilebilir. 
Önden giriş kurulumu için bir kişi, işletmeye 
aldıktan sonra kanunlar tarafından gerekli 
görülen testleri gerçekleştirmek için yeterli alan 
olduğunu garanti etmek amacıyla bir sabitleme 
plakası ve konsantrik köşe kullanmalıdır.

• Harici ızgara. Hem Ø 60/100 hem de Ø 
80/125 giriş/tahliye terminali, uygun şekilde 
monte edilmiş olması durumunda, binanın 
dış kısmına bakacaktır. Harici silikon pulun, 
duvara uygun şekilde yerleştirildiğinden emin 
olunuz.

Yatay emiş – tahliye seti  Ø 60/100. Set montajı 
(şekil 1-12) : Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve ambalajda 
sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Ø 60/100 
konsentrik boru terminalini (3) erkek tarafından 
(düz) dirseğin(2) dişi tarafına (yanaklı conta ile) 
tam oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda ge-
reken dâhili ve harici pulu takmış olduğunuzdan 
emin olu- nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan 
aksamın birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Ø 60/100 yatay kit için uzatma (Şekil 1-13). 
Bu konfigürasyona sahip olan set, azami 3 m 
yatay olarak, buna ızgaralı terminal dahil olup, 
kombi çıkışında yer alan konsantrik dirsek 
dahil değildir. Söz konusu konfigürasyon 100 
değerinde bir mukavemet faktörüne tekabül 
eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekmektedir.

Not: Kombinin aşırı hava şartları ve çok sert 
ısılara ulaşılan mahallerde monte edilmesi 
durumunda standart buzlanmayı önleyici dü- 
zenek yerine özel buzlanma önleyici düzenek ile 
donatılması tavsiye olunur.

Yatay emiş – tahliye seti  Ø 80/125. Set montajı 
(Şekil 1-14): Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve ambalajda 
sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Adaptörü 
(3) erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına 
(2) (yanaklı conta ile) son kademeye ve tam otu- 
rana kadar yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) konsantrik 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dahili 
ve harici pulu takmış olduğunuzdan emin olu- 
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Ø 80/125 Yatay set için uzatmalar (Şekil 1-15). 
Bu konfigürasyona sahip olan set, azami 7.3  m 
yatay olarak, buna ızgaralı terminal dahil olup, 
kombi çıkışında yer alan konsantrik dirsek ile 
Ø 80/125 deki Ø 60/100 adaptör dahil değildir. 
Söz konusu konfigürasyon 100 değerinde bir 
mukavemet faktörüne tekabül eder. Bu du-
rumlarda gerekli uzatmaların talep edilmesi 
gerekmektedir.
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Set şunları ihtiva eder :
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Konsantrik dişi flanş (2)

Set şunları ihtiva eder :
N° 1 - Ø 60/100 emiş/tahliye konsantrik 

boru (3)
N° 1 - Pul (4)
N° 1 - Alüminyum tuğla (5)
N° 1 - Sabit yarı kapak (6)
N° 1 - Seyyar yarı kapak (7)

Set aşağıda belirtilenleri içerir:
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Konsantrik dişi flanş (2)
 N° 1 - Adaptör  

Ø 80/125 (3)
N° 1 - Konsantrik giriş-çıkış 

borusu Ø 80/125 (4)
N° 1 - Pul (5)
N° 1 - Alüminyum tuğla (6)
N° 1 - Sabit yarı kapak (7)
N° 1 - Seyyar yarı kapak (8)

1.13 KONSENTRİK DİKEY SET MONTAJI.
C tipi konfigürasyon, kapalı hazneli ve emişli.

Konsantrik dikey giriş ve egzos seti. Bu dikey 
terminal; hava girişi ve baca gazı çıkışı için 
doğrudan binanın dışına bağlanır.

NOT: Alüminyum tuğlalı Ø 80/125 dikey set te-
ras ve çatı gibi azami %45 (24°) eğimli mekanlara 
montaj olanağı sağlar, ancak terminal şapkası ile 
yarı kapak arasındaki mesafeye (374 mm) riayet 
etmek her zaman için şarttır.

Aluminyum tuğlalı dikey set Ø 60/100. 
Bu seti kullanmak için bir kişi, sabitleme plakası 
seti 60/100’ü kullanmalıdır (ayrı satılır). 
Set montajı (Şekil 1-16): Flanşlı dirseği (2) kom-
binin ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve ambalajda 
sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Boru 
terminalini (3) erkek tarafından (düz) dirseğin 
(2) dişi tarafına (yanaklı conta ile) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dâhili 
ve harici pulu takmış olduğunuzdan emin olu- 
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

•Dikey set için uzatma Ø 60/100 (Şekil 1-17). 
Bu konfigürasyondaki dikey set azami 4.7 m 
doğrudan dikey olarak uzatılabilir, buna termi-
nal de dahildir. Söz konusu konfigürasyon 100 
değerinde bir mukavemet faktörüne tekabül 
eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekmektedir.

Aluminyum muhafazalı dikey set Ø 80/125.
Set montajı (Şekil 1-18): Konsantrik flanşı (2) 
kombinin ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, 
bunu yaparken contayı (1) da kullanınız ve am-
balajda sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. 
Adaptörü (3) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (2) takınız. Taklit alüminyum tuğlanın 
montajı. Tuğlalar yerine alüminyum levhayı (5) 
yerleştiriniz, tam işaretlemek suretiyle yağmur 
sularının akışını sağlayınız. Alüminyum tuğla 
üzerine sabit yarı kapağı (7) yerleştiriniz ve 
emiş-tahliye borusunu (6) takınız. Ø 80/125 
konsantrik terminali erkek tarafından (6) (düz) 
adaptörün dişi tarafına (yanaklı contası ile bir- 
likte) tam oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda 
gereken pulu (4) takmış olduğunuzdan emin 
olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Dikey set için uzatma Ø 80/125 (Şekil 1-19). 
Bu konfigürasyondaki dikey set azami 12.2 m 
doğrudan dikey olarak uzatılabilir, buna termi-
nal de dahildir. Söz konusu konfigürasyon 100 
değerinde bir mukavemet faktörüne tekabül 
eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekmektedir.



14

1-20

C42

C52 1-21

1-23

C82

1-22

1

8 10

6 6

7
3

2

S

A

4

5

8 9

C82

M
O

N
TA

JC
I

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 T
EK

N
İS

Y
EN

İ

1.14 AYRIK BORULAR ILE MONTAJ
C tipi konfigürasyon, kapalı hazneli ve emişli.

Bu set, bölünmüş baca gazı ve hava giriş boruları 
yoluyla bina dışından içeri gelen havanın ve eg-
zosun bacadan ya da entübe edilmiş kanallardan 
dışarı çıkmasını sağlar. (S) kanalından yanık 
maddeler tahliye olunur. (A) kanalından yanma 
için gerekli hava emilir. (A) emiş kanalının, 
ortada yer alan (S) tahliye kanalının sağ veyahut 
da sol tarafına monte edilmiş olmasının önemi 
yoktur. Her iki kanal da herhangi bir yöne doğru 
yürütülebilirler.

Ø 80/80 Ayrık set :vSet montajı (Şekil 1-20): 
flanşı (2) kombinin ortasında yer alan deliğe 
yerleştiriniz, bunu yaparken contayı (1) da 
kullanınız ve setin ambalajda sunulan altıgen 
yassı uçlu vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Merkezi 
deliğe ge- reksinime göre) oranla yan kısımda 
yer alan delikte bulunan yassı flanşı çıkartınız 

ve flanş (3) ile değiştiriniz bu esnada kombi-
de yer alan contayı (3) yerleştiriniz ve ürün 
ile birlikte sunulan kilitli vidalar vasıtasıyla 
sabitleyiniz. Dirsekleri (5) erkek tarafından 
(düz) flanşın dişi tarafına (3 ve 4) takınız. Emiş 
terminalini (6) erkek tarafından (düz) dirseğin 
(6) dişi tarafına, son kademesine geçecek şekilde 
takınız ve bu meyanda gerekli iç ve dış pulları da 
yerleştirdiğinizden emin olunuz. Tahliye termi-
nalini (9) erkek tarafından (düz) dirseğin  (5) dişi 
tarafına tam oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda 
gereken dahili pulu takmış olduğunuzdan emin 
olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Montaj mesafeleri (Şekil 1-21). Ø ayrıştırma 
terminal setinin montajı için asgari mesafe 
boyutları, sınırda olarak, verilmiştir. .

• Şekil (Şekil. 1-22); dikey tahliye ve yatay giriş 
konfigürasyonunu göstermektedir.

• Ø 80/80 ayrıştırma seti için uzatma. Ø 80 tahliye 
ve emiş boruları için düz olarak (dirseksiz) 
azami dikey uzunluk 41 metre olup, bunun 40 
metresi emiş ve 1 metresi de tahliye içindir. 
Bu toplam uzunluk 100 e eşdeğer bir rezistans 
faktörüne tekabül eder.Ø 80 emiş ve tahliye 
borularının toplamı ile elde edilen kullanılabilir 
toplam uzunluk azami olarak aşağıdaki tabloda 
verilen değerlere ulaşabilir. Karma aksesuar 
veyahut da aksam kullanılmasının gerekmesi 
durumunda (örneğin Ø 80/80 separatörden 
konsantrik boruya geçişin gerekmesi halin- 
de), beher aksamın rezistans faktörü veyahut 
da eşdeğer uzunluğu kullanılmak suretiyle 
erişilebilir azami uzunluk hesaplanabilir. Bu 
rezistans faktörlerinin toplam değerinin 100 
değerinden yüksek olmaması gerekmektedir.

Maksimum kullanılabilir uzunluklar
(ızgaralı ve iki 90° dirsekli giriş terminali dahil) 

YALITIMSIZ BORU YALITIMLI BORU
Tahliye (metre) Giriş (metre) Tahliye (metre) Giriş (metre)

1 36.0* 6 29.5*
2 34.5* 7 28.0*
3 33.0* 8 26.5*
4 32.0* 9 25.5*
5 30.5* 10 24.0*

* Tahliye dirseğinin kaldırılması durumunda emiş kanalı 2,5 metre daha 
uzatılabilir, emiş dirseğinin kaldırılması halinde ise 2 metre uzatılabilir , her 
iki dirseğin de kaldırılması halinde ise 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22.5*

12 21.5*

 N°1 - Dişi tahliye flanşı  (4)
 N°1 - Anti-pulse plakası (5)
 N°2 - 90° köşe Ø 80 (6)
 N°1 - Giriş terminali Ø 80 (7)
 N°2 - Dahili pullar (8)
 N°1 - Harici pullar(9)
 N°1 - Tahliye borusu Ø 80 (10)

Setin içindekiler:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş contası (2)
 N°1 - Dişi giriş flanşı (3)

Dikkat: Kalorifer kazanı , yanıcı maddelerin en 
fazla 27 metre düz şekilde boşaltılması ve 1 metre 
90° eğimli şekilde emilmesi için planlanmıştır. 
Eğer kurulumu, duman boşaltma borusunun 

geliştirilmesini, yani önerilen 12 metreyi geçil-
mesini gerektiriyorsa, borunun içinde koyulaşma 
ve birikme oluşması dikkate alınmalı ve bu 
yüzden İmmergas “Mavi seri” tipli izole edilmiş 

ya da aynı özelliklere sahip başka bir duman 
boşaltıcının kullanılması önerilmektedir.
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• Duman kanallarında ısı kaybı (Şekil 1-23). 
Duvarları geçer- ken dumanın oluşturabileceği 
kondensasyonun ve bu soğumadan ötürü 
doğabilecek sorunların engellenmesi için Ø 80 
normal tahliye kanalının boyunun 5 metre ile 
sınırlandırılması gerekir. Daha uzun mesafe-
lerin kat edilme- sinin gerekmesi durumunda 
Ø 80 izolasyonlu boruların kullanılması ge-
rekmektedir (izolasyonlu Ø 80/80 separatör 
seti başlığına bakınız

Ø 80/80 izolasyonlu separatör seti. Set montajı 
(Şekil 1-24): flanşı (4) kombinin ortasında yer 
alan deliğe yerleştiriniz, bunu yaparken contayı 
(1) da kullanınız ve setin ambalajda sunulan 
altıgen yassı uçlu vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız 
(5). Merkezi deliğe gereksinime göre) oranla 
yan kısımda yer alan delikte bulunan yassı flanşı 
çıkartınız ve flanş (3) ile değiştiriniz bu esnada 
kombide yer alan contayı (2) yerleştiriniz ve ürün 
ile birlikte sunulan kilitli vidalar vasıtasıyla sabit-
leyiniz. Tapayı (7) erkek tarafından (düz) dirseğe 
takınız ve itiniz, bunu müteakiben dirsekleri 
(6) erkek tarafları (düz) flanşın dişi tarafına (3) 
denk gelecek şekilde flanşa takınız. Dirseği (12) 
erkek tarafından (düz) flanşın dişi tarafına (4) 
takınız. Emiş terminalini (8) erkek tarafından 
(düz) dirseğin (6) dişi tarafına tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda boru ile duvarın 
tam birleşmesini sağlayacak olan pulları (9 ve 
10) takmış olduğunuzdan emin olunuz, bunu 
müteakiben de kapama tapasını (7) terminale 
(8) tespit ediniz. Tahliye borusunu (11) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (12) dişi tarafına, 
son kademesine geçecek şekilde takınız ve bu 
meyanda boru ile baca arasında tam bağlantının 
sağlanmasına yarayacak olan gerekli pulu (9) da 
yerleştirdiğinizden emin olunuz

• Separatör terminal seti izolasyonu. Tahliye 
kanallarında veyahut da emiş borularının dış 
yüzeyinde duman kondensasyonu sorunlarının 
olması halinde İmmergas, talep üzerine, emiş 
ve tahliye hortumlarını izolasyonlu olarak 
sunmaktadır. Dumanların aktarımı esnasında 
aşırı ısı kaybı olması durumunda, tahliye hor- 
tumu üzerinde izolasyona gereksinim doğabilir. 
Emiş borusunda ise, dışarıdan alınan havanın 
soğuk olması halinde (dış mekan ısısının çok 
düşük olması durumu), bulunduğu mekan 
ısısına göre emiş borusunun dış yüzeyi düşük 
ısısdan ötürü terleme yapar ve bu durumda da 
izolasyon gerekli olur. Şekillerde (Şekil 1-25 ve 
1-26) farklı izolasyon kullanımlarına örnekler 
verilmektedir.

 Izolasyonlu borular hava tutacak boşluklu 
şekilde üretilmiş iç Ø 80 ve dış Ø 125 kon- 
santrik bir borudan oluşurlar. Mesafelerin el 
vermemesi nedeniyle her iki dirseğin de Ø 80 
izolasyonlu olarak başlanması teknik açıdan 
mümkün olamamaktadır. Ancak, bir tahliye 
veyahut da emiş kanalı seçmek suretiyle 
izolasyonlu dirsele başlamak mümkündür. 
İzolasyonlu emiş dirseği ile başlanması halin- 
de kendi flanşı üzerine son kademeye kadar 
duman tahliye flanşı ile birleşecek şekilde 
takılması suretiyle hava emiş ve duman tahliye 
çıkışlarının ayni boya getirilmesi gerekmekte- 
dir.  

• Izolasyonlu duman kanallarında ısı kaybı. 
Duvarları geçerken dumanın oluşturabileceği 
kondensasyonun ve bu soğumadan ötürü 
doğabilecek sorunların engellenmesi için 
izolasyonlu Ø 80 tahliye kanalının boyunun 
12 metre ile sınırlandırılması gerekir. Şekilde 
(Şekil 1-26) tipik izolasyon örneği gösteril- 

Set şunları ihtiva eder :
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş contası (2)
 N°1 - Dişi emiş flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°1 - Puls karşıtı plaka (5)
 N°1 - Köşe 90° Ø 80 (6)
 N°1 - Boru kapağı (7)
 N°1 - Giriş terminali Ø 80 yalıtımlı (8)
 N°2 - İç pullar (9)
 N° 1 - Dış pullar (10)
 N°1 - Tahliye borusu Ø 80 yalıtımlı (11)
 N°1 - Konsantrik köşe 90° Ø 80/125 (12)

mektedir, kısa emiş kanalı ve gayet uzun tahliye 
kanalı (5 metreyi aşkın). Kombinin bulunduğu 
mekandaki nemli havanın dışarıdan gi- 
ren havayı alan kanalın harici ısıdan ötürü 
soğuması ile emiş kanalında oluşacak konden- 
sasyonun önlenmesi amacıyla emiş kanalının 
tümü izolasyonludur. Çataldan çıkış dirseği 
hariç tümüyle izole edilmiş tahliye kanalı, 
bunun amacı kanaldaki ısı kaybının asgariye 
indirilmesi ve bu suretle duman kondensas- 
yonunun oluşmasının önlenmesidir

 Not: İzolasyonlu boruların montajı esnasında, 
her 2 metrede bir dübellemek suretiyle tutucu 
kelepçe kullanılması gerekmektedir.
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1.15 BACALARIN YA DA TEKNİK 
BAĞLANTILARIN KANALLANMASI.

Kanallama işlemi; bir ya da birden fazla bo-
runun yerleştirilmesi ile yapılan bir işlemdir; 
borulardan biri, bir baca ya da teknik yuvaya 
sahip (yeni inşa edilen binalar da dahi)mevcut 
ya da yeni kanallama borusunun kombinasyonu 
da dahil olmak üzere bir gazlı aletin yanma 
ürünlerinin tahliyesini sağlar. Kanallama işlemi; 
üretici tarafından verilen kurulum ve kullanıcı 
talimatlarının ve yürürlükte olan standart 
gerekliliklerinin izlenmesini sağlayarak üretici 
tarafından amaca uygun olarak beyan edilen 
kanalların kullanılmasını gerektirir.

1.16 B22 KONFİGÜRASYON TİPİ, AÇIK 
HAZNELİ VE İÇ MEKANLAR İÇİN 
CEBRİ EMİŞLİ.

Cihaz; B22 modunda binaların iç kısımlarında 
kullanılabilirler, bu durumda tüm geçerli olan 
tüm teknik kurallar ve ulusal ve yerel yönetme-
liklere uyulacaktır.
- B tipi açık hazneli kombi cihazlarının cihaza 

sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını olumsuz 
olarak etkileyebilecek buhar yayıcı veyahut da 
uçucu materyallerin (örneğin, asit buharları, 
tutkallar, vernik ve boyalar, solventler, yanıcılar, 
vs.) ve tozların (örneğin, ahşap işlemelerinden 
çıkan talaş ve benzer tozlar, karbon ve çimento 
tozu, vs.) kullanıldığı ticari, sanatsal veyahut da 
endüstriyel faaliyetlerin yürütüldüğü mekanla-
ra monte edilmemesi gerekmektedir.

- B22 konfigürasyonunda yürürlükte olan yerel 
yönetmeliklerde aksi belirtilmediği sürece 
kombiler; yatak odalarında, banyolarda ya da 
yatma alanlarında kullanılamaz. Aynı zamanda 
katı yakıtlı ısı jeneratörlerinin olduğu odalara 
ya da bahsi edilen odalarla temas eden odalara 
monte edilemezler.

- B22 konfigürasyonuna sahip cihazların kuru-
lumu yalnız yaşam olmayan yerlerde ve kalıcı 
olarak havalandırılan yerlerde olur.

Montaj için paragraf 1.11’de belirtilen kuru-
lumdaki kapak seti de kullanılmalıdır.

1.17 DUMANLARIN BACADAN/ 
KANALDAN  TAHLİYESİ.

Duman tahliye kanalının geleneksel tipte çok yollu 
baca sistemine bağlanmaması gerekir. Duman 
tahliye kanalı, LAS tipi, özel bir müşterek baca 
sistemine bağlanabilir. B22 konfigürasyonları 
için tahliyelerin yalnız tek bir bacaya bağlanması 
ya da uygun terminal yoluyla dış atmosfere 
serbest bırakılmasına izin verilir Kombine ve 
müşterek baca sistemleri yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler ile taknik yönergelere riayet edilerek 
hazırlanmış olmalı ve mesleki açıdan yeterli bil-
giye haiz kişilerce tasarlanmış olmalıdır. Duman 
tahliye borularının bağlanacağı baca sisteminin 
yürürlükteki teknik nizamnamelere uygun olması 
gerekmektedir 

1.18 BACA GAZLARI, BACALAR VE 
BACA KÜLAHLARI.

Yanmış maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
tahliye borusu ve benzeri kanalların konuyla ilgili 
tüm uygulanabilir standartlara uygun olmaları 
gerekmektedir. Bacalar ve çatıya monte edilen 
tahliye terminalleri; çıkış yüksekliğine ve teknik 
standartlar tarafından belirtilen teknik hacimler-
den olan mesafelere uygun olacaktır.

Emiş terminallerinin konumlandırılması. Emiş 
terminallerinin aşağıda belirtilen evsaflara uygun 
olması gerekmektedir ::
- b i n a n ı n  d ı ş  c e p h e  d u v a r l a r ı n a 

konumlandırılmalıdırlar;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan- 

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Doğal ya da vantilatör destekli cihazların açık-
üstü kapalı ortamlarda yanma ürünlerinin 
tahliyesi. Yanmış maddelerin güçlendirilmiş 
emiş sistemli cihazlarda açık havada kapalı ma-
hallere tahliyesi. 4 den 35 kW ısıl güce kadar olan 
güçlendirilmiş emiş sistemli veyahut da doğal 
emişli gazlı cihazlarda yanmış mamullerin açık 
havada her tarafı kapalı mahallere (havalandırma 
kuyuları, kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan 
doğruya tahliyesi mümkündür, ancak bunun 
yapılabilmesi için yürürlükte bulunan konuyla il-
gili teknik yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir

1.19 TESİSATIN  DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolu-
mu- nu dolum vanası vasıtasıyla yürütünüz  
(Şekil 2-2).
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının 
kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliye- lerden 
çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla 
yavaşça yapılması gerekmektedir. 
Kombi cihazı üzerinde devridaime yerleştirilmiş 
bir tahliye valfi mevcuttur. Radyatör tahliye 
vanalarını açınız. 
Bu vanaların hava çıktıktan sonra yalnızca 
su çıktığının görülmesi üzerine kapatılmaları 
gerekir. 
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması gerek- 
mektedir.  
Not: bu işlemler esnasında devrdaimi fasılalı 
olarak çalıştırınız, bunun için de gövdede yer alan 
stand-by/yaz kış düğmesine (2) basınız. Motoru 
çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek devridaim 
pompasının havasını alınız.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.20 GAZ TESİSATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisatın ilk çalıştırılması için aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir 
Özellikle yeni gaz sistemleri için
- kapı ve pencereleri açınız ;
- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal 

vermeyiniz;
- borularda mevcut havanın alınmasını 

sağlayınız;
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz.

1.21 KOMBİNİN  ÇALIŞTIRILMASI 
(YAKILMASI).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu 
Uygunluk Beyanının verilebilmesi için aşağıda 
belirtilen işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması 
aşamasında ifa olunması gerekir):
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz;
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

- - harici faktörlerin yakıt ceplerinin oluşumuna 
neden olmayacağını kontrol ediniz;

- kombiyi  yakınız ve sağl ık l ı  ateşleme 
oluştuğundan emin olunuz;

- Gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 
olduğunu kontrol ediniz ( Par. 3.15);

- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 
düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin 
çalışmalarını kontrol ediniz;

- giriş ve/veya çıkış terminallerinin (varsa) tıkalı 
olmadığını kontrol ediniz.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kombi cihazının çalıştırıl- 
maması gerekir.



17

A

B

1-27

C

D

M
O

N
TA

JC
I

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 T
EK

N
İS

Y
EN

İ

Pompa Basınç/Debi Grafiği

1.22 DEVIR DAİM POMPASI.
Eolo Star 24 5 E serisi kazanlar tesisat içinde yer 
alan üç ayrı hızda çalışan elektronik regülatörlü 
bir sirkülatör ile temin edilirler. Düşük kapasite 
nedeniyle ilk hız önerilmemektedir. Kombiden 
en iyi randımanı alabilmek için yeni tesisatlarda 
(tek tüp veya modül) sirkülasyon pompasının en 
yüksek hızda (üçüncü hız) kullanılması önerilir. 
Sirkülatör kondansatör ile donatılmıştır.

Pompa salımı. Eğer uzun süre kullanılmama du- 
rumundan sonra devridaim pompası tıkanmışsa, 
ön kapağı açınız ve bir tornavida kullanarak 
motor şaftını döndürünüz. Bu işlemi yaparken 
motora zarar vermemeye dikkat ediniz

By-pass Regülasyonu (part.23 Fig. 1-28). 
Gerekli olması halinde by-pass, grafikte gö-
sterilen şekilde minimumdan (by-pass hariç) 
maksimuma (by- pass dahil) kadar sistem 
gerekliliklerine ayarlanabilir (Şekil 1-27). Düz 
başlı tornavida kullanarak ayarlama yapınız, 
saat yönünde döndürünüz ve by-pass’ı işleme 
alınız ve devreden çıkarmak için saat yönünün 
tersinde döndürünüz.

1.23 TALEP ÜZERİNE MEVCUT OLAN 
KİTLER.

• Grup Bağlantı Kiti. Şunları içermektedir: kom-
bi tesisatının tüm bağlantıs ını gerçekleştirmek 
üzere borular, rakorlar ve musluklar (gaz 
musluğu dahil) 

• Denetlenebilir filtre ile ya da hariç ola-
rak sistem kesme valfi kiti (talep üzerine). 
Kombi; bağlantı tertibatının akış ve dönüş 
borularına yerleştirilecek olan sistem kesişim 
musluklarının montajı için tasarlanmıştır. Bu 
kit özellikle tüm sistemin boşaltılmadan yalnız 
kombinin boşaltılmasını sağlayan şekilde 
bakım için faydalıdır . Ayrıca filtreli versiyon, 
denetlenebilir filtresinden ötürü kombinin 
çalışma özelliklerini korur.

• Polifosfat dozaj seti (talep üzerine). Polifosfat 
dozajlanması sayesinde cihaz içerisinde kireç 
birikimlerinin oluşması önlenir ve ayrıca da 
kullanım suyu ile ısıl değerlerin süreç içeri-
sinde sabit kalmasına katkı sağlanmış olur. 
Kombi de polifosfat dozajının takılabilmesi 
için önhazırlık mevcuttur.

• Kapatma seti. Direkt giriş ve açık hava kuru-
lumu ile kurulum yapılması durumunda, hava 
şartlarından korumak ve kombinin doğru şekilde 
çalışmasını sağlamak için üst kapak montajının 
yapılması zorunludur.

• Dirençli antifriz kiti (talep üzerine). Eğer 
kombi, sıcaklığın -5°C ‘in altına düştüğü yerlere 
ve gaz olmayan yerlere mone edilirse, cihaz 
donabilir. Evsel sıcak su sisteminin donmasını 
önlemek için elektrik direnci, kablodan ve bir 
kontrol termostatından sağlanabiir

Kitler, montajları ve kullanımları için gerekli 
talimatlarla birlikte temin edilirler.

 A = Maksimum hızda tesisattaki müsait pre- 
valans, by-pass hariç

 B = Maksimum hızda tesisattaki müsait pre- 
valans, by-pass dahil

 C = İkinci hızda tesisattaki müsait prevalans, 
by-pass hariç

 D = İkinci hızda tesisattaki müsait prevalans, 
by-pass dahil.

Ba
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ba
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1.24 KOMBİ ANA PARÇALARI.

Açıklamalar:
 1 - Test noktaları (A=hava) – (F=duman)
 2 - Hermetik hazne
 3 - Vantilatör
 4 - Yanma odası
 5 - Kullanım suyu sensörü
 6 - Gaz vanası
 7 - Kullanım suyu sondası
 8 - Tesisat dolum musluğu
 9 - Basınç giriş pozitif sinyal
 10 - Basınç giriş negatif sinyal
 11 - Duman presostatı

 12 - Emniyet termostatı
 13 - Duman davlumbazı
 14 - Akış sensörü
 15 - Hızlı tip plakalı eşanjör
 16 - İyonizasyon ve ateşleme elektrodu
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Brülör
 19 - Tesisat basınç emniyet anahtarı
 20 - Hava alım musluğu
 21 - Kombi pompası
 22 - Kolektör
 23 - Tesisat boşaltma musluğu
 24 - By-pass
 25 - 3 bar güvenlik valfı

 NOT: bağlama grubu (opsiyonel)
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2 KULLANIM VE BAKIM 
TALİMATLARI.

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: termik cihazların bakım müdahale- 
lerinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak işbu 
kılavuz kitapçığın “cihazın senelik bakım ve 
kontrolü” başlığına bakınız) olarak yapılması 
gerekmekte olup, yerel ve bölgesel yasal dü- 
zenlemeler uyarınca da belli aralıklarla enerji 
verim kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu suretle cihazınızın başlıca özelliği olan zaman 
içerisinde verim ve güvenliğinin muhafaza edil- 
mesi koşulunu da temin edebilirsiniz.

2.2 GENEL UYARILAR.
Duvarda bulunan kombinin ocakta pişirilen 
yiyeceklerden doğrudan buhar almasına mahal 
vermeyiniz.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce 
kullanımını yasaklayınız.
Duman  tahliye  terminalini  (mevcut  ise) 
erişebileceği yüksek ısıdan dolayı ellemeyiniz ;
Güvenliğin temini amacıyla hava emiş ve tahliye 
konsantrik terminalinin (mevcut olması ha- 
linde), geçici süreli olsa dahi, tıkalı olmadığını 
kontrol ediniz.
Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 
karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 

halinde, tesisat suyunu boşaltınız;
b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesiniz

Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatınız ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilme- 
sini temin ediniz.Kolaylıkla alev alabilen mal- 
zemeler kullanarak cihaz temizliği yapmayınız. 
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihitva eden 
kaplar bırakmayınız. 

• Dikkat: Her türlü elektrikli aletin kullanılması 
bir kısım temel kurala riayet edilmesi şartını da 
getirir:

- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da 
nemli vaziyette tutmayınız; ayakkabısız ve 
yalınayak da tutmayınız,

- Elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı 
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayınız;

- cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 
cihazınızı kapatınız, cihazı kullanmayınız ve 
kablonun yenisi ile değiştirilmesi amacıyla 
mesleki açıdan uzman bir kişiye baş vurunuz;

- cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması 
durumunda elektrik kablosunun prizden 
çıkartılması gerekir.

2.3 KONTROL PANELİ.

Açıklamalar:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Yaz / Kış düğmesi
 3 - Kullanım suyu ısısının yükseltilmesi 

için düğme (+)
 4 - Kullanım suyu ısısının azaltılması için 

düğme (-)

 5 - Tesisat suyu ısısının yükseltilmesi için 
düğme (+)

 6 - Tesisat suyu ısısının azaltılması için 
düğme (-)

 7 - Kombi manometresi
 8 - Kullanım suyu çalışması
 9 - Isı ve hata kodlarının görüntülenmesi

 10 - ölçü birimi
 11 - Kalorifer işlevi
 12 - Kış
 13 - Yaz
 14 - Üretilen güç
 15 - Alev mevcut
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Kombinin yakı lması .  Cihazı  yakarak, 
çalıştırmadan evvel manometre üzerinde yer alan 
ibreye (7) bakmak suretiyle mevcut su değerinin 
1 ÷ 1,2 bar arasında olmasını kontrol ediniz
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu 

açınız.
- Düğmeye (2) basınız ve kombiyi yaz ( ) 

veyahut Kış ( ) konumuna getiriniz.
 Not.: buton  (2)ye basılmalıdır ve  Stand-by (

) modundan Yaz ( ) ya da Kış ( ) moduna 
geçene kadar basılı tutulmalıdır.

 Dikkat: Her değiştirme sonrasında buton, 
bir sonraki fonksiyona geçiş için serbest 
bırakılmalıdır.

İşlevin yaz ( ) konumunda seçişmiş olması 
durumunda kullanım suyu ısısı düğmeler (3-4) 
vasıtasıyla ayarlanır. 

İşlevin kış ( )  konumunda ayarlanması halinde 
tesisat suyunun ısısı düğmeler (5-6) vasıtasıyla 
ayarlanır, kullanım suyu ısısısın ayarı için 
düğmelerin (3-4) kullanımı geçerli kalır, (+) 
düğmesine basılarak ısı yükselir, (-) düğmesiyle 
de ısı değeri azaltılır.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak 
çalışmaya başlar. Isı (kullanım suyu veyahut 
da kalorifer olarak) talebi gelmemesi halinde 
kombi cihazı alev olmaksızın beslenmeye tekabül 
eden “bekleme” konumuna geçer. Boylerin her 
yanışında gösterge üzerinde alev mevcudiyetini 
gösterir ilgili sembol (15) ışıkla görüntülenir.

2.4 HATA VE ARIZA HALLERININ 
BILDIRILMESI.

Bir hata durumunda ekranda “E” harfi görüntüle-
nir ve ayrıca gösterge üzerinde tabloda belirtilen 
hata kodları görüntülenir. Bu hata kodları, 
aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Hata 
kodu Sinyali verilen arıza Neden Kombi durumu / Çözüm

01 Ateşleme yok

Odanın merkezi ısıtma ya da evsel sıcak su üretimi talebi olması 
halinde kombi, önceden ayarlanan zamanda çalışmaya başlamıyor. 
Cihazın çalıştırılmasından sonra ya da uzatılmış çalışmama süreler- 
inden sonra, engelin kaldırılması gerekli olabilir.

Reset buttona basınız (1).

02 Emniyet termostatı 
bloğu (aşırı sıcaklık)

Normal çalışma evresi süresinceherhangibirarızadanötürüiçeri
de- aşırıısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü arızaya geçer . Reset buttona basınız(1).

03 Baca emniyet termo- 
statı bloğu Baca basınç şalterini tanıma hatası.

Herhangi bir resetlemeye gerek duyul- 
maksızın, normal şartlara dönülmesi du- 
rumunda kombi otomatikman 30 dakika 
sonra tekrar çalışır. İki saatten daha kısa 
bir süre zarfından duman termostatının 
üç kez devreye girmesi durumunda kombi 
durduktan sonra Reset düğmesine(1) 
basarak manuel olarakkombinindevreye 
alınması gerekmektedir 

05 Akış probu hatası Panel, akış NTC probunda bir arıza olduğunu belirler. Kombi çalışmaz  (1).

06 Evsel sıcak su probu 
arızası

Panel, evsel sıcak su NTC probunda bir arıza olduğunu belirler. Bu 
durumda antifriz fonksiyonu da engellenir. Kombi, evsel sıcak su üretmez  (1).

08 Maksimum reset sayısı İzin verilen resetlerin sayısı gerçekleştirilmiştir.

Dikkat: arıza, çalışmanın en az bir saat 
süresince durması halinde ardışık olarak 
5 kez resetlenebilir. Maksimum 5 girişim 
olmak üzere her saatte bir girişim yapılır. 
Cihazı açarak ve kapatarak 5 girişim tekrar 
sağlanabilir

10 Yetersiz sistem basıncı Kombinin doğru şekilde çalışmasını garanti etmesi için yeterli olacak 
şekilde merkezi ısıtma devresindeki su basıncı belirlenmedi.

Sistem basıncının 1÷1.2 bar arasında old- 
uğunu kombinin basınç ölçerinden kontrol 
ediniz ve gerekli olması halinde doğru 
basıncı uygulayınız.

(1) Kombinin Çalışmaması veya arıza nın devamı durumunda Yetkili Teknik Servislerimize müracaat ediniz
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Hata 
kodu Sinyali verilen arıza Neden Kombi durumu / Çözüm

11 Baca preostatı hatası Bu durum, baca preostatında ya da vantilatörde arıza olması duru-
munda meydana gelir.

Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, 
resetlenmeye gerek kalmadan tekrar 
çalışmaya başlar (1).

20 Parazitli alev Alev kontrol veyahut şebeke geriliminde kaçak  algılamasından  ötürü 
oluşan arıza. Bu durumda kombi devreye girmez Reset butonuna basınız  (1).

24 Kontrol paneli butonu 
arızası Panel, buton panelinde bir arıza olduğunu belirler. Normal koşullar sağlanırsa kazan, resetle- 

nmeden yeniden çalışır  (1).

27 Yetersiz su devridaimi

Bu durum, birincil devrede yetersiz suyun devri daim yapmasından 
ötürü kombide aşırı ısınma olursa meydana gelir; nedenleri:

- düşük devridaim;
- tıkalı devridaim pompası olabilir.

Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, 
resetlenmeye gerek kalmadan tekrar 
çalışmaya başlar (1).

28 Evsel sıcak su sızıntısı
Eğer ısıtma aşaması esnasında evsel sıcak su sıcaklığında bir artış 
olursa, arıza sinyali verilir ve ısıtma sıcaklığı, ısı eşanjöründe kireç 
oluşumunu kısıtlamak için azaltılır.

Tüm kullanım suyu musluklarının kapalı 
olduğundan ve sızıntı olmadığından, ayrı- 
ca da tesisatta kaçak olmadığından emin 
olunuz. Kullanım suyu devresi üzerindeki 
şartların düzeltilmesini müteakiben kombi 
normal çalışma düzenine geri döner (1)

31
Uzaktan kumanda 
iletişiminin kaybedil- 
mesi

Bu durum, uygun olmayan bir uzaktan kumandanın bağlanması 
halinde ya da kombi ile uzaktan kumanda arasındaki iletişim 
kaybolması durumunda meydana gelir.

Kombinin güç bağlantısını kesiniz ve 
yeniden bağlayınız. Eğer uzaktan ku-
man- da, yeniden çalıştırma durumunda 
belir- lenmezse, kombi; “Yaz” işletim mo-
duna geçecektir. Bu durumda kombinin 
kontrol panelindeki kontroller, yeniden 
etkileşir((1).

36 IMG BUS iletişim 
kaybı IMG BUS protokolünde iletişim kaybı Ko m b i ,  o d a nın  ı sı t m a  t a lep ler ini 

karşılamaz(1).

37 Düşük güç kaynağı 
gerilimi

Bu durum, güç geriliminin doğru kombi işlemi için izin verilen 
limitlerden düşük olması durumunda meydana gelir.

Eğer normal koşullar sağlanırsa kombi, 
resetlemeye gerek olmadan yeniden çalışır  
(1).

38 Alev sinyali kaybı

Kazanın doğru şekilde ateşlenmesi ve brülör alevinin beklenmey- 
en şekilde sönmesi durumunda meydana gelir, yeni bir ateşleme 
denemesi yapılır ve normal koşullar sağlanırsa kombinin resetle- 
nmesine gerek kalmaz..

(1).

43 Alev sinyali kaybından 
ötürü blokaj

Bu durum, ön ayarlı bir süre içerisinde bir satırda bir çok kez “Alev 
sinyali hatası (38) meydana gelmesi halinde görülür. Reset butonuna basınız (1).

44
Gaz valfinin uzun süre 
açık kalması durumun-
da blokaj

Bu durum, kombinin çalıştırılmaması halinde normal işletim 
için gaz valfinin normalden uzun süre açık kalması durumunda 
meydana gelir.

Reset butonuna basınız (1).

59 Besleme gerilimi 
frekansı arızası Panel, ana besleme gerilimi frekansı hatasını belirler. Kombi Çalışmaz (1).

80 Gaz valfi sürücüsü 
sorunu

Gaz valfini kontrol eden kartta problem olması durumunda ortaya 
çııkar Reset butonuna basınız (1)..

98 maksimum yazı l ım 
hatası sayısı Maksimum yazılım hatası sayısına ulaşılmıştır. Reset butonuna basınız (1).

(1) Kombinin Çalışmaması veya arıza nın devamı durumunda Yetkili Teknik Servislerimize müracaat ediniz
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2.5 BİLGİ MENÜSÜ.
3 saniye boyunca aynı anda (3) ve (4) butonları- 
na basarak, bazı kombi işletim parametrelerini 
görüntüleyen “Bilgi menüsü” aktive edilir.

Çeşitli parametreler arasında gezinmek için (3) 
ve (4) butonlarına basınız. Menüden çıkmak 
için yine (3) ve (4) butonlarına 3 saniye boyunca 
basınız ya da 5 dakika bekleyiniz.

Parametre listesi

Id 
Parame-

tresi
Açıklama

d1 Alev sinyalini görüntüler

d2
Birincil eşanjör çıkışının anlık 
akış sıcaklığını görüntüler (akış 
probu)

d3
Sıcak su eşanjöründen anlık 
çıkış sıcaklığını görüntüler 
(Sıcak su probu)

d4 Kullanılmıyor

d5 Anlık işletim gücünü görüntüler 
(%).

d6
Merkezi ısıtma ayarı için gerçek 
sıcaklığı görüntüler (eğer uzak- 
tan kumanda varsa)

d7
Sıcak su sistemi için ayarlanan 
sıcaklığı örüntüler (uzaktan 
kumanda varsa)

E1 - E6 Haata geçmişini görüntüler E1 
en son haatayı bildirir

Hata geçmişinin resetlenmesi.
> 2 saniye ve < 4.5 saniye boyunca bilgi menüsün-
de Reset butonuna basınız. Ekranda “E-” işareti 
görüntülenecektir.
Yalnız bu süre içerisinde butona basarsanız, hata 
geçmişini resetler.

Açıklamalar:
 1 - Doldurma musluğu
 2 - Tahliye musluğu

2.6 KOMBİNİN KAPATILMASI.
Ekranda ( )(2 Şekil 2-1)  sembolü görüntüle-
ninceye kadar ( ) butonuna basınız.

Not: bu durumda kombi halen çalışır vazi- 
yettedir.

Harici çift kutuplu kombi şalterinin bağlantısını 
kesiniz ve cihazın gaz musluğunun yukarı 
açıkışını kapatınız. Hiçbir zaman kombiyi çalışır 
halde ya da uzun süre kullanılmamış halde 
bırakmayınız.

2.7 KALORİFER TESİSAT BASINCININ 
YENİDEN  AYARLANMASI.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak kon- 
trol ediniz. Kombi manometre ibresinin 1 ile 1.2 
barar asında bir değer göstermesi gerekmektedir. 
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
du- rumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kom-
binin alt kısmında yer alan musluk vasıtasıyla 
basıncın doğru değere ulaştırılması gerekmektedir 
(Şekil. 2-2).

Not.: İşlem sonunda dolum musluğunu tekrar 
kapatınız.
Tesisat su basınç değerinin 3 bara yakın bir 
değere ulaşması durumunda emniyet valfının 
devreye girerek müdahale etme riski oluşur.
Bu durumda 1 bar’a erişilene kadar havalandırma 
valfinden suyu çıkarınız ya da yetkili bir şirketten 
destek talebinde bulununuz. Basınç düşmelerinin 
sıklıkla tekrarlanması halinde, muhtemel tesisat 
kaçağının giderilmesi amacıyla mesleki açıdan 
uzman bir teknik personele müracaat edilmelidir.

2.8 TESİSATIN BOŞALTILMASI.
Tesisatın boşaltılabilmesi amacıyla tesisat boşalt- 
ma musluğu müdahalede bulunmak gerekmek- 
tedir (Şekil 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum mus- 
luğunun kapalı olduğundan emin olunuz.

2.9 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi cihazı, içerisindeki suyun 4°C (-5°C 
dereceye kadar standart olarak koruma sağlar) 
derecenin altına inmesi halinde otomatik olarak 
önce pompayı çalıştırır ve kombiyi 42°C dereceye 
erişilene kadar çalıştıracak şekilde devreye soka-
rak donmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır. 
Donmayı önleyici sitemin çalışması ancak kombi 
cihazının tüm aksamının sağlıklı çalışması halin-
de sağla- nabilir, arıza durumunun oluşmaması 
gerek- mektedir, elektrik girişinin sağlanması 
lazımdır. Uzun süre mahalde yaşanmaması 
durumunda cihazı çalıştırma zorunda kalma-
mak amacıyla tesisatın tamamen boşaltılması 
veyahut da tesisat suyu içerisine antifriz ilave 
edilmesi gerekmek- tedir. Her iki durumda da 
kombinin kullanım suyu devresinin boşaltılması 
gerekmektedir. Sıklıkla boşaltılan bir tesisatta 
dolum işleminin işlenmiş suyla yapılması ge-
rekmektedir, çünkü oluşabilecek kireçlenme 
ve tortulaşmalarla an- cak bu suretle mücadele 
edilebilir. Buzlanmaya karşı koruyucu sistemle 
ilgili tüm bilgilere 1.3 paragrafta yer verilmiştir.
Özellikle de ısının sıfır derecenin altına düştüğü 
yörelerde ge- rek kombi cihazının ve gerekse 
ısıtma tesisatının ko- runması amacıyla kalorifer 
tesisatının antifriz ile korunması ve İmmergas 
Buzlanma Önleyici Set montajı tavsiye olunur. 
Ancak cihazın uzun süreli devre dışı kalması 
hallerinde (örneğin ikinci ev) şu tavsiyelere de 
uyulması gerekir:
- elektrik girişini kesiniz;
- öngörülen tahliye valfları vasıtasıyla kombinin 

kullanım suyu devresini ve kullanım suyu 
hattını boşaltınız (Şekil 1-28).

2.10 KAPLAMANIN  TEMİZLİĞİ.
Kombi cihazının kapağının temizlenmesi 
amacıyla ıslak bez ve nötr sabun kullanınız. 
Aşındırıcı ve yahut da toz deterjan kullan- 
mayınız.

2.11 TAMAMEN KAPATILARAK DEVRE 
DIŞI BIRAKILMASI.

Kombi cihazının nihai olarak tamamen devre 
dışı bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız..

Alttan görünüm.
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