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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, kazanınızın devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Müteakip sayfaları dikkatlice okuyun: buradan uyulduğu takdirde Immergas ürününden memnuniyetinizi onaylayacak ürünün doğru 
kullanımı hakkında bir çok öneri bulabilirisiniz.

Cihazınızın ilk kullanımındaki başlangıç denetimi için zaman kaybetmeksizin bölgenizde bulunan Yetkili Teknik Servis Merkezine müracaat edin. Teknik 
elemanımız sağlıklı çalışma şartlarını denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonları yaparak, cihazın kullanımı konusunda Sizlere bilgi verecektir.

Her türlü olağan bakım için Immergas Yetkili Teknik Servislerine müracaat edin: sahip oldukları orijinal parçalar ve doğrudan imalatçı tarafından sağlanan 
özel eğitimleri ile hizmetinizde olacaklardır.

Genel uyarılar

Bütün Immergas ürünleri uygun 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 kullanıcıya teslim edilmelidir.

Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde 
başvurulabilir olması 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 boyutsal sınırlama 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.

Gazlı ısıtma cihazlarının montajı konusundaki yasal düzenlemeler hususunda daha detaylı bilgiyi bölgenizdeki yetkili/sorumlu gaz kuruluşlarından (örneğin 
web sitesi adreslerinden) öğrenebilirsiniz.
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EVET HAYIR

1 KOMBININ  
KURULUMU

1.1 KURULUM UYARILARI.
Maior Eolo yalnızca duvara monte edilmek 
üzere tasarlanmıştır; ortam ısıtmak ve domestik 
kullanım amacıyla sıcak su üretmek ve benzer 
amaçlar için kullanılmalıdır.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıda-
ki işlemlerin (güvenli koşullar altında, verimli ve 
kolay bir şekilde) yapılması için gerekli (teknik 
ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);

- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 
olağan, olağandışı bakımlar dahil);

- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye 
işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve 
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.

Duvara montaj durumunda, duvar arka kısımdan 
erişime müsade etmek için düz, girinti ve 
çıkıntıdan yoksun olmalıdır  Kombiler, kesinlikle 
zemin ve temeller üzerine monte edilmek 
amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki:

- B22 tipi kombi eğer 2 aspirasyon tapasız ve üst 
kapak ile monte edildiyse.

- C tipi Kombi eğer hermetik kazanlı kombile-
rin hava aspirasyonu ve duman boşaltımı için 
öngörülen eşeksenli borular veya diğer tip 
kanallar kullanılarak kurulduysa.

Kesinlikle ve yalnızca mesleki açıdan yeterliliğe 
haiz ve Immergas gazlı cihaz montajına yetkili bir 
uzman tesisatçı tarafından uygulama yapılabilir. 
Montajın yürürlükteki yasal düzenlemelerle 
standartlara uygun olarak ve yerel kurallar ile 
teknik standartlara riayet edilerek yapılması 
gerekir. Maior Eolo kombinin LPG ile beslenmesi 
halinde gerekli montajında adı geçen havadaki 
yoğunluğu fazla olan gazlar konusundaki 
yönergelere riayet edilmesi gerekmektedir (ör-
nek sıfatı ile ve ayrıntıya girmeden hatırlatılır 
ki; belirtilen gazlar ile beslenen tesisatların 
montajlarının taban ebatlarının ortalama bahçe 
dış yüzey ölçümünden daha düşük boyutlarda 
olduğu mekanlara yapılması yasaklanmıştır). 
Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Paketleme maddeleri (klips, 
çiviler, plastik torbalar, polisitirol, vs.) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilya 
içerisine veyahut da mobilyalar arasına monte 
edilmesi halinde olağan bakım müdahaleleri 
için gerekli mesafelerin bırakılması gerekir; bu 

nedenle de kombinin dış cidarları ile mobilya 
kesiti arasında asgari 3 cm mesafe bırakılması 
tavsiye olunur. Kombinin montajı esnasında alt 
ve üst kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları 
için boşluk bırakılması gerekmektedir.
Cihazın yakınında hiç bir yanıcı madde 
bulunmamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik, poli-
sitirol, vs.).
Ev elektronik eşyaları, güvenlik valfı müdaha-
leleri esnasında (eğer boşaltma hunisi olması 
gerektiği gibi yönlendirilmediyse) veyahut 
hidrolik bağlantı sızdırmaları halinde hasara 
maruz kalabileceklerinden dolayı kombi altına 
yerleştirilmemeleri tavsiye edilir aksi takdirde 
üretici firma, ev elektronik eşyalarının olası 
hasarlarından sorumlu tutulamaz.
Normalin dışında bir çalışma, arıza veyahut 
da sağlıksız bir durum olması halinde cihazın 
devredışı 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 
kapsamının sona ermesi sonucunu doğurur.

• Kurulum talimatları:

 - bu kombi, kısmen korunaklı dış mekanla-
ra monte edilebilir. Kısmen korunan yer, 
kombinin diretk atmosferik koşullarına 
(yağmur, kar, dolu, vs.) maruz bırakılmadığı 
yer anlamındadır.

 - Kombinin kurulumunun yangın tehlikesi 
olan (örneğin: oto tamircisi, kulübe), gazlı 
cihazların ve ilgili duman bacalarının, 
duman tahliye kanalları ve yakıt hava çekiş 
kanallarının bulunduğu yerlerde yapılması 
yasaktır.

 - Ayrıca kurulumun müşterek kullanımlı 
binaların merdiven, kantin, hol, tavan arası, 
çatı altı, acil çıkış kapıları, vs. gibi ortak 
alanlarını oluşturan lokal/alan benzeri yerlere 
yapılması eğer her bir taşınmaz birimin ilgili 
teknik boşluğuna yerleştirilmemiş ve sadece 
kullanıcı tarafından ulaşılabilir olmaması 
halinde yasaktır (gerek teknik boşluklar 
gerekse cihazlar yangın önleme normlarına 
riayet edilerek gerçekleştirilmiş olmalıdır).

Dikkat: kombinin duvara montajının cihazın 
sağlıklı çalışmasına mani olmayacak derecede 
sağlam ve sarsılmaz olarak yapılması ge-
rekmektedir.
Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı 
aparatı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca 
duvara sabitlemede kullanılmalıdırlar; bunlar 
ancak dolu veyahut da yarı dolu tuğlalı bir du-
vara sağlıklı bir şekilde takılmış olmaları halinde 
(normal sağlıklı teknikler kullanılarak) sağlam 
bir tutuş sağlarlar. Delikli tuğla ile yapılmış du-
varlar, sınırlı statiğe sahip duvarlar veyahut da 
belirtilenlerden farklı duvarların olması halinde, 
destek sisteminin ön statik tetkikinin yapılması 
gereklidir.

Not: torbada sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca destek askısının duvara 
sabitlenmesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kombi cihazlarının güç ve verim kapasitelerine 
uygun bir ısıtma tesisatına bağlanmış olmaları 
gerekir.
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1.3 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Asgari ısı -5°C. Kombi, içerisindeki suyun -4°C 
derecenin altına inmesi halinde otomatik olarak 
pompa ve brülörü devreye sokarak buzlanmayı 
önleyen bir sistem ile donatılmıştır.
Buzlanmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki 
koşullara bağlıdır:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik 

kaynaklarına bağlandı;

- kombi sabit bir şekilde besleniyor;

- kombi “Off” modunda değil;

- kombi ateşleme eksikliği nedeni ile bloke 
olmadıysa (Parag. 2.5);

- kombinin temel parçaları arızalı değil.

Bu koşullarda Kombi -5°C ortam ısısına kadar 
buzlanmaya karşı koruma altındadır.

En düşük derece -15 C: Kalorifer kazanının, 
ortam sıcaklığının -5 C derecenin altına geçtiği 
bir yerde kurulması durumunda, gaz ulaşımı 
eksikliği ( ya da kalorifer kazanının kontak 
eksikliğinden dolayı kendini bloke etmesi) 
gerçekleşebilir, hatta aletin donmasına neden 
olabilir.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulması gerekir:
- Bu dolaşıma iyi kalite ve sağlığa zararlı olma-

yan bir donma engelleyici  sıvı uygulanarak, 
ısınma dolaşımını soğuktan korumak gerekir. 
Ürünün en düşük derecede korunmasını 
sağlayacak yüzdede sıvının kullanımı için 
üretici talimatlarını çok dikkatli bir şekilde 
uygulamak gerekmektedir. Suyun kirlenme 
kapasitesinin düzenine uygun bir sıvı solüsyon 
hazırlanmalıdır.

Immergas kalorifer kazanlarının ısı dolaşımını 
oluşturan maddeler, etilen ve propilen glikol bazlı 
donma önleyici sıvılara dayanıyorlar.
Kullanma ömrü ve olası tasviye için üreticinin 
talimatlarını izleyin.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (buzlan-

maya karşı set) bir elektrik rezistansı, ilgili 
kablolar ve bir kumanda termostatından oluşan 
bir aksesuar ile buzlanmaya karşı koruyun 
(montaj için aksesuar setinin paketinde yer 
alan kılavuzu dikkatlice okuyunuz).

Kombiyi buzlanmaya karşı koruma yalnızca bu 
şekilde garanti edilir:
- kombi elektirik kaynağına doğru bir şekilde bağlı 

ise;

- ana şalter bağlı ise;

- buzlanmaya karşı setin parçaları arızalı değil 
ise.

Bu koşullarda Kombi -15°C’ye kadar buzlanmaya 
karşı koruma altındadır.

Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektirik enejisi 
bağlantısının kesintiye uğramasından kaynakla-
nan hasarlar hariç tutulur.

Not: kombi cihazının ısının 0°C derecenin 
altına düştüğü mekânlara gerek kullanım suyu 
ve gerekse kalorifer amaçlı montajı halinde hem 
kalorifer tesisatının ve hem de kullanım suyunun 
borularının izolasyonlu olması gerekmektedir.

Yükseklik 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

781 440 340

BAĞLANTILAR

GAZ
KULLANMA 

SUYU
TESİSAT

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Açıklamalar:
 G - Gaz kaynağı
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 ACV - Sıcak kullanma suyu girişi  

(opsiyonel)
 AF - Soğuk kullanma suyu girişi
 R - Tesisat geri dönüş
 M - Tesisat gönderme
 V - Elektrik bağlantısı

Not: bağlantı grubu (opsiyonel)

1.2 TEMEL BOYUTLAR.



7

M
O

N
T

A
J 

P
E

R
SO

N
E

L
İ

B
A

K
IM

 P
E

R
SO

N
E

L
İ

K
U

L
L

A
N

IC
I

1.4 BAĞLANTILAR.
Gaz bağlantısı (cihaz kategorisi II

2H3+
).

Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. 
ile çalışmak üzere üretilmişlerdir. Beslenme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit 
veyahut da daha büyük olması gerekmektedir. 
Gaz bağlantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve 
boruları içerisinde ileride kombinin veriminin 
düşmesine neden olabilecek tüm kalıntıların te-
mizlenmesi gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan 
gazın kombi için öngörülen türde olduğunu kon-
trol etmek gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde 
yer alan etikete bakınız). Farklılık olması halinde 
kombi üzerinde müdahale yapılarak diğer cins 
gaza uydurulması gerekir (gaz değişimi duru-
munda cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca, 
hattan gelen gazın (metan veyahut LPG) dinamik 
basıncının kontrol edilmesi gerekmektedir, 
çünkü gaz girişindeki basıncın yetersiz olması 
halinde cihazdan verim sağlanması zorlaşır ve 
kullanıcı için sorunlar oluşabilir.
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından 
emin olun. Gaz besleme borusunun boyutu, 
gazın brülör’e tam ve güvenli şekilde iletilmesini 
sağlayacak şekilde ve yürürlükteki yasal düzenle-
melere riayet edilerek sağlıklı bir şekilde cihazın 
azami güçte çalışırken de en iyi verimin elde 
edilmesini temin edecek şekilde boyutlandırılmış 
olmalıdır (teknik veriler). Bağlantı sisteminin ya-
sal düzenlemelere uygun olması gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz tortusuz yanıcı gazlar 
ile çalışması için tasarlandı, aksi durumlarda, 
cihazın girişine yakıtı saflaştırmak için uygun 
filtreler yerleştirilmesi gereklidir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG stok tanklarının durgun gaz kalıntısı 

(azot) ihtiva etmesi meydana gelebilir ki bu 
cihaza tahsis edilmiş karışımı fakirleştirerek 
anormal işleyişlere sebep olur.

- LPG gazının karışım kompozisyonlarına bağlı 
olarak tanklarda stoklanması esnasında muhte-
lif alaşım katmanlarının oluşması söz konusu 
olabilir. Bu, cihaza tahsis edilen karışımın ısı 
kuvvetinde değişikliğe sebep olarak cihazda 
verimlilik değişkenliklerine sebep olur.

Hidrolik bağlantısı.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından 
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.

Yürürlükteki normlara göre cihaz ve tesisatı kireç 
birikimlerinden korumak için termik tesisat 
suyuna kimyasallar uygulanması zorunludur.

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 valfının devreye girmesi halinde ve 
cihazın bulunduğu mekanı su basması durumun-
da üretici sorumlu tutulamaz.

İçme suyu kirliliği ile ilgili standartlarca belir-
lenen koşulları sağlamak amacıyla, kombinin 
soğuk su girişinde IMMERGAS çek-valf kul-
lanılması tavsiye edilir. Ayrıca, primer devreye 
(kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı akışkanın 
(örn. su + glikol) standartlara uygun olması 
tavsiye edilir.

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.

Elektrik bağlantısı. “Maior Eolo” kombi tüm 
çihaz için bir IPX5D koruma seviyesine sahiptir. 
Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal 
düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir 
topraklı hatta doğru bir şekilde ve yürülükteki 
güvenlik standartlarına uygun olarak yapılması 
halinde temin edilebilir.

Dikkat: Immergas Ltd. Şti., 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, elektrik tesisatının, kombi üzerinde bulu-
nan plakada belirtilen cihaz tarafından absorve 
edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu kontrol 
edin. Kombiler, “X” tipi, fişsiz giriş kablosu ile 
donatılmışlardır. Güç kaynağı kablosu 230V ±10% 
/ 50Hz bir şebekeye L-N kutuplaşması ve toprak 
bağlantısına sadık kalınarak bağlanmalıdır 
, aynı şebeke üzerinde yüksek gerilim kategorili 
III. sınıf çoklu kutup bir irtibat kesici öngörülmüş 
olmalıdır. Kablonun değiştirilmesi durumunda 
uzmanlaşmış bir teknisyene müracaat ediniz 
(mesela Immergas Teknik Hizmet Servisi). Güç 
kaynağı kablosunun belirtilmiş güzergahı takip 
etmesi gerekmektedir.
Ayarlama kartı  üzerindeki sigortaların 
değiştirilmesi durumunda, 3,15A hızlı tip si-
gorta kullanınız. Cihazın ana elektrik girişinin 
sağlanması amacıyla, hat bağlantısınıda adaptör-
ler, üçlü prizler veyahut da uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.
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Kalorifer ısısının kullanıcı 
tarafından ayarlanma konumu

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Aşağıda belirtilen işlemlerin cihazdan elektrik 
girişinin kesilmesinden sonra yapılması ge-
rekmektedir. Muhtemel termostat veya ortam 
kronotermostatı On/Off, X40 köprüsü kaldırılıp 
40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır (şekil 3-2). 
On/Off termostat kablo kenetinin “temiz” tipte 
olmasına yani şebeke geriliminden bağımsız 
olmasına dikkat ediniz, böyle olmaması halinde 
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Muhtemel 
Amico Uzaktan KumandaV2 X40 köprüsü kesi-
lerek, elektronik kart üzerinde 41 ve 44 slotlara 
bağlanır (Şek. 3-2).

Önemli: Amico Uzaktan KumandaV2, veya 
herhangi bir kronometrik termostat On/Off 
kullanılması halinde elektrik tesisatları konu-
sundaki yürürlükte bulunan yasal düzenle-
meler gereğince iki ayrı hat bulundurulması 
zorunluluğu mevcuttur. Tüm kombi boru 
döşeme tertibatları asla elektrik veya telefon 
topraklı prizi olarak kullanılmamalıdırlar. Bu 
nedenle buna benzer bir durumun oluşmadığını 
kombinin elektrik bağlantılarını yapmadan evvel 
kontrol ediniz.

1.6 DIŞ SONDA (OPSİYONEL).
Kombi, bir opsiyonel set şeklinde müsait 
olan dış sonda (Şek. 1-4) aplikasyonuna göre 
hazırlanmıştır.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak 
bağlanabilen bu sonda, çalışır vaziyetteki tesisata 
gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık değişikliklerine 
uydurmak için dış ısı arttığında tesisattaki 
maksimum gönderme ısısını otomatik ola-
rak azaltır. Dış sonra daima kullanılan oda 
kronotermostatının türünden veya mevcudiye-
tinden bağımsız olarak bağlı iken çalışır. Tesisatın 
gönderme ısısı ve dış ısı arasındaki ilişki, kom-
binin paneli üzerinde bulunan selektörün po-
zisyonundan diagramda sunulan eğimlere göre 
belirlenir (Şek. 1-5). Dış sonda elektrik bağlantısı 
38 ve 39 numaralı kablo kenetleri ile kombinin 
elektronik kartı üzerine yapılmalıdır (Şek. 3-2).

1.5 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ORTAM KRONOTERMOSTATI 
(OPSİYONEL).

Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan kro-
notermostatlar ve uzaktan kumandaların 
uygulanmasına elverişlidir. (Şekil 1-3)
Tüm Immergas 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;

 • konfor ısısında kalıcı çalışma.
 • kısık ısıda kalıcı çalışma.
 • ayarlanabilir buzlanmayı önleyici ısıda kalıcı 

çalışma.
 Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi alkalin 

pil ile beslenir;

• Klimatik kronotermostat işlevi ile Amico 
Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CARV2 paneli 
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen işlevlerin 
yanı sıra, cihazın monte edildiği yere gitmeye 
gerek kalmadan ve hepsinden önemlisi el 
altından cihazın ve termik tesisatın işlevleri ile 
ilgili bilgileri kontrol altında tutmak ve daha 
önce ayarlanmış göstergelere rahatça müdahale 
edebilme olanağı verirler. Panel, kombinin olası 
işlev anormalliklerini ekranda görüntülemek 
için bir oto-teşhis ile donatılmıştır. Uzaktan 
kumandada yer alan klimatik kronometrik 
termostat ısıtılması gereken ortamın gerçek 
gereksinimlerinin belirlenerek gerekli ısının 
yayılmasını sağlar, bu suretle de ortamda arzu-
lanan ısının sabit kalmasının yanı sıra işletme 
maliyetlerinde tasarruf sağlanmasına katkıda 
bulunur. Kronometrik termostat, kombi ile 
kronometrik termostat arasında veri aktarımını 
sağlayan 2 kablo aracılığıyla doğrudan doğruya 
kombi cihazından beslenir.

Önemli: Tesisat özel CARV2 seti aracılığı ile böl-
gelere ayrılmış ise iklimsel termo-ayarlama işlevi 
hariç tutularak veya On/Off moduna getirilerek 
kullanılmalıdır.

Comando Amico RemotoV2 (CARV2)
Dijital kronometrik termostat On/Off
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1.7 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ.
Immergas, kombiden ayrı olarak, duman 
tahliyesi ve hava aspirasyon terminallerinin 
yerleştirilmesi için farklı çözümler üretir ki 
bunlar olmaksızın kombi çalışamaz.

Dikkat: Kombi yalnızca orjinal Immergas 
hava aspirasyon ve duman tahliye düzeneği ile 
birlikte monte edilmelidir. Her boru notlarda 
bahsi geçen tanıtıcı ve ayırıcı uygun bir işaret 
tarafından tanınır: “yoğuşmalı kombiler için 
değil”.

Duman tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
maddelerle temas halinde veya yakınında 
bulunmamaları ayrıca yanıcı maddelerden ma-
mul duvarlar veya yapıların içinden geçmemeleri 
gerekmektedir.

Müsait setlerin detaylı tanımlamaları için izleyen 
paragraflara bakın.

Çift dudaklı contaların yerleştirilmeleri. 
Yanaklı contaların dirsek ve uzatmalara sağlıklı 
bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj isti-
kametinin izlenmesi gerekmektedir (Şek. 1-6).

• Mukavemet faktörleri ve eşdeğer uzunluklar. 
Duman bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabelaya taşınmış bir Mukavemet 
Faktörüne sahiptir. Her bir parçanın Mukave-
met Faktörü üzerine monte edildiği kombiden 
bağımsız ve boyutsuz bir büyüklüktedir. Oysa 
kendisi, borunun içinden geçen akışkanların 
ısısına bağlıdır ve dolayısıyla hava aspirasyon ve 
duman tahliyesi görevleri ile değişkendir. Her 
bir parça, ilgili Mukavemet Faktörleri arasındaki 
ilişkiden elde edilen, boru ile aynı çapta olan 
metre bazındaki bir uzunluğa karşılık gelen bir 
dayanıklılığa sahiptir, eşdeğer uzunluk olarak 
anılır. Tüm kombiler deneyler ile elde edilebilen 
100’e eşit bir Mukavemet Faktörüne sahiptirler. 
Kabul edilebilir azami Mukavemet Faktörü, 
her tipteki Terminal kitleri borularına ait kabul 
edilebilir azami uzunlukların karşılaştığı muka-
vemete karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte pek 
çok muhtelif boru biçimi gerçekleştirme olasılık 
araştırması için hesaplar yapılır.

1.8 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA KURULUM.

Not: kısmen korunaklı dış mekan, cihazın kötü 
hava koşullarına direkt maruz kalmadığı yer 
anlamına gelir (yağmur, kar, dolu, vs.).

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi kon-
figürasyon.

Bu konfigürasyonda kombinin en iç deliği üze-
rine koymak için özel terminalin kullanılması 
gerekir (terminal kurulumu için hava aspirasyon 
setinde mevcuttur) (Şek. 1-9). Hava aspirasyonu 
doğrudan kombinin kurulduğu mekandan 
sağlanır ve duman tahliyesi tek bacadan veya 
doğrudan dışarıya yapılır.
Bu konfigurasyonda kombi B

22
 tipi olarak 

sınıflandırılır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava aspirasyonu direkt olarak cihazın monte 

edildiği yerden yapılır, cihaz yalnızca sürekli 
havalandırılan yerlere monte edilmeli ve 
çalıştırılmalıdır;

- duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

Duman kapağı ayarı. Kombinin doğrudan aspi-
rasyon konfigürasyonunda doğru çalışması için 
ilgili tablolarda belirtildiği gibi duman kapağını 
ayarlamak gereklidir (Şek. 1-11).

• Kaplama setinin montajı (Şek. 1-8). İki tapayı 
ve mevcut contaları merkezi olana göre yan 
deliklerden sökün, sağ aspirasyon deliğini 
uygun plağı sol tarafa donanımdaki 2 vida 
ile sabitleyerek kapatın. Ø 80 tahliye flanşını 
kombinin en iç deliğine araya sette mevcut 
contayı sokarak ve donanımında olan vidalar 
ile sıkıştırarak yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya 
ilgili contaları sokarak sette mevcut 4 vida ile 
sabitleyerek yerleştiriniz. 90° dönemecini Ø 80 
erkek tarafı ile flanşın dişi kısmında (dudaklı 
contalar ile) çarpıştırarak birleştirin, dönemeç 
boyunca ilerleterek contayı sokun, levha aracılığı 
ile sabitleyin ve kitte mevcut şeritler aracılığı 
ile 4  conta dilini durdurmaya dikkat ederek 
sıkıştırın. Tahliye borusunun erkek kısmını 
(düz) 90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili 
pulun yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, 
bu şekilde seti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. Du-
man bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce takılmış aksamın 
dişi (dudaklı contalar) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların birleştirilme 
ve tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

Tahliye borusu azami genişliği. Tahliye boru-
su (gerek dikey gerekse yatay) termik yalıtımlı 
borular kullanılarak düz bir hatta azami 12 mt 
uzatılabilir. (Şek. 1-28). Yüzeylerdeki soğumaya 
bağlı duman buğu yoğunluğu problemlerini 
önlemek için Ø 80 normal(termik yalıtımsız) 
tahliye borusunun uzunluğunu yalnızca 5 mt ile 
sınırlandırmak gereklidir.

Kısmen korunaklı yere yöneltilmiş dikey 
terminalli kurulum örneği. Yakıt ürünlerinin 
direkt tahliyesi için dikey terminal kullanılırsa 
üst balkondan en az 300 mm mesafe bırakması 
şartına uymak gereklidir. A + B miktarı (daima 
üst balkona kıyasla) 2000 mm ye eşit veya fazla 
olmalıdır (Şek. 1-10).

• Kaplama setsiz konfigurasyon (C tipi kombi).

Monte edilmiş yan tıpaları bırakarak cihazı ka-
plama seti olmadan yerleştirmek mümkündür. 
Montaj, eşeksenli Ø  60/100 yatay tahliye / 
aspirasyon seti kullanılarak gerçekleştirilir ki 
bunlar iç mekan montajları ile ilgili paragrafa 
ertelenmiştir. Bu konfigürasyonda üst kapak seti 
kombiye ilave bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye 
edilmekle birlikte zorunlu da değildir.
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DİYAFRAM

DOĞRUDAN TAHLİYE 
DİKEY TERMİNAL SETİ

ASPİRASYON 
KAPAĞI SETİ

Duman kapağı ayarı. Kombinin doğru çalışması 
için hava / duman çekme kanalı üzerinde bu-
lunan duman kapağını ayarlamak gereklidir 
(Şek. 1-11).
Ayarlama ön sabitleme vidaları sökülerek ve ka-
demeli gösterge doğru pozisyonuna, kendi değeri 
yatay referans üzerine getirilerek yapılır. Ayar 
yapıldıktan sonra kapağı sabitlemek için vidaları 
sıkıştırın. Uygun ayar kanal türü ile bunların aza-
mi uzunlukları baz alınarak yapılır: bu hesaplama 
aşağıdaki tablolardan yararlanılarak yapılabilir.

Aspirasyon diyafram kurulumu. Ø 80 ayırıcılar 
seti ve > 1 mt uzunluğa sahip tahliye ile kombinin 
doğru çalışması için hermetik haznenin aspi-
rasyon deliği üzerine ve tahliye borusundan önce 
bir diafram yerleştirilmesi gerekir (Şek. 1-12). 
Uygun diyafram seçiminde kanal bağlantıları 
ile bunların azami uzunluklarının göz önüne 
alınması gerekmektedir: bu hesaplama aşağıdaki 
tablolardan yararlanılarak yapılabilir:

Not: diyaframlar seride kombi ile birlikte su-
nulurlar.

Kapak kitinin kapsamı:
 N° 1 Termoformat kapak
 N° 1 Conta blok plağı
 N° 1 Conta
 N° 1 Conta sıkma şeritleri
 N° 1 Aspirasyon deliği kapama 

plağı

Terminal kitinin kapsamı:
 N° 1 Conta
 N° 1 Ø 80 tahliye flanşı
 N° 1 Köşe 90° Ø 80
 N° 1 Ø 80 Tahliye borusu 
 N° 1 Pul
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Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 24 4E.

Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 28 4E.

Kapak ayarlama tablosu
Maior Eolo 32 4E.

Duman kapağı çentiği

Kurulum türü 
(kanalın metre olarak uzunluğu)

1 3 4 5 6 10

Yatay eşeksenli Ø 60/100 set - - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 1,5 - Da 1,5 a 3,0

Dikey eşeksenli Ø 60/100 set - - Da 0 a 2,2 Da 2,2 a 3,7 - Da 3,7 a 4,7

Yatay eşeksenli Ø 80/125 set - - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 4,6 - Da 4,6 a 7,4

Dikey eşeksenli Ø 80/125 set - - Da 0 a 5,4 Da 5,4 a 9,5 - Da 9,5 a 12,2

Köşesiz dikey Ø 80 ayırıcı set *Da 0 a 20 *Da 20 a 40 **Da 0 a 22 - - **Da 22 a 32

İki köşeli yatay Ø 80 ayırıcı set *Da 0 a 16 *Da 16 a 35 **Da 0 a 17 - - **Da 17 a 28

B
22

 konfigürasyonunda Ø 80 doğrudan aspirasyon ve 
tahliye seti

- - Da 0 a 1 - Da 1 a 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.

** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 44 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.

Duman kapağı çentiği

Kurulum türü 
(kanalın metre olarak uzunluğu)

2 4 7 10

Yatay eşeksenli Ø 60/100 set - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 1,5 Da 1,5 a 3,0

Dikey eşeksenli Ø 60/100 set - Da 0 a 2,2 Da 2,2 a 3,7 Da 3,7 a 4,7

Yatay eşeksenli Ø 80/125 set - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 4,6 Da 4,6 a 7,4

Dikey eşeksenli Ø 80/125 set - Da 0 a 5,4 Da 5,4 a 9,5 Da 9,5 a 12,2

Köşesiz dikey Ø 80 ayırıcı set *Da 0 a 20 *Da 20 a 40 **Da 0 a 22 ** Da 22 a 32

İki köşeli yatay Ø 80 ayırıcı set *Da 0 a 16 *Da 16 a 35 **Da 0 a 17 ** Da 17 a 28

B
22

 konfigürasyonunda Ø 80 doğrudan aspirasyon ve tahliye seti Da 0 a 1 - Da 1 a 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.

** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 50 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.

Duman kapağı çentiği

Kurulum türü 
(kanalın metre olarak uzunluğu)

3 4 5 6 10

Kit concentrico Ø 60/100 orizzontale - - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 1,5 Da 1,5 a 3,0

Kit concentrico Ø 60/100 verticale - - Da 0 a 2,2 Da 2,2 a 3,7 Da 3,7 a 4,7

Kit concentrico Ø 80/125 orizzontale - - Da 0 a 0,5 Da 0,5 a 4,6 Da 4,6 a 7,4

Kit concentrico Ø 80/125 verticale - - Da 0 a 5,4 Da 5,4 a 9,5 Da 9,5 a 12,2

Kit separatore Ø 80 verticale senza curve *Da 0 a 20 *Da 20 a 40 **Da 0 a 22 - **Da 22 a 32

Kit separatore Ø 80 orizzontale con due curve *Da 0 a 16 *Da 16 a 35 **Da 0 a 17 - **Da 17 a 28

Kit aspirazione diretta e scarico Ø 80 in configurazione B
22

- Da 0 a 1 - Da 1 a 12 -

* Bu en yüksek uzunluk değerleri aspirasyonda 1 metre boru tahliyede olmak üzere değerlendirilmiştir.

** Bu en yüksek uzunluk değerleri tahliyede 1 metre boru aspirasyonda ve 1 Ø 50 diyafram aspirasyon deliğinde olmak üzere değerlendirilmiştir.
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Mukavemet Faktörleri ve eşdeğer  uzunluklar.

KANAL TİPİ
Mukavemet 

Faktörü
(R)

Ø 60/100 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80/125 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80 borunun m olarak 
tekabül ettiği uzunluk

Ø 60/100 m konsantrik  boru 1 m
Emiş ve tahliye 

16,5
m 1 m 2,8

Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5

90° Ø 60/100 konsantrik dirsek
Emiş ve tahliye 

21
m 1,3 m 3,5

Emiş  m 9,1

Tahliye  m 7,0

45° Ø 60/100 konsantrik dirsek
Emiş ve tahliye 

16,5
m 1 m 2,8

Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5

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

46
m 2,8 m 7,6

Emiş  m 20

Tahliye  m 15

Ø 60/100 yatay konsantrik tahliye 
ve emiş  terminali

Emiş ve tahliye 
32

m 1,9 m 5,3
Emiş  m 14

Tahliye  m 10,6

Ø 60/100 yatay dikey konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali

Emiş ve tahliye 
41,7

m 2,5 m 7

Emiş  m 18

Tahliye  14

Ø 80/125 m konsantrik  boru 1 m
Emiş ve tahliye 

6
m 0,4 m 1,0

Emiş  m 2,6

Tahliye  m 2,0

90° Ø 80/125 konsantrik dirsek
Emiş ve tahliye 

7,5
m 0,5 m 1,3

Emiş  m 3,3

Tahliye  m 2,5

45° Ø 80/125 konsantrik dirsek
Emiş ve tahliye 

6
m 0,4 m 1,0

Emiş  m 2,6

Tahliye  m 2,0

Ø 80/125 dikey komple dikey konsantrik 
tahliye ve emiş 
terminali Emiş ve tahliye 

33
m 2,0 m 5,5

Emiş  m 14,3

Tahliye  m 11,0

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

26,5
m 1,6 m 4,4

Emiş  m 11,5

Tahliye  m 8,8

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

Emiş ve tahliye 
39

m 2,3 m 6,5

Emiş  m 16,9

Tahliye  m 13

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

34
m 2,0 m 5,6

Emiş  m 14,8

Tahliye  m 11,3

Kondensasyon toplayıcılı Ø 60/100 
den Ø 80/125 e konsantrik adaptör Emiş ve tahliye 

13
m 0,8 m 2,2

Emiş  m 5,6

Tahliye  m 4,3

Ø 60/100 den Ø 80/125 e 
konsantrik adaptör

Emiş ve tahliye 
2

m 0,1 m 0,3
Emiş  m 0,8

Tahliye  m 0,6

Ø 80 boru 1 m (bağlantı tertibatlı veyahut da 
tertibatsız)

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

Ø 80 boru 1 m komple emiş terminali 
(bağlantı tertibatlı veyahut da tertibatsız)

Emiş  5 m 0,3 m 0,8 Emiş  m 2,2

Ø 80 emiş terminali 
Ø 80 tahliye terminali

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
90° Ø 80 dirsek 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

45° Ø 80 dirsek Emiş  3 m 0,2 m 0,5 Emiş  m 1,3

Tahliye  4 m 0,2 m 0,6 Tahliye  m 1,3

Ø 60/100 den Ø 80/80 e 
Ø 80 paralel çatal

Emiş ve tahliye 
8,8

m 0,5 m 1,5
Emiş  m 3,8

Tahliye  m 2,9
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1.9 İÇ MEKANDA KURULUM.
• Hermetik kazanlı ve takviye çekiş fanlı C tipi 

konfigürasyon.

Yatay aspirasyon - tahliye seti Ø 60/100. Setin 
montajı (Şek. 1-13): köşeyi flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırınız. 
Boru terminalini (3) erkek tarafını (düz), 
dirseğin (2) dişi tarafında (dudaklı conta ile) 
çarpıştırarak yerleştiriniz, gerekli iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

Not: kombinin aşırı hava şartları ve çok sert 
ısılara ulaşılan mahallerde monte edilmesi 
durumunda standart buzlanmayı önleyici set 
yerine özel buzlanma önleyici set ile donatılması 
tavsiye olunur.

• Boru, uzatma e eşeksenli dirsek bağlantı 
contaları Ø  60/100. Duman bacalarının 
olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 
unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müda-
halelerin uygulanması gerekir: Eşeksenli boru 
veya eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), 
daha önce döşenmiş aksamın dişi (dudaklı 
contalı) tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Ø 60/100 yatay aspirasyon-tahliye seti arka-
dan, sağ yan, sol yan ve önden çıkış ile monte 
edilebilir.

• Arkadan çıkışlı uygulama (Şek. 1-14). 970 mm 
uzunluğundaki boru boyu azami 710 mm 
kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak sağlar. 
Normal olarak terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle 
ölçüyü belirleyiniz: Duvar kalınlığı + iç çıkıntı 
+ dış çıkıntı. Gerekli asgari çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yan çıkışlı uygulama (Şek. 1-15); Yalnızca yatay 
aspirasyon–tahliye seti kullanmak suretiyle, 
uzatma kullanmaksızın, 724 mm kalınlığında 
bir duvarın soldan çıkışla ve 646 mm duvar 
kalınlığının da sağdan çıkışla geçilmesine 
olanak sağlar.

• Yatay set için uzatmalar. Ø 60/100 aspirasyon-
tahliye yatay seti 3000 mm azami yatay bir 
ölçüye kadar uzatılabilir, kombinin çıkışındaki 
ızgaralı terminal dahil ve eşeksenli köşe hariç. 
Bu konfigürasyon 100’e eşit bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda uygun 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-16). Kombi-
nin dikey ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 1855 mm.

 2 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-17). Kombi-
nin dikey ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 2805 mm.

Yatay aspirasyon - tahliye seti Ø 80/125. Setin 
montajı (Şek. 1-18): köşeyi flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırınız. 
Adaptörü (3) erkek tarafından (düz) dirseğin 
dişi tarafına (2) (dudaklı conta ile) çarpıştırarak 
yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) eşeksenli terminali 
erkek tarafından (düz) adaptörün (3) dişi tarafına 
(contası ile birlikte) tam oturacak şekilde geçi-
riniz, bu meyanda gereken iç ve dış pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

• Ø 80/125 boru, uzatma ve eşeksenli dirsek 
bağlantı contaları. Olası uzatma bağlantılarını 
diğer baca unsurları ile birleştirmek için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gereklidir. 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce döşenmiş aksamın 
dişi (dudaklı contalı) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların bağlantı ve 
tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

Dikkat: tahliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılması gerekli durumda, iç bo-
runun dış boruya göre daima 5 mm öne çıkması 
gerektiğini göz önünde tutun.

Normal olarak Ø 80/125 aspirasyon–tahliye 
seti özellikle uzunluklar gerektiğinde kullanılır, 
Ø  80/125 set arkadan, sağ yan sol yandan ve 
önden çıkışlar ile monte edilebilir.

• Yatay set için uzatmalar. Ø 80/125 aspirasyon-
tahliye yatay seti, azami 7300 mm bir yatay 
ölçüye kadar uzatılabilir, buna ızgaralı terminal 
dahil olup, kombi çıkışında yer alan eşeksenli 
köşe ile Ø 80/125 deki Ø 60/100 adaptör dahil 
değildir (Şek. 1-19). Bu konfigürasyon 100’e 
eşit bir mukavemet faktörüne tekabül eder. Bu 
durumlarda uygun uzatmaların talep edilmesi 
gerekmektedir.

 Not: boruların montajı esnasında, her 3 me-
trede bir dübellemek suretiyle tutucu kelepçe 
kullanılması gerekmektedir.

• Dış ızgara. Not: güvenlik amacıyla, kısa süreli 
ve geçici olsa dahi kombinin aspirasyon/tahliye 
terminalinin tıkanmaması gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - 90° Eşeksenli köşe (2)
 N°1 - Ø 60/100 (3) asp./tahliye 

eşeksenli boru
 N°1 - Iç pul (4)
 N°1 - Dış pul (5)
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Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set. 
Setin montajı (Şek. 1-20): köşeyi eşeksenli flanş 
(2) ile kombinin merkezi deliğine contayı da (1) 
araya sokarak monte edip kitte mevcut vidalar 
ile sıkıştırınız. Adaptörü (3) erkek tarafından 
(düz) eşeksenli flanşın dişi tarafına (2) takınız. 
Alüminyum yapma kiremitin montajı: Kiremit-
lerin yerine Alüminyum levhayı (5) koyunuz 
ve onu yağmur suyunu aşağıya akıtacak gibi 
şekillendiriniz. Alüminyum kiremit üzerine 
yarım daire sabitleyiciyi (7) pozisyonlandırın 
ve aspirasyon-tahliye borusunu geçirin (6). 
Ø 80/125 eşeksenli terminali erkek tarafından (6) 
(düz) adaptörün (3) dişi tarafına (dudaklı contası 
ile) çarpıştırarak geçiriniz, gereken iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Konsantrik uzatma boruları ve dirsekler 
için geçmeli tip conta. Duman bacalarının 
olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 
unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müda-
halelerin uygulanması gerekir: Eşeksenli boru 
veya eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), 
daha önce döşenmiş aksamın dişi (dudaklı 
contalı) tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılması gerekli durumda, iç bo-
runun dış boruya göre daima 5 mm öne çıkması 
gerektiğini göz önünde tutun.

Bu özel terminal, yanma için gerekli ve hava 
aspirasyonu ve dikey yönde duman tahliyesine 
olanak sağlar.

Not: Alüminyum kiremitli Ø 80/125 dikey set, 
teras ve çatı gibi azami %45 (25°) eğimli mekan-
lara montaj olanağı sağlar, ancak terminal başlığı 
ile yarım rulman arasındaki mesafeye (374 mm) 
her zaman riayet etmek gereklidir.

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 12.200 
mm uzatılabilir (Şek. 1-21). Söz konusu kon-
figürasyon 100’e eşit bir mukavemet faktörüne 
tekabül eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların 
talep edilmesi gerekmektedir.

Dikey tahliye için, 3.011141 kod numaralı 
eşeksenli flanş ile eşleştirmede Ø 60/100 terminal 
de kullanılabilir (ayrıca satılır). Terminal başlığı 
ile yarı gövde (374 mm) arasındaki mesafeye 
her zaman için riayet edilmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-21).

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 4.700 mm 
uzatılabilir (Şek. 1-21).

Ø 80/80 Ayırıcı set. Ø 80/80 ayırıcı set, şemadaki 
şekilde aktarıldığı üzere duman tahliye ve hava 
aspirasyon kanallarını ayırmayı sağlar. (S) 
Kanalından yakıt maddeleri püskürtülür. (A) 
Kanalından yakıt yakma için gerekli hava emmi-
lir. Aspirasyon kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) 
merkezi tahliye borusunun sağına ya da soluna 
yerleştirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir 
yöne doğrultulabilirler.

• Set montajı (Şek. 1-22): Flanşı (4) kombinin 
merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
yerleştiriniz ve setin ambalajda sunulan altıgen 
kafalı ve yassı uçlu vidalar ile sıkıştırınız. 
Merkezi olana nazaran yan delikte mevcut düz 
flanşı çıkarın ve kombide halihazırda bulunan 
contayı (2) yerleştirerek flanş (3) ile değiştirin 
ve kendinden yollu uçlu vidalar ile kilitleyin. 
Köşelerin (5) erkek taraflarını (düz) flanşın 
dişi tarafına birleştiriniz (3 ve 4). Aspirasyon 
terminalinin erkek tarafını (6) erkek tarafı 
ile (düz), köşenin dişi (5) tarafına ilgili iç ve 
dış pulların yerleştirilmiş olduğundan emin 
olup çarpıştırarak birleştiriniz. Tahliye ter-
minalini (9) erkek tarafından (düz) köşenin 
(5) dişi tarafına tam oturacak şekilde geçiri-
niz, bu meyanda gereken dahili pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle seti 
oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli dişi flanş (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için 

Ø 60/100 adaptör
 N°1 - Pul (4)
 N°1 - Alüminyum kiremit (5)
 N°1 - Eşeksenli boru asp./

tahliye Ø 80/125 (6)
 N°1 - Sabit yarım rulman (7)
 N°1 - Mobil yarım rulman (8)

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli köşe Ø 60/100 (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 

adaptör
 N°1 - Eşeksenli terminal asp./tahliye 

Ø 80/125 (4)
 N°1 - Iç pul (5)
 N°1 - Dış pul (6)
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Kullanılabilir azami uzunluklar 
(ızgaralı emiş terminali ve iki adet 90° dirsek de dahil olarak)

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL

Tahliye (m) Emiş (m) Tahliye (m) Emiş (m)

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*

• Uzatma boruları ve dirsekler için bağlantı 
contası. Duman bacalarının olası uzatma 
bağlantılarının bacaların diğer unsurları ile 
birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin 
uygulanması gerekir: Eşeksenli boru veya 
eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), daha 
önce takılmış aksamın dişi (dudaklı contalar) 
tarafında çarpıştırarak yerleştirin, bu şekilde 
aksamların birleştirilme ve tutuşları doğru bir 
şekilde sağlanacaktır.

• Kurulumun kapladığı alan. Sınırlı bir koşulda 
1-22 numaralı şekilde Ø 80/80 ayırıcı terminal 
setinin montajının kapladığı asgari alan ölçüle-
ri verilmiştir.

• 1-23 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
aspirasyon konfigürasyonu gösterilmektedir.

• Ø 80/80 ayırıcı seti için uzatmalar. Ø 80 tahliye 
ve aspirasyon boruları için düz bir hat üzerinde-
ki (köşesiz) azami dikey uzunluk 41 metre olup, 
bunun 40 metresi aspirasyon ve 1 metresi de 
tahliye içindir. Bu toplam uzunluk 100’e eşit bir 
mukavemet faktörüne tekabül eder.Ø 80 aspi-
rasyon ve tahliye borularının uzunluklarının 
toplamı ile elde edilen kullanılabilir toplam 
uzunluk olarak aşağıdaki tabloda verilen aza-
mi değerlere ulaşabilir. Aksesuar veya karma 
aksam kullanılmasının gerekmesi durumunda 
(örneğin Ø 80/80 ayırıcıdan eşeksenli boruya 
geçişin gerekmesi halinde), her aksamın muka-
vemet faktörü veyahut da eşdeğer uzunluğu 

kullanılarak erişilebilir azami uzunluk hesa-
planabilir. Bu mukavemet faktörlerinin toplam 
değerinin 100 değerinden yüksek olmaması 
gerekmektedir.

• Duman kanallarında ısı kaybı. Ø 80 Tahliye 
kanallarında oluşan yüzeylerdeki soğumaya 
bağlı duman buğu yoğunluğu problemlerini 
önlemek için tahliye borusunun uzunluğunu 
yalnızca 5 mt ile sınırlandırmak gereklidir 
(Şek. 1-25). Daha uzun mesafelerin kaplanması 
durumunda Ø 80 termik yalıtımlı boruların 
kullanılması gerekmektedir (Ø 80/80 termik 
yalıtımlı ayırıcı seti başlığına bakınız).

Not: Ø 80 boruların montajı esnasında, her 3 
metrede bir dübellemek suretiyle tutucu kelepçe 
kullanılması gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş tutma contası (2)
 N°1 - Dişi aspirasyon flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°2 - 90° Ø 80 köşeler (5)
 N°1 - Ø 80 Aspirasyon terminali (6)
 N°2 - İç pullar (7)
 N°1 - Dış pul (8)
 N°1 - Tahliye borusu Ø 80 (9)

Dikkat: Eğer kurulumu, duman boşaltımcısının geliştirilmesini, yani önerilen 12 metreyi geçilmesini 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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Ø 80/80 Termik yalıtımlı ayırıcı set. Setin 
montajı (Şek. 1-26): Flanşı (4) kombinin merkezi 
deliğine contayıda (1) araya sokarak yerleştiriniz 
ve setin ambalajda sunulan altıgen kafalı ve 
yassı uçlu vidalar ile sıkıştırınız. Merkezi olana 
nazaran yan delikte mevcut düz flanşı çıkarın 
ve kombide halihazırda bulunan contayı (2) 
yerleştirerek flanş (3) ile değiştirin ve kendinden 
yollu uçlu vidalar ile kilitleyin. Tapayı (6) erkek 
tarafından (düz) dirseğe takınız ve itiniz, bunu 
müteakiben köşelerin (5) erkek tarafları (düz) 
flanşın dişi tarafına (3) gelecek şekilde takınız. 
Köşeyi (11) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (4) takınız. Aspirasyon terminalini (7) 
erkek tarafından (düz) dirseğin (5) dişi tarafına 
tam oturacak şekilde geçirirken boru ile duvarın 
tam birleşmesini sağlayacak olan pulları (8 ve 9) 
takmış olduğunuzdan emin olun, bunu mütea-
kiben de kapama tapasını (6) terminale (7) sa-
bitleyin. Tahliye borusunu (10) erkek tarafından 
(düz) dirseğin (11) dişi tarafına çarpıştırarak 
takarken boru ile baca arasında tam bağlantıyı 
sağlayacak gerekli pulu (8) da yerleştirdiğinizden 
emin olun.

• Uzatma boruları ve dirsek bağlantı contaları.
Duman bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin erkek 
tarafını (düz), daha önce döşenmiş aksamın 
dişi (dudaklı contalı) tarafında çarpıştırarak 
yerleştirin, bu şekilde aksamların bağlantı ve 
tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

• Ayırıcı  terminal kit i  termik yalıt ımı. 
Tahliye kanallarının içinde veya aspirasyon 
borularının dış yüzeyinde duman konden-
sasyon sorunlarının olması halinde Immergas, 
talep üzerine termik yalıtımlı aspirasyon ve 
tahliye hortumlarını sunmaktadır. Dumanların 
güzergahları üzerinde aşırı ısı kaybetmeleri 

halinde, tahliye hortumu üzerinde termik 
yalıtıma gereksinim doğabilir. İçeri giren hava 
(eğer çok soğuk ise), borunun dış yüzeyini 
bulunduğu ortamın ısısından daha düşük bir 
seviyeye indirerek üzerinde çiğ oluşumuna se-
bep oluyorsa termik yalıtım yapılması gerekir. 
Şekillerde (Şek. 1-27 ve 1-28) farklı izole boru 
uygulamalarına örnekler verilmektedir.

 Termik yalıtımlı borular içlerinde durgun hava 
boşluğu olan iç Ø 80 ve dış Ø 125 eşeksenli 
bir borudan oluşurlar. Alanın el vermemesi 
nedeniyle her iki dirseğin de Ø 80 termik 
yalıtımlı olarak başlanması teknik açıdan 
mümkün olamamaktadır. Ancak, bir tahliye 
veya aspirasyon kanalı seçmek suretiyle termik 
yalıtımlı dirsek ile başlamak mümkündür. Ter-
mik yalıtımlı aspirasyon dirseği ile başlanması 
halinde kendi flanşı üzerinde çarpıştırarak 
duman püskürtme flanşı ile birleştirilmesi su-
retiyle hava aspirasyon ve duman tahliye çıkış 
uzunlukları aynı seviyeye getirilirler.

• Termik yalıtımlı duman kanallarında ısı 
kaybı. Ø 80 tahliye kanalındaki yüzeyler-
den soğumaya bağlı duman kondensasyon 
sorunlarını önlemek için tahliye kanalının 
boyunu 12 metre ile sınırlandırmak gerekli-
dir. Şekilde (Şek. 1-28) tipik yalıtım örneği 
gösterilmektedir, kısa aspirasyon kanalı ve 
çok uzun tahliye kanalı (5 metreden fazla). 
Dışarıdan giren hava ile soğuyan boru ile 
temastaki kombinin bulunduğu ortamın 
nemli hava yoğunlaşmasını önlemek için tüm 
aspirasyon kanalı termik yalıtımlıdır. Çataldan 
çıkış dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki ısı kaybının 
asgariye indirilmesi ve bu suretle duman kon-
densasyonunun oluşmasının önlenmesidir.

 Not: İzolasyonlu boruların montajı esnasında, 
her 2 metrede bir dübellemek suretiyle tutucu 
kelepçe kullanılması gerekmektedir.

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi kon-
figürasyon.

B tipi konfigürasyonda iç mekana yapılan mon-
tajlarda duman tahliye seti ile birlikte üst kapak 
setinin takılması zaruridir, hava aspirasyonu 
doğrudan kombinin monte edilmiş olduğu 
mekandan yapılır ve duman tahliyesi ise baca 
vasıtasıyla veyahut da doğrudan dışarıya yapılır.
Belirtilen montaj talimatlarına uyulması ile bu 
konfigürasyonda belirtilen kombi cihazı par. 
1.8’de B tipi olarak sınıflandırılmıştır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava aspirasyonu direkt olarak cihazın monte 

edildiği yerden yapılır, cihaz yalnızca sürekli 
havalandırılan yerlere monte edilmeli ve 
çalıştırılmalıdır;

- duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

- B” tipi açık hazneli kombi cihazlarının, sağlıklı 
çalışmasını olumsuz etkileyebilecek buhar 
yayıcı veyahut da uçucu maddelerin (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 faaliyet-
lerin yürütüldüğü mekanlara monte edilmeme-
si gerekmektedir.

B tipi konfigürasyonda iç mekana yapılan mon-
tajlarda duman tahliye seti ile birlikte üst kapak 
setinin takılması zaruridir.
Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş tutma contası (2)
 N°1 - Dişi aspirasyon flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°1 - Köşe 90° Ø 80 (5)
 N°1 - Boru kapama tıpası (6)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı aspirasyon  

terminali (7)
 N°2 - İç pullar (8)
 N°1 - Dış pul (9)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı tahliye borusu (10)
 N°1 - Köşe 90° eşeksenli Ø 80/125 (11)



17

M
O

N
T

A
J 

P
E

R
SO

N
E

L
İ

B
A

K
IM

 P
E

R
SO

N
E

L
İ

K
U

L
L

A
N

IC
I

1.10 BACA/BACA DELİĞİNDEN DUMAN 
TAHLİYESİ.

Duman tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Duman tahliyesi, LAS tipi özgün bir müşterek 
baca deliğine bağlanabilir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metodları ve temel kuralları takip edi-
lerek mesleki açıdan vasıflı personel tarafından 
projelendirilmelidir. Duman tahliye borularının 
bağlanacakları baca veya boruların seçimlerinin 
yürürlükteki teknik talimatların şartlarına cevap 
vermeleri gereklidir.

1.11 VAROLAN BACALARIN BORU 
DÖŞEMELERİ.

Kombinin yakıt maddelerinin tahliyesi 
için,uygun bir “boru döşeme sistemi” aracılığı 
ile baca, baca deliği ve varolan teknik delikler-
den faydalanmak mümkündür. Boru döşeme 
için üretici tarafından kullanım amacına uygun 
oldukları beyan edilmiş kanallar, normlar 
tarafından öngörülen kurulum ve kullanım 
talimatları takip edilerek yapılmalıdır.

1.12 BACA DELİKLERİ, BACALAR VE 
BACA TEPELERİ.

Baca, boru, delik ve tepelerinin yakıt ürünlerinin 
tahliyesi için uygulanabilir talimatların şartlarına 
cevap vermesi gerekir.

Çekiş fanı terminallerinin konumlandırılması. 
Çekiş fanı 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.

Yanıcı madde ürünlerinin takviyeli fanlar ile 
açık havaya kapalı mekanlarda tahliyesi. 4 den 
35 kW termik güce kadar olan güçlendirilmiş 
aspirasyon sistemli veyahut da doğal aspirasyon-
lu gazlı cihazlarda yanmış mamullerin açık ha-
vada 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.

1.13 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolu-
munu dolum vanası vasıtasıyla yapın (Şek. 2-2).
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının 
kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliyelerden 
çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla 
yavaşça yapılması gerekmektedir.
Kombiye, devir cihazının üzerinde bulunan bir 
otomatik tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın 
gevşetilmiş olduğunu kontrol ediniz.
Radyatörlerin tahliye valflarını açın. Bu vanaların 
hava çıktıktan sonra yalnızca su çıktığının görül-
mesi üzerine kapatılmaları gerekir.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması ge-
rekmektedir.

Not: bu işlemler esnasında devirdaimi 
dönüşümlü olarak çalıştırın, bunun için de 
gövdede yer alan stand-by/yaz kış düğmesine (2) 
basın. Motoru çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek 
devridaim pompasının havasını alın.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.14 GAZ TESİSATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisatın ilk çalıştırılması için aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir:
- kapı ve pencereleri açınız;

- kontrolsüz alev ve kıvılcım mevcudiyetini 
önleyiniz;

- borularda mevcut havanın alınmasını 
sağlayınız;

- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 
sızdırmazlığını kontrol ediniz.

1.15 KOMBİNİN DEVREYE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu Uyum 
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;

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

- gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 
olduğunu kontrol ediniz (paragraf 3.18);

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

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin 
çalışmalarını kontrol ediniz;

- hava aspirasyonu ve tahliye eşeksenli termina-
linin (mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

Bu kontrollardan bir tanesinin dahi sağlıklı 
sonuç vermemesi halinde kombi cihazının 
çalıştırılmaması gerekir.

Not: kombinin başlangıç kontrolleri kalifiye bir 
teknik personel tarafından gerçekleştirilmelidir. 
Kombi cihazının garanti süreci bu kontrolu 
müteakiben başlar.
Başlangıç kontrolu ve garanti sertifikaları 
Kullanıcıya teslim edilirler.
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Tesisattaki mevcut prevalans.

 A = Üçüncü hızda tesisattaki 
müsait prevalans by-pass hariç

 B = Üçüncü hızda tesisattaki 
müsait prevalans by-pass dahil

 C = İkinci hızda tesisattaki müsait 
prevalans by-pass hariç

 D = İkinci hızda tesisattaki müsait 
prevalans by-pass dahil

1.16 SİRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç pozisyonlu hız elektrik regülatörü 
yerleştirilmiş sirkülatör ile donatılırlar. Birinci 
hızdaki sirkülatör ile kombi doğru şekilde 
çalışmaz. Kombinin en iyi işleyişi için yeni 
tesisatlarda (tek boru ve modül) sirkülasyon 
pompasının en yüksek hızda çalıştırılması tavsiye 
edilir. Sirkülatör kondensatör ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan sonra 
bloke olabilecek olan sirkülatörün ön kapağının 
sökülerek motor milinin tornavida ile döndürül-
mesi gerekebilir. Bu işlemi dikkatlice yapmak 
suretiyle cihaza zarar vermemeye özen gösteriniz.

Otomatik By-pass (böl. 26 Şek. 1-30). Gerek 
duyulması halinde tesisatın ihtiyaçlarına göre by-
pass’ın grafikte gösterilmiş bir asgariden (by-pass 
hariç) bir azamiye (by-pass dahil) ayarlanması 
mümkündür (Şek. 1-29). Düz bir tornavida ile 
ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass girilir, 
saatin aksi yönünde çevrilerek ise hariç bırakılır.

P
re

va
la

n
s 

(k
P

a)
P

re
va

la
n

s 
(k

P
a)

P
re

va
la

n
s 

(m
 H

2O
)

P
re

va
la

n
s 

(m
 H

2O
)

Debi (l/h)

Debi (l/h)



19

1- 30

M
O

N
T

A
J 

P
E

R
SO

N
E

L
İ

B
A

K
IM

 P
E

R
SO

N
E

L
İ

K
U

L
L

A
N

IC
I

Açıklama:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (duman F)
 2 - Hermetik kazan
 3 – Vantilatör
 4 - Yanma odası
 5 - Kullanım suyu flusostatı
 6 - Gaz valfı
 7 - Kullanma suyu sondası
 8 - Tesisat dolum musluğu
 9 - Basınç alma noktası pozitif sinyal

 10 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 11 - Duman presostatı
 12 - Gönderme sondası
 13 - Duman davlumbazı
 14 - Güvenlik termostatı
 15 - Kullanma suyu değiştirici
 16 - Tespit ve ateşleme bujileri
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Aqua Celeris
 19 - Brülör

1.17 TALEP ÜZERİNE SAĞLANAN 
SETLER.

• Tesisat algılama musluk setleri. Kombi, bağlantı 
grupları üzerinde gönderim ve geri dönüş 
borularına tesisat algılama muslukları takılmaya 
müsait olarak sunulmaktadır. Bu set, özellikle 
de kombinin bakımı aşamasında, tüm tesisat 
suyunun boşaltılması yerine yalnızca kombi içe-
risindeki suyun boşaltılmasına olanak sağladığı 
için çok yararlıdır.

• Bölgeli tesisatların santral seti. Isınma tesisatının 
birden çok bölüme (azami üç) ayrılmasının 
arzulanması halinde, bunlar arasında birbi-
rinden bağımsız ayarlama yapabilmek ve her 
bölüm için su sağlanmasını yüksek tutabilmek 
için İmmergas tarafından bölümlü tesisat seti 
sunulmaktadır.

• Polifosfat dozaj seti Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişimini 
zaman içerisinde orijinal koşullarında koruyarak 
kireç birikintisi oluşumunu azaltır. Kombi de 
polifosfat dozajının takılabilmesi için önhazırlık 
mevcuttur.

• Kaplama seti. Cihazın kısmen korunaklı 
mekanlara direkt hava aspirasyonlu montajı 
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan 
ve kötü hava koşullarından koruyan uygun bir 
muhafaza monte edilmesi şarttır (Şek. 1-5); 
ayrıca iç mekanlarda B tipi konfigürasyonla 
monte edilmiş olması halinde de duman tahliye 
seti ile birlikte özel koruma kapağının kullanımı 
zorunludur.

• Rezistanslı buzlanma önleyici set (taleb üzeri-
ne). Kombinin sıcaklığın -5°C’nin altına indiği 
ortamlara montajı durumunda gaz kaynağı 
eksiklebilir veya kombi ateşleme eksikliği nedeni 
ile bloke olursa cihazın buzlanma noktasına 
gelmesi mümkündür. Su devresinin donmasını 
önlemek için bir elektirik resistansı, ilgili kablo-
lar ve bir kumanda termostatından oluşan bir 
buzlanma önleyici set ile korumak mümkündür.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte 
sunulmaktadırlar.

1.18 KOMBİ AKSAMLARI.

 20 - Tesisat presostatı
 21 - Hava boşaltma valfı
 22 - Kombi sirkülatörü
 23 - Petekli ısı yayıcısı
 24 – Üç yollu valf (motorlu)
 25 - Tesisat boşaltma musluğu
 26 - By-pass
 27 - Güvenlik valfı 3 bar

Not:  bağlama grubu (opsiyonel)
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2.3 KUMANDALAR PANELİ.

Açıklama:
 1 - Kalorifer ısı selektörü
 2 - Sıcak kullanma suyu ısı selektörü
 3 - On / Stand-by / Off düğmesi
 4 - Yaz / Kış düğmesi
 5 - Reset düğmesi
 6 - Aqua Celeris’in aktive edilmesi için 

Boost düğmesi
 7 - Yaz modunda çalışma
 8 - Kombi stand-by modunda
 9 - Kış modunda çalışma

 10 - Kombi “RESET” düğmesi ile serbest 
bırakılmak gereği ile bloke durumda

 11 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı 
kuvvet azalması

 12 - Ortam ısıtma süresi aktif işlevi
 13 - Solar aktif işlevi
 14 - Anormallik mevcudiyeti
 15 - Baca temizleyici işlev devrede
 16 - Sıcak kullanım suyu üretim aşaması aktif 

işlevi

 17 - Ayarlanmış sıcak kullanma suyu ısısı
 18 - KombiV2 uzaktan kumandaya bağlı 

(opsiyonel)
 19 - Dış ısı sondası aktif işlevi (ospiyonel)
 20 - Aqua Celeris aktif işlevi
 21 - Ayarlanmış kalorifer ısısı
 22 - Kombi manometresi

2 KULLANIM VE  
BAKIM TALİMATLARI

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: termik cihazların bakım müdaha-
lelerinin periyodik (bu konuyla ilgili olarak 
kılavuz kitapçığın teknisyene itaf edilmiş 
bölümünde “cihazın senelik bakım ve kontrolü” 
başlığına bakınız) olarak yapılması gerekmekte 
olup, yerel ve bölgesel talimatlar uyarınca da 
belli aralıklarla enerji verim kontrollerinin 
yapılması gerekmektedir. Bu, kombiyi seçkin 
kılan güvenlik,verim ve işlev özelliklerinin 
zaman içinde değişime uğramadan muhafaza 
edilmesine olanak sağlar.
Bölgenizdeki yetkili teknisyen ile senelik bakım 
ve temizlik kontratı düzenlemenizi tavsiye ederiz.

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek 
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce 
kullanımını yasaklayınız.
Duman tahliye terminalini (mevcut ise) 
erişebileceği yüksek ısıdan dolayı ellemeyiniz.
Güvenliğin temini amacıyla eşeksenli hava 
aspirasyon ve duman tahliye terminalinin 
(eğer mevcutsa), geçici süreli olsa dahi, tıkalı 
olmadığını kontrol ediniz.
Kombinin bir süreliğine devredışı 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 edilmesini 
temin ediniz.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler 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 belli bir müddet kullanılmamasına 
karar verilirse elektrik alimentasyon düğmesini 
kapatmat gereklidir.
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2.4 KOMBİNİN KULLANIMI.
Cihazı ateşlemeden önce, tesisatın su ile dolu 
olduğunu, manometre ibresinin (2) 1 ÷ 1,2 bar 
arasında bir değer gösterdiğini tetkik edin.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu 

açınız.

- Ekran açılana kadar düğmeye basın (3), bu 
noktada kombi kapanıştan önceki duruma gelir 
(Off).

- Eğer kombi stand-by konumunda ise aktive 
etmek için yeniden düğmeye basın (3), aksi 
halde bir sonraki noktaya geçin.

- Düğmeye (4) basın ve kombiyi yaz ( ) veya 

( ) pozisyonuna getirin.

• Yaz ( ): kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu ısıtma için çalışır, ısı selektör (2) 
tarafından değiştirilir ve ilgili ısı gösterge (17) 
aracılığı ile ekran üzerinde gösterilir.

 Sıcak kullanım suyu talebi sırasında gösterge 
yanar (16), brülörün ateşlenmesi ile alev 
mevcudiyeti göstergesi (11) ilgili kuvvet skalası 
ile yanar ve gösterge (17) ana değiştiriciden 
çıkıştaki anlık ısıyı gösterir.

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak 
kullanma suyu ve gerekse ortam ısıtmak için 
çalışır. Kullanım suyunun ısı ayarı her zaman 
için düğme (2) vasıtasıyla yapılır, kaloriferin ısı 
ayarı ise düğme (1) vasıtasıyla ayarlanır ve ilgili 
ısı ekran üzeinde gösterge tarafından belirtilir.

 Ortam ısıtma talebi sırasında gösterge yanar 
(12), brülörün ateşlenmesi ile alev mevcu-
diyeti göstergesi (11) ilgili kuvvet skalası ile 
yanar ve gösterge (21) ana değiştiriciden 
çıkıştaki anlık ısıyı gösterir. Kalorifer modu 
devredeyken, kombi tesisatta bulunan suyun 
ısısının radyatörleri ısıtmaya yetecek ısıda 
olması halinde, yalnızca kombi sirkülasyonunu 
devrede tutarak çalışır (gösterge 12 yanar).

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak 
çalışmaya başlar. Isı (sıcak kullanım suyu 
üretimi veyahut da kalorifer olarak) talebi gel-
memesi halinde kombi cihazı alev olmaksızın 
beslenmeye tekabül eden “bekleme” konumuna 
geçer. Boylerin her yanışında ekran üzerinde alev 
mevcudiyetini gösteriri ilgili sembol (11) ilgili 
kuvvet skalası ile görüntülenir.

• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) ile 
Çalışma (Opsiyonel).  CARV2’nin bağlı 
olması halinde, ekran üzerinde sembol belirir  

( ), kombinin ayar parametreleri CARV2 
kumanda panelinden ayarlanabilir, kombinin 
kumandalar panelinde reset (5) düğmesi, ka-
patma için düğme (3) (yalnız “off ” modu) ve 
çalışma durumunun görüntülendiği ekran açık 
kalır.

 Dikkat: Eğer kombi “off ” pozisyonuna geti-
rilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası sembolü 
“CON” görünecektir, CARV2 her halükarda 
hafızaya alınan programların kaybedilmemesi 
için beslenmeye devam edecektir.

• Solar işlevi ( ). Bu işlev, eğer kombi 
kullanım suyu girişinde bir sonda tespit ederse 
veya “Solar açılış gecikmesi” parametresi 0 
saniyeden daha uzunsa otomatik olarak aktive 
olur.

 Bir çekiş sırasında eğer çıkıştası su yeteri ka-
dar sıcak ise kombi çalışmaz, ekran üzerinde 

kullanma suyu çekiş sembolü ( ) ve solar 

işlev yanıp sönen sembolü ( ) görülür.

 Solar sistem tarafından sağlanan su ayarla-
nandan daha düşük ise kombi ateşlenir ve bu 
noktada solar işlev sembolü sabit olarak yanık 
kalır.

• Aqua Celeris İşlevi ( ). “BOOST (6)” 
düğmesine basılması suratiyle Aqua Celeris 
işlevi devreye sokulmuş olur ve bu da ekran 
üzerinde sembolün (20) görüntülenmesiyle be-
lirtilir. Etkin kılınan işlev, suyu mini tankların 
içindeki suyu daima sıcak tutarak neredeyse 
anlık sıcak su dağıtımını garantiler.

• Opsiyonel dış sonda ile çalışma ( ). Dış 
sondalı opsiyonel tesisat durumunda kombinin 
ortam ısıtma için gönderme ısısı ölçülen dış 
sıcaklık dış aktif sondası tarafından idare edilir 
(Parag. 1.6). Gönderme ısısını değiştirmek, 
selektör (1) aracılığı ile “0’dan 9’a” bir değer 
seçilerek bir çalışma eğrisinin seçilmesi ile 
mümkündür (Şek. 1-5).

 Mevcut dış sonda ile ekranda ilgili sembol 
görülür (19). Kalorifer modu devredeyken, 
kombi, tesisatta bulunan suyun ısısının 
radyatörleri ısıtmaya yetecek ısıda olması 
halinde, yalnızca kombi sirkülatörünü devrede 
tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu. Sembol ( ) görünene 
kadar düğmeye (3) basın, bu andan itibaren 
kombi etkisiz kalmasına rağmen buzlanma 
karşı işlev, üç yol ve pompa engeli kaldırma ve 
olası anormalliklerin sinyallerinin işlevi garanti 
edilir.

 Not: Bu durumda kombide akım mevcuttur.

• “Off ” modu. Düğmeye (3) 8 saniye basılı 
tutulduğunda ekran kapanır ve kombi ta-
mamen kapanmıştır. Bu konumda güvenlik 
işlevleri garanti edilmezler.

 Not: bu koşullarda kombi aktif işlevlere sahip 
olmasa da hala elektrik akımı içermektedir.

• Ekranın çalışması. Kumanda panelinin 
kullanımı sırasında veya brülörün ateşlenmesi 
durumunda ekran aydınlanır, 15 saniye 
kullanılmadığında aydınlanma yalnız aktif 
semboller görüntülenecek şekilde azalır, 
elektronik kartın kişiselleştirme menüsünde 
P2 parametresi ile aydınlatma modunun 
değiştirilmesi mümkündür.

2.5 HATA VE ARIZA HALLERININ 
BILDIRILMESI.

Bir anormallik olması halinde göstergenin (14) 
yanıp sönmesi ve müteakip tabloya göre ilgili 
hata kodu (21) aracılığı ile bildirilir.

İşaretlenmiş anormallik
Görüntülenen 

kod  
(yanıp sönen)

Ateşleme eksikliği engeli 01

Aşırı ısı termostat engelleme (em-
niyet), alev kontrol anormalliği

02

Vantilatör anormalliği 03

Kalorifer kazanı kartının genel 
anormalliği

04

Gönderme sondasında anormallik 05

Kullanma suyu sondasında 
anormallik

06

Azami reset sayısı 08

Tesisat basıncı yetersiz 10

Duman presostat arızası 11

Konfigurasyon hatası 15

Parazit alev 20

Tuş takımı anormalliği 24

Yetersiz devirdaim 27

Uzaktan kumanda ile iletişim 
kaybı

31

Düşük güç kaynağı gerilimi 37

Alev sinyali kaybı 38

Sürekli alev sinyali kaybı için 
engel

43

Gaz valfı açılma azami kısmi 
süresi için engel

44

Ateşleme eksik lik engel leme.  Kalor i-
fer ısınmasının veyahut da kullanma suyu 
ısıtılmasının her gereksiniminde kombi oto-
matik olarak ateşleme yapacak ve devreye 
girecektir. 10 saniye içerisinde brülör ateşlemesi 
gerçekleşmezse kombi “ateşleme engeline” girer 
(kod 01). “Ateşleme engeli” hatasının giderile-
bilmesi amacıyla Reset (5) düğmesine basılması 
gerekmektedir. Cihazın ilk çalıştırılmasında 
veyahut da uzun bir süre çalışmamasından 
sonra “ateşleme olmadığı için arıza” halinin 
arındırılması işleminin yapılması gerekebilir. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Termostatı aşırı ısı engeli. Normal çalışma evre-
si süresince her hangi bir arızadan ötürü içeride 
aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan 
ötürü engelleme safhasına girer (kod 02). Gerekli 
soğutmayı müteakiben “aşırı ısı engelini” Reset 
(5) düğmesine basmak suretiyle giderin. Bu du-
rumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Vantilatör anormalliği. Vantilatörün engel-
lenmesi veya aspirasyon ve tahliye borularının 
tıkanması halinde meydana gelir. Normal 
koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu 
durumun tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Kalorifer kazanı kartının genel anormalliği. 
kalorifer kazanı kartının mikroişlemcisinin 
sorun sinyali vermesiyle gerçekleşir. Kalorifer 
kazanı kartının genel anormalliğini engellemek 
için Reset(5) tuşuna basmak gerekir. Eğer olay 
sık sık tekrar ediyorsa, kalifiye bir teknisyen 
çağırmak gerekir. (örneğin: Immergas Teknik 
Servisi).

Gönderme sonda anormalliği. Eğer kart gön-
derme sondasında bir anormallik tespit ederse 
(kod 05) kombi çalışmaz; uzman bir teknisyen 
çağırmak gereklidir (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Kullanım suyu sondası anormalliği. Kart, 
NTC kullanım suyu sondasında arıza veyahut 
da hata tespit ederse kombi bu hata durumunu 
bildirir. Bu durumda kombi sıcak kullanma suyu 
üretmeye devam eder fakat iyi verim alınamaz. 
Ayrıca bu koşulda kullanma suyu buzlanma 
önleyici işlevi durur, uzman bir teknisyen 
çağırılması gerekir (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Azami reset sayısı. Olası bir anormalliği 
önlemeki için “Reset” düğmesine (05) basmak 
gerekir. Arka arkaya 5 kez anormallik resetlemek 
mümkündür, daha sonra en azından bir saat 
boyunca işleyiş durdurulur ve her saat için azami 
5 denemelik bir deneme hakkı daha kazanılır.

Yetersiz tesisat basıncı. Kombinin sağlıklı ve 
düzgün çalışabilmesini garantilemek için tesisat 
içerisinde yeterli su basıncı tespit edilemiyor 
(kod 10). Tesisat basıncının 1÷1,2 bar olduğunu 
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Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

Alt görüntü.

tetkik edin.

Duman presostatında arıza. Vantilatörünün 
hatalı şekilde çalışmasına izin veren elektronik 
kart üzerinde hata durumunda veya duman 
presostatı durumunda tespit edilir (kod 11). 
Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile 
kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Bu durumun tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Konfigurasyon hatası. Eğer kart, elektrik 
kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit 
ederse kombi çalışmaz. Normal koşulların eski 
hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye 
gerek kalmadan tekrar çalışır. Bu durumun 
tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

Parazit alev. Alev kontrol veyahut da tesisat 
algılamasının arızalı çalışmasından ötürü 
oluşması halinde (kod 20) kombi devreye gir-
mez; kombiyi resetlemeye çalışınız, çalışmaması 
halinde yetkili bir teknik servise müracaat ediniz 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Tuş takımı anormalliği. Elektronik kartın tuş 
takımında bir arıza belirlemesi halinde ortaya 
çıkar. Normal koşulların eski hallerine getiril-
meleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır. Bu durumun tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Yetersiz dolaşım. Ana devrede yetersiz su devr-i 
daimi olmasından ötürü oluşan aşırı ısınma ha-
linde oluşur (kod 27); sebepleri aşağıdakilerden 
biri olabilir:

- tesisatta yetersiz sirkülasyon; kapalı ısıtma de-
vresi üzerinde bir engel olmadığını ve tesisatın 
havasının tamamen alındığını tetkik edin (hava 
boşaltımı);

- sirkülatör bloke oldu; sirkülatör engelinin 
giderilmesi gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Uzaktan Kumanda ile iletişim kaybı. Kombi 
ile uzaktan kumanda arasındaki iletişimin ke-
silmesiden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). Hata 
kodunu resetlemek için, kombinin elektriğini 
kesiniz ve yeniden elektrik veriniz. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 

Yetkili Teknik Servisine).

Düşük güç kaynağı gerilimi. Güç kaynağı 
gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön 
görülen sınırların altına indiğinde görülür. 
Normal koşulların sağlanması ile kombi reset-
lenme zorunluluğu ihtiyacı olmaksızın tekrar 
çalışır. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması 
halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz 
(örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisine).

Alev sinyali kaybı. Kombinin doğru şekilde 
ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir 
sönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; 
yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombinin 
normal koşullarının sağlanması durumunda 
reset edilmesine gerek duyulmaz. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Sürekli alev sinyali kaybı için engel. Eğer 
8,5 dakikalık bir “Alev sinyali kaybı (38)” hatası 
süresi içinde 6 kez deneme yapılırsa görülür. 
Engeli kaldırmak için Reset (5) düğmesine 
basılması gerekmektedir. Bu durumun sıklıkla 
tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin Immergas Yetkili 
Teknik Servisine).

Gaz valfı açılma azami kısmi süresi için en-
gel. Gaz valfının kombinin açılmadan normal 
işleyişi için öngörülen süre boyunca açık kalması 
halinde görülür. Engeli kaldırmak için Reset (5) 
düğmesine basılması gerekmektedir. Bu duru-
mun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin Immergas 
Yetkili Teknik Servisine).

2.6 KOMBININ KAPATILMASI.
Kombinin tamamen kapatılması için “off ” mo-
duna getirin kombinin dışındaki çokkutuplu 
düğmeyi kapatın ve cihazın girişinde bulunan 
gaz musluğunu kapatın. Kombi cihazının uzun 
süreli olarak kullanılmaması durumunda yersiz 
olarak devrede bırakılmaması tavsiye olunur.

2.7 ISITMA TESISATI BASINCININ 
SAĞLANMASI.

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 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) kom-
binin alt kısmında yer alan doldurma musluğu 
vasıtasıyla basıncın doğru değere ulaştırılması 

gerekmektedir (şekil 2-2).

Not: operasyon sonunda dolum musluğunu 
kapatınız.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere 
varıyorsa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda mesleki açıdan uzman bir teknisye-
ne baş vurunuz.

Basınç düşmelerinin sıklıkla tekrarlanması 
halinde, muhtemel tesisat kaçağının giderilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir teknik per-
sonele müracaat edilmelidir.

2.8 TESISATIN BOŞALTILMASI.
Boşaltma operasyonunu tamamlamak için uygun 
boşaltma musluğunu kullanın (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum 
musluğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.9 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, ısı 4°C’nin altına düştüğünde brülörü 
otomatik olarak açan buzlanma önleyici bir 
işlev ile donatılmıştır (asgari -5°C’ne kadar seri 
koruma). Özellikle de ısının sıfır derecenin 
altına düştüğü yörelerde gerek kombi cihazının 
ve gerekse ısıtma tesisatının korunması amacıyla 
kalorifer tesisatının antifriz ile korunması ve 
Immergas Buzlanma Önleyici Set montajı tavsiye 
olunur (Parag. 1.3). Cihazın uzun süreli devredışı 
kalması halinde (ikinci ev) ayrıca şunları tavsiye 
ederiz:
- elektrik girişini kesiniz;

- kombinin kullanma suyu ve ısıtma devrelerini 
tamamen boşaltınız. Sıklıkla boşaltılan bir tesi-
satta dolum işleminin işlenmiş suyla yapılması 
gerekmektedir, çünkü oluşabilecek kireçlenme 
ve tortulaşmalarla ancak bu suretle mücadele 
edilebilir.

2.10 DIŞ KAPLAMANIN TEMIZLIĞI.
Kombi cihazının kapağının temizlenmesi 
amacıyla ıslak bez ve nötr sabun kullanınız. 
Aşındırıcı ve yahut da toz deterjan kullanmayınız.

2.11 KESINKES DEVREDIŞI BIRAKMA.
Kombi cihazının nihai olarak tamamen devredışı 
bırakılmasına karar verilmesi durumunda, 
elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm 
işlemlerin uzman teknik personel tarafından 
yapılmasını sağlayınız.
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- Duman ısı değerleri girişte 15°C derece ısıda 
hava referans alınarak saptanmışlardır.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte 
dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş ısısı olarak 
da 15°C derece referans alınmıştır; değerler 
hemen kombi çıkışında tespit edilmişlerdir, 
şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, 
beyan olunan değerlerin tespiti için soğuk su 
ile alaşım yapılması gerekmektedir.

- Kombi çalışırken ortaya çıkan azami ses gücü 
< 55dBA’dir. Ses gücü ölçümleri, ürünün 
talimatlarına göre,genleşmiş duman haz-
nesi ile azami termik kapasiteye çıkarılarak 
çalıştırılan kombiye yarı anakoik odada yapılan 
provalarında elde edilirler.

3.20 TEKNIK VERILER.

Maior Eolo 24 4 E Maior Eolo 28 4 E Maior Eolo 32 4 E

Nominal termik debi kW (kcal/h) 25,8 (22194) 29,7 (25536) 34,2 (29433)

Kullanım suyu termik debi kW (kcal/h) 8,1 (6968) 9,9 (8480) 12,2 (10524)

Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,6 (9094) 12,7 (10902) 14,8 (12710)

Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)

Kullanma suyu asgari termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 7,0 (6020) 8,5 (7310) 10,5 (9030)

Isıtma termik asgari kuvveti (kullanılan) kW (kcal/h) 9,3 (7998) 11,2 (9632) 12,9 (11087)

Nominal kuvvette kullanılan termik verim % 93,0 94,3 93,5

Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan termik verim % 90,5 91,5 90,7

Brülör Off/On ile kombi kasasından ısı kaybı % 0,50 / 0,75 0,10 / 0,53 0,70 / 0,50

Brülör Off/On ile bacadan ısı kaybı % 6,0 / 0,02 5,70 / 0,06 5,80 / 0,04

Isıtma devresinin azami çalışma basıncı bar 3,0 3,0 3,0

Isıtma devresinin azami çalışma basıncı °C 90 90 90

Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 35 - 85 35 -85 35 - 85

Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 6,8 6,8 6,8

Genleşme tankı ön dolum bar 1,0 1,0 1,0

Jeneratör su muhteviyatı l 5,0 5,0 5,0

l 5,0 5,0 5,0

1000 l/h debi ile mümkün prevalans kPa (m H
2
O) 26,85 (2,74) 38,42 (3,92) 49,42 (5,04)

Sıcak su üretimi için kullanılan termik kuvvet kW (kcal/h) 24,0 (20640) 28,0 (24080) 32,0 (27520)

Kullanma suyu ayarlanabilir ısısı °C 30 - 60 30 - 60 30 -60

Kullanma suyu akımı 2 barda sınırlayıcı l/min 7,1 9,5 11,8

Asg. basınç (dinamik) kullanma suyu devresi bar 0,3 0,3 0,3

Isıtma devresinin azami çalışma basıncı bar 10,0 10,0 10,0

Asgari sıcak kullanma suyu çekişi l/min 1,5 1,5 1,5

Özgül debi (ΔT 30°C) l/min 11,9 13,8 16,1

Daimi alım kapasitesi (ΔT 30°C) l/min 11,8 13,7 16,1

Dolu kombi ağırlığı kg 46,5 46,9 47,4

Boş kombi ağırlığı kg 41,5 41,9 42,4

Elektrik bağlantısı V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50

Nominal sarfiyat A 0,75 0,85 0,95

Yüklenmiş elektrik gücü W 140 155 175

Devirdaim güç sarfiyatı W 86 84 106

Vantilatör güç sarfiyatı W 29 46 52

Tesisat elektrik cihazları muhafazası - IPX5D IPX5D IPX5D

NO sınıfı
X

- 3 3 3

HAYIR
X
 tartılmış mg/kWh 128 107 102

CO tartılmış mg/kWh 84 92 63

Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / C82 / B22p / B32

Kategori II2H3+
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