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Araştırma ve Geliştirme Müdürü

İmza:

Sayın Müşterimiz;

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas Müşterisi 
olarak, kombinizin devamlı verimini sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından yararlanabilirsiniz. Müteakip 
sayfaları dikkatlice okuyun: aracın doğru kullanımı hakkında, uyulduğu takdirde Immergas ürününden memnun kalmanızı garanti edecek tavsiyeleri 
bulabilirsiniz.

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 gereksinimi halinde Immergas Yetkili teknik Servislerine müracaat edin: bu servis merkezleri, orijinal parçalar bulundurmanın yanı 
sıra, direkt olarak üretici tarafından özel olarak eğitilmiştir.

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 aracın 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 sınırlamada 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 bilgi edinebilmek için Immergas’a ait aşağıda belirtilen web 
sitesine bakın: www.immergas.com
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1 KOMBININ 
KURULUMU

1.1 MONTAJ KONUSUNDA UYARILAR.
Mini Eolo 24 3E kombi, yalnızca duvara monte 
edilmek üzere, ev ve benzeri yerlerde ısıtma ve 
sıcak kullanım suyu üretimi için tasarlanmıştır.
Cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, aşağıdaki 
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.

Kombinin monte edileceği duvarın düz ve 
pürüzsüz olmanın yanı sıra duvarın arkasından 
cihaza müdahale edilmesine olanak vermeyen 
girinti ve çıkıntılarının olmaması gerekir. 
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 emiş tıpasız ve üst kapak 

ile monte edildiyse.

- C tipi Kombi hermetik kazanlı kombilerin 
hava emiş ve atık gaz tahliyeleri için eşmerkezli 
veya kombi için öngörülen başka tip borular 
kullanılarak monte edildiyse.

Immergas gazlı cihazlarının montajı, sadece 
yetkili bir uzman personel tarafından yapılabilir. 
Montaj, talimat kurallarına, yürürlükteki 
yasalara, yerel teknik talimatlarına saygı 
gösterilerek, iyi bir teknisyenin yönlendirmeleri 
doğrultusunda yapılmalıdır. Mini Eolo 24 3E 
kombinin LPG ile beslenmesi halinde gerekli 
montajında adı geçen havadaki yoğunluğu 
fazla olan gazlar konusundaki yönergelere 
riayet edilmesi gerekmektedir (örnek 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, polistirol, vs..) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilyalar 
arasında veya içinde bulunması halinde 

normal bakımlar için yeterli boşluk bulunması 
gerektiğinden, kombi ve mobilyanın dikey 
duvarları arasında 3 cm bırakılması tavsiye 
edilir. Kombinin montajı esnasında alt ve üst 
kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları için 
boşluk bırakılması gerekmektedir.
Cihaz yakınında kesinlikle hiçbir yanıcı 
maddenin bulundurulmaması gerekmektedir 
(kağıt, bez parçası, plastik, polistirol, vs.).
Elektrikli ev eşyaları, güvenlik valfının iletim 
sisteminin tıkanması halinde (güvenlik valfının 
daima bir boşaltma hunisine yönlendirilmesi 
gerektiğini unutmayın) veya su borularında 
sızıntı olması halinde hasar görebileceklerinden 
dolayı, kombi altına yerleştirilmemeleri 
tavsiye edilir; aksi takdirde üretici firma, 
elektrikli ev eşyalarındaki olası hasarlardan 
sorumlu tutulamaz. Ayrıca, yukarıda belirtilen 
nedenlerden dolayı, kombinin altında herhangi 
bir mobilya bulundurulmaması tavsiye edilir. 
Normalin dışında bir çalışma, arıza veyahut 
da 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 Immergas yetkili 
Teknik Servisi). Bu nedenle hiçbir tamirat 
teşebbüsü veya müdahalede bulunulmamalıdır. 
Yukarıda belirtilenlere riayet edilmemesi 
kişisel sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini 
yitirmesine neden olur.

• Kurulum talimatları:

 - Bu kombi dışarıda kısmen korunan bir yerde 
kurulmalıdır. Kısmen korunan yer, kombinin 
yağışlara (yağmur, kar, dolu, vs..) doğrudan 
maruz bırakılmadığı yer anlamındadır.

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

 - Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde 
monte edilmesi yasaktır.

 - Ayrıca, kombi her bir konuta ait, sadece 
kullanıcının ulaşabildiği teknik odada 
bulunmuyorsa, apartman binalarının 
merdiven, kiler, hol, tavan arası, çatı altı, 
acil çıkış kapıları, vs. gibi ortak kullanım 
alanlarını oluşturan mekan/alan benzeri 
yerlere monte edilmesi yasaktır.

Dikkat: kombinin duvara montajı, jeneratör 
için sağlam ve etkili bir destek garantilemelidir.
Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı 
aparatı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca 
duvara sabitlemede kullanılmalıdırlar;; bunlar 
ancak dolu ya da yarı dolu tuğlalı bir duvara 
sağlıklı bir şekilde takılmış olmaları halinde 
(normal sağlıklı teknikler kullanılarak) sağlam 
bir tutuş sağlarlar. Şayet duvarın delikli tuğla 
yada bloklar, sınırlı dengeli bölmeler, veya 
belirtilenden farklı tipte örülmüş ise, öncelikle 
destek sistemi dengesi ön denetiminin yapılması 
gerekir.

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.

DOĞRU YANLIŞ
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1.2 ANA BOYUTLAR.

Lejant:
 G - Gaz kaynağı
 AC - Sıcak kullanma suyu çıkışı
 ACV - Sıcak kullanım suyu girişi solar 

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

Not: bağlama grubu (İsteğe bağlı)

Boy 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

781 440 240

BAĞLANTILAR

GAZ
KULLANMA  

SUYU
TESİSAT

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

1-2

1.3 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Asgari sıcaklık -5°C. Kombi cihazı, 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 bağlı ise;

- kombi sabit bir şekilde besleniyorsa;

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

- kombinin temel parçaları arızalı değilse.

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

Asgari sıcaklık -15°C. Kombinin sıcaklığın 
-5°C'nin altına indiği ortamlara montajı 
durumunda gaz beslemesinin kesilmesi (veya 
kombi ateşleme eksikliği) nedeni ile bloke olursa 
cihazın donma noktasına gelmesi mümkündür.
Buzlanma riskini önlemek için aşağıdaki 
talimatlara uyulmalıdır:
- ısıtma devresini, içine sağlığa zararlı olmayan, 

iyi kaliteli bir antifriz sıvı koyarak buzlanmaya 
karşı koruyun. Antifriz sıvı üreticisinin, 
tesisatın tutulmak istendiği minimum 
sıcaklığa göre kullanılması gereken oranla ilgili 
talimatlarına özenle uyulmalıdır. Su kirliliği 
sınıfı 2 olan bir sulu çözeltiden elde edilmelidir.

Immergas kombilerinin ısıtma devresi, etilen 
glikol esaslı antifrizlere (karışımlar doğru şekilde 
hazırlandığı takdirde) dayanıklı malzemeden 
yapılmıştır.

Ürünün kullanım ömrü ve imhası için üreticinin 
yönlendirmelerini izleyin.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen 

(buzlanmaya karşı kit) bir elektrik rezistansı, 
ilgili kablolar ve bir kumanda termostatından 
oluşan bir aksesuar ile koruma (montaj için 
aksesuar kitinin paketinde yer alan kılavuzu 
dikkatlice okuyun).

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

bağlı ise;

- ana şalteri açık ise;

- buzlanma önleyici setin parçaları arızalı değil ise.

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

Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin 
kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar 
hariç tutulur.

Not: kombilerin sıcaklığın 0°C'nin altına indiği 
yerlere montajında gerek bağlama gerekse su 
borularının termik yalıtımı gerekir.
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1.4 BAĞLANTILAR.
Gaz bağlantısı 
(II

2H3+
 kategorisi cihaz).

Kombilerimiz metan gazı (G20) veya L.P.G. ile 
çalıştırılmak üzere imal edilmiştir. Beslenme 
borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit 
ya 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 olduğunu kontrol 
etmek gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde 
yer alan etikete bakın). Farklılık olması halinde 
kombi üzerinde müdahale yapılarak diğer 
cins gaza uydurulması gerekir (gaz değişimi 
durumunda cihazların dönüşümüne bakın). 
Ayrıca yetersiz olması halinde jeneratörün 
gücünü etkileyebilecek ve kullanıcıya zorluklar 
yaratabilecek, kombinin beslenmesinde 
kullanılacak ağ dinamik basıncının da (doğalgaz 
veya G.P.L.) kontrol edilmesi gerekir.
G a z  m u s l u ğ u  b a ğ l a n t ı s ı n ı n  d o ğ r u 
gerçekleştiğinden emin olun. Yanıcı gaz sürücü 
borusu, jeneratör azami güç koşullarındayken 
dahi brülöre yeterli gazı iletebilmesi ve cihazın 
verimliliğini garantilemek için yürürlükteki 
talimatlar doğrultusunda boyutlandırılmalıdır. 
Bağlantı sisteminin yasal düzenlemelere uygun 
olması gerekmektedir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde 
ihtiva etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır; aksi halde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme 
halinde).
- Yeni LPG stok tanklarının durgun gaz kalıntıları 

(azot) ihtiva edebilir, bu durumda cihaza giden 
karışım azalarak işleyişte bozukluklara sebep 
olur.

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

Hidrolik bağlantısı.
Dikkat:  kombi bağlantılarını yapmadan 
önce buğu yoğunluk modülü üzerine garanti 
hakkının yitirilmemesi için termik tesisatın 
(boru döşemeleri, ısıtıcı gövdeler, vs..) uygun 
temizlik maddeleri veya kombinin iyi çalışmasını 
engelliyebilecek olası artıkları yok edebilecek 
seviyedeki kireç çözücüler ile özenli bir şekilde 
yıkayın.

Yürürlükteki normlara göre, tesisat ve cihazı 
kireç birikimlerinden korumak için termik 
tesisatın suyuna kimyasal uygulamalar yapmak 
zorunludur.

Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu 
üzerindeki askılar kullanılarak mantıklı bir 
şekilde izlenmelidir. Kombinin güvenlik valfı 
tahliyesi bir tahliye hunisine bağlı olmalıdır. Aksi 
takdirde tahliye valfı, su taşkınına sebep olursa, 
kombi üreticisi sorumlu olmayacaktır.

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

Elektrik bağlantısı. “Mini Eolo 24 3E” kombinin 
tamamının koruma sınıfı IPX5D'dir. Cihazın 
elektrik güvenliği yalnızca yürürlükteki güvenlik 
talimatlarının öngördüğünce izlenen, etkili 
bir topraklama tesisatına tamamen bağlı ise 
gerçekleşir.

Dikkat: Immergas A.Ş., kombinin topraklama 
bağlantısı eksikliği ve bahsedilen talimatlara 
itaatsizlikten doğan şahıs ve nesnelerin hasarları 
ile alakalı olabilecek her türlü sorumluluğu 
reddeder.

Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından 
absorbe edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu 
kontrol edin. Kombiler, “X” tipi prizsiz özel güç 
kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş kablosunun, 
L – N kutuplarına ve  toprak hat bağlantısına 
riayet edilerek 230V ±10% / 50Hz bir tesisata 
bağlanması gerekmekte olup, söz konusu tesisat 
hattı üzerinde III. sınıf olarak adlandırılan 
çift kutuplu bir şalter yer almalıdır. Kablonun 
değiştirilmesi durumunda uzmanlaşmış bir 
teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Teknik Hizmet Servisi). Güç kaynağı kablosunun 
belirtilmiş güzergahı takip etmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-3).
Ayarlama kartı  üzerindeki sigortaların 
değiştirilmesi durumunda, 3,15A hızlı tip 
sigorta kullanın. Cihazın ana elektrik girişinin 
sağlanması amacıyla, hat bağlantısında 
adaptörler, üçlü prizler ya da uzatma kablolarının 
kullanılmasına müsaade edilmez.

GÜÇ KABLOSU
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1.5 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ODA KRONOTERMOSTATLARI 
(OPSIYONEL).

Kombi, opsiyonel setler olarak sunulan 
kronotermostatlar ve uzaktan kumandaların 
uygulanmasına elverişlidir (Şek. 1-4).
Tüm Immergas kronotermostatlar 2 tek tel 
ile bağlanabilirler. Aksesuar setinde yer alan 
kullanım ve montaj talimatlarını dikkatlice 
okuyun.

• Dijital kronotermostat On/Off. Kronotermostat 
aşağıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesine 
olanak sağlar:

 - iki farklı ortam sıcaklık değeri ayarlama: biri 
gündüz (konfor sıcaklığı) ve biri gece (düşük 
sıcaklık);

 - günde dört adet açma ve kapatmadan oluşan 
haftalık program ayarlama;

 - bir çok olası seçenek arasından arzu edilen 
fonksiyonu seçme:

 - manüel işletim (ayarlanabilir sıcaklık).

 - otomatik işletim (ayarlanan program ile).

 - takviyeli otomatik işletim (otomatik program 
sıcaklığını anlık olarak değiştirerek).

 Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR 6 tipi alkalin 
pil ile beslenir.

• Klimatik kronotermostat fonksiyonlu 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. Uzak panel üzerine yerleştirilmiş 
sıcaklık kronotermostatı,tesisatın gönderme 
sıcaklığını ısıtılacak ortamın gerçek ihtiyacına 
göre uyarlamaya izin vererek arzu edilen ortam 
sıcaklık değerini en yüksek hassasiyet ile elde 
eder ve böylelikle olası işletme masraflarından 
tasarruf sağlar. Kronotermostat, kombi ile 

kronotermostat arasında veri aktarımı sağlayan 
2 kablo ile direkt olarak kombiden beslenir.

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı 
veya Kronotermostat On/Off (Opsiyonel). 
Aşağıdaki operasyonlar cihazın gerilimi kesildikten 
sonra yapılmalıdır. Muhtemel termostat veya 
ortam kronotermostatı On/Off, X40 köprüsü 
kaldırılıp 40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır 
(şekil 3-2). On/Off termostat kablo uçlarının 
“temiz” tipte olmasına yani ağ geriliminden 
bağımsız olmasına dikkat edin, böyle olmaması 
halinde elektronik ayar kartı hasar görebilir. 
Muhtemel Amico Uzaktan KumandaV2 X40 
köprüsü kesilerek, elektronik kart üzerinde 40 
ve 41 slotlara bağlanır (Şek. 3-2).

Önemli: Amico Uzaktan KumandaV2, veya 
herhangi bir kronotermostat On/Off kullanılması 
halinde elektrik tesisatları konusundaki 
yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereğince 
iki ayrı hat bulundurulması zorunluluğu 
mevcuttur.  Kombinin hiçbir boru veya 
hortumunun elektrik veya telefon toprak hattı 
olarak kullanılmasına müsaade edilemez. Bundan 
kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan önce 
emin olunmalıdır.

1.6 DIŞ HAVA SENSÖRÜ (OPSIYONEL).
Kombi, bir opsiyonel set şeklinde bulunabilen 
dış hava sensörü (Şek. 1-5) aplikasyonuna 
göre hazırlanmıştır. Dış hava sensörünün 
yerleştirilmesi ile ilgili olarak kullanım 
talimatlarına bakın.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak 
bağlanabilen bu sensör, çalışır vaziyetteki 
tesisata gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık 
değişikliklerine uydurmak için dış sıcaklık 
arttığında tesisattaki maksimum gidiş sıcaklığını 
otomatik olarak azaltır. Dış sonra daima 
kullanılan oda kronotermostatının türünden 
veya mevcudiyetinden bağımsız olarak bağlı 
iken çalışır. Tesisatın gidiş sıcaklığı ve dış hava 
sıcaklığı arasındaki ilişki, kombinin paneli 
üzerinde bulunan selektörün pozisyonundan 
diyagramda sunulan eğrilere göre belirlenir (Şek. 
1-6). Dış hava sensörü elektrik bağlantısı 38 ve 39 
numaralı kablo kenetleri ile kombinin elektronik 
kartı üzerine yapılmalıdır (Şek. 3-2).

Kalorifer sıcaklığının kullanıcı tarafından 
ayarlanma konumu
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1.7 IMMERGAS DUMAN SISTEMLERI.
Immergas, kombiden ayrı olarak, duman 
tahliyesi ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi 
için farklı çözümler üretir ki bunlar olmaksızın 
kombi çalışamaz.

Dikkat: kombi, standartların gerektirdiği 
şekilde, yalnızca orijinal Immergas hava emiş 
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 
mamul duvarlar veya yapıların içinden 
geçmemeleri gerekmektedir.

Müsait setlerin detaylı tanımlamaları için izleyen 
paragraflara bakın.

Çift dudaklı contaların yerleştirilmeleri. Çift 
dudaklı contaların dirsek ve uzatmalar üzerine 
doğru bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj 
yönünde izlenmesi gerekir(Şek. 1-7).

• Eşdeğer Mukavemet ve uzunluk faktörleri. 
Duman bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabelaya taşınmış bir Mukavemet 
Faktörüne sahiptir Her bir parçanın Mukavemet 
Faktörü üzerine monte edildiği kombiden 
bağımsız ve birimi olmayan bir değerdir. 
Borunun içinden geçen akışkanların sıcaklığına 
bağlıdır ve hava emiş veya duman tahliyesine 
kullanıma göre değişir. Her bir parça, ilgili 
Dayanıklılık 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 mukavemete karşılık 
gelirler. Bu bilgiler, çok sayıda farklı duman bacası 
konfigürasyonu imkanının değerlendirilmesi için 
gerekli hesapların yapılmasını sağlar.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. 
Duman bacalarının diğer elemanlarına olası 
bağlantılı uzatma yerleştirmeleri için izleyen 
müdahaleleri uygulamak gerekir: eşmerkezli 
boru ya da eşmerkezli dirseğin erkek tarafından 
(düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı 
taraf) bağlayın, bu meyanda gereken pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

Dikkat: tahliye terminalinin ve/veya uzatmasının 
kısaltılması gerekli durumda, iç borunun dış 
boruya göre daima 5 mm öne çıkması gerektiğini 
göz önünde tutun.

Diyafram montajı.
Dikkat: kombi modeline göre (kurulu fan türünü 
kontrol ederek), uygun diyaframlar kullanın.

Kombinin doğru çalışması için kapalı haznenin 
çıkışında, tahliye ve emiş kanallarından önce 
bir diyafram yerleştirilmesi gerekir. 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 
sunulurlar.

Lejant:
 1 - Eşmerkezli atık 

gaz borusu 
diyaframı

 2 - Paralel atık gaz 
borusu diyaframı

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 60/100 
yatay kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 0,5'ye

Ø 83 0,5 a'den 1,5'ye

KULLANILMADAN 1,5'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 60/100 
düşey kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 2,2'ye

Ø 83 2,2 a'den 3,7'ye

KULLANILMADAN 3,7'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80/125 
yatay kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 0,5'ye

Ø 83 0,5 a'den 4,6'ye

KULLANILMADAN 4,6'den fazla

Diyafram
(ref. 1 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80/125 
düşey kanal uzantısı

Ø 85 0 a'den 5,4'ye

Ø 83 5,4 a'den 9,5'ye

KULLANILMADAN 9,5'den fazla

Diyafram
(ref. 2 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80 
paralel kanal uzantısı

emiş tahliye

Ø 20,5 0,5 a'den 15'ye 1

Ø 15 15 a'den 35'ye 1

Diyafram
(ref. 2 şek. 1-8)

Metre cinsinden Ø 80 
paralel kanal uzantısı

emiş tahliye

Ø 20,5 1 0,5 a'den 8'ye

Ø 15 1 8 a'den 16'ye

KULLANILMADAN 1 16'den fazla

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 60/100 
yatay kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 0.5 arasında

Ø 41.5 0.5 ile 1.5 arasında

KULLANILMADAN 1.5'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 60/100 
düşey kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 2.2 arasında

Ø 41.5 2.2 ile 3.2 arasında

KULLANILMADAN 3.2'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

*Metre cinsinden iki 
dirsekli Ø 80 yatay kanal 

uzantısı

Ø 40 0 ile 17 arasında

Ø 41.5 17 ile 24 arasında

KULLANILMADAN 24'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

*Metre cinsinden 
Dirseksiz Ø 80 dikey kanal 

uzantısı

Ø 40 0 ile 22 arasında

Ø 41.5 22 ile 29 arasında

KULLANILMADAN 29'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 80/125 
yatay kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 0.5 arasında

Ø 41.5 0.5 ile 3.3 arasında

KULLANILMADAN 3.3'in üzerinde

Diyafram
(şek. 1-9)

Metre cinsinden Ø 80/125 
düşey kanal uzantısı

Ø 40 0 ile 5.4 arasında

Ø 41.5 5.4 ile 8.1 arasında

KULLANILMADAN 8.1'in üzerinde

DİYAFRAM

* Bu maksimum uzunluk değerleri, borunun 1 
metrelik tahliye kısmı ve geri kalanı emişte olan 
kısmı olarak değerlendirilmiştir.

FAN GÜCÜ:
33W / 39W (Şek. 1-9).

FAN GÜCÜ: 30W (Şek. 1-8).
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1.8 MUKAVEMET FAKTÖRLERI VE EŞDEĞER UZUNLUKLAR TABELALARI.

KANAL TİPİ
Mukavemet 
Faktörleri

(R)

m cinsinden eşeksenli boru 
eşdeğer uzunluğu 

Ø 60/100

Eşdeğer Ø 80/125 eşmerkezli 
boru uzunluğu

Ø 80 borunun  
metre cinsinden 

 eşdeğer uzunluğu

Eşmerkezli boru Ø 60/100 1 m
Emiş ve Tahliye 

16,5
1 m 2,8 m

Emiş m 7,1

Tahliye m 5,5

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 60/100
Emiş ve Tahliye 

21
1,3 m 3,5 m

Emiş m 9,1

Tahliye m 7,0

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 60/100
Emiş ve Tahliye 

16,5
1 m 2,8 m

Emiş m 7,1

Tahliye m 5,5

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 60/100

Emiş ve Tahliye 
46

2,8 m 7,6 m

Emiş m 20

Tahliye m 15

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 60/100

Emiş ve Tahliye 
32

1,9 m 5,3 m
Emiş m 14

Tahliye m 10,6

Eşmerkezli dikey  
emiş-tahliye ucu Ø 60/100 Emiş ve Tahliye 

41,7
2,5 m 7 m

Emiş m 18

Tahliye 14

Eşmerkezli boru Ø 80/125 1 m
Emiş ve Tahliye 

6
0,4 m 1,0 m

Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 80/125
Emiş ve Tahliye 

7,5
0,5 m 1,3 m

Emiş m 3,3

Tahliye 2,5 m

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 80/125
Emiş ve Tahliye 

6
0,4 m 1,0 m

Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0

Dikey eşmerkezli  
emiş-tahliye ucu Ø 80/125

Emiş ve Tahliye 
33

2,0 m 5,5 m

Emiş m 14,3

Tahliye m 11,0

Eşmerkezli dikey  
emiş-tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

26,5
1,6 m 4,4 m

Emiş m 11,5

Tahliye m 8,8

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

39 2,3 m 6,5 m

Emiş m 16,9

Tahliye m 13

Yatay eşmerkezli 
 emiş–tahliye ucu Ø 80/125 Emiş ve Tahliye 

34
2,0 m 5,6 m

Emiş m 14,8

Tahliye m 11,3

Ø 60/100 ile Ø 80/125 arasında  
yoğuşma hazneli eşmerkezli adaptör 

Emiş ve Tahliye 
13

0,8 m 2,2 m
Emiş m 5,6

Tahliye m 4,3

Ø 60/100 ile Ø 80/125 arasında  
eşmerkezli adaptör 

Emiş ve Tahliye 
2

0,1 m 0,3 m
Emiş m 0,8

Tahliye m 0,6

Ø 80 boru 1 m (termik yalıtımlı veya yalıtımsız) Emiş 2,3 0,1 m 0,4 m Emiş m 1,0

Tahliye 3 0,2 m 0,5 m Tahliye m 1,0

Ø 80 1 m komple emiş terminali 
 (yalıtımlı veya yalıtımsız) Emiş 5 0,3 m 0,8 m Emiş m 2,2

Ø  80 emiş terminali 
Ø  80 tahliye ucu

Emiş 3 0,2 m 0,5 m Emiş m 1,3

Tahliye 2,5 0,1 m 0,4 m Tahliye m 0,8
Dirsek 90° Ø 80 Emiş 5 0,3 m 0,8 m Emiş m 2,2

Tahliye 6,5 0,4 m 1,1 m Tahliye 2,1 m
Dirsek 45° Ø 80 Emiş 3 0,2 m 0,5 m Emiş m 1,3

Tahliye 4 0,2 m 0,6 m Tahliye m 1,3
Ø 80 paralel boru 
Ø 60/100 ile Ø 80/80 arasında

Emiş ve
Tahliye 8,8

0,5 m 1,5 m
Emiş m 3,8

Tahliye m 2,9
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1.9 KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA MONTAJ.

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 
konfigürasyon.

Bu konfigürasyonda kombinin en iç deliği 
üzerine koymak için özel terminalin kullanılması 
gerekir (terminal kurulumu için hava emiş 
setinde mevcuttur) (Şek. 1-12). Hava emişi 
doğrudan kombinin kurulduğu mekandan 
sağlanır ve duman tahliyesi tek bacadan veya 
doğrudan dışarıya yapılır.
Bu konfigürasyona sahip kombi B

22
 tipidir .

Bu konfigürasyon ile:
- hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği 

yerden (dışarıdan) yapılır;

- Duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı yada 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Teknik mevzuatlara uyulmalıdır.

Tahliye borusu azami genişliği. Tahliye 
borusu, (yatayda ve düşeyde) yalıtımlı borularla 
(Şek. 1-28) en fazla 12 m uzatılabilir. Normal 
(yalıtımsız) Ø 80 tahliye borusunun uzunluğunu 
5 metreden fazla tutmayın.

Kısmen korunaklı yere yöneltilmiş dikey 
uçlu kurulum örneği. Yakıt ürünlerinin direkt 
tahliyesi için dikey uç kullanılırsa üst balkondan 
en az 300 mm mesafe bırakması şartına uymak 
gereklidir. Yukarıda bulunan balkona göre alınan 
X+Y+Z+W ölçüsü en az 2000 mm olmalıdır (Şek. 
1-11). W ölçüsü, sadece yukarıdaki balkonun 
korkuluğu kapalı ise dikkate alınmalıdır (W=0 
korkuluk kapalı ise).

• Kaplama kitsiz konfigürasyon (C tipi kombi).

Monte edilmiş yan tıpaları bırakarak cihazı 
kaplama kiti olmadan yerleştirmek mümkündür. 
Montaj, emiş kiti ve eşeksenli Ø60/100 ve 
Ø80/125 yatay tahliye 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.

• Dış sac kitinin montajı. Dış sac kitinin montajı 
için kullanım talimatlarına bakın.

DOĞRUDAN TAHLİYE DİKEY 
TERMİNAL SETİ

EMİŞ KAPAĞI SETİ
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Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşeksenli 90° dirsek (2)
 N°1 - Ø 60/100 (3) eşeksenli emiş/

tahliye borusu
 N°1 - İç pul (4)
 N°1 - Dış pul (5)

1.10 YATAY EŞMERKEZLI KIT MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.
Bu ünitenin montajı ,  bölgedeki inşaat 
mevzuatlarındaki standartlar ve sonradan 
yapılan değişikliklere uygun olmalıdır.

Not: geleneksel “Ø60/100 yatay set”in yanı sıra, 
aynı ölçülere ve eşdeğer yük kayıplarına sahip, 
özel “Ø60/100 Star” versiyonu da mevcuttur.

Bu terminal, hava emişinin veya duman 
tahliyesinin, direkt olarak konutun dışına 
yapılmasını sağlar. Yatay set, arkadan, sağ 
yandan, sol yandan ve önden çıkışlı olarak 
monte edilebilir.

• Dış ızgara. Not: güvenlik sebebiyle kısa süreli 
ve geçici olsa dahi kombinin emiş ve tahliye 
terminalinin tıkanmaması tavsiye edilir.

Yatay emiş - tahliye seti Ø60/100. Setin montajı 
(Şek. 1-13): dirseği flanş (2) ile kombinin 
merkezi deliğine contayı da (1) araya sokarak 
monte edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. 
Boru terminalini (3) erkek tarafını (düz), 
dirseğin (2) dişi tarafında (dudaklı conta ile) 
çarpıştırarak yerleştirin, gerekli iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Arkadan çıkışlı uygulama (Şekil 1-14). 970 
mm uzunluğundaki boru boyu azami 770 mm 
kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak sağlar. 
Normal olarak terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle 
ölçüyü belirleyin: Duvar kalınlığı + iç çıkıntı 
+ dış çıkıntı. Gerekli asgari çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yan çıkışlı uygulama (Şekil 1-15). Yalnızca 
yatay emiş – tahliye setini kullanmak 
suretiyle, uzatma kullanmaksızın, 725 mm 
kalınlığında bir duvarın soldan çıkışla ve 645 
mm kalınlığında bir duvarın da sağdan çıkışla 
geçilmesine olanak sağlar.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø60/100 yatay 
emiş ve tahliye seti, ızgaralı terminal dahil, 
kombiden çıkan eşmerkezli dirsek hariç, 
yatay olarak azami 3000 mm uzatılabilir. 
Bu konfigürasyon 100 e eşit bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda uygun 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (şekil 1-16). 
Kombinin yatay ekseni ile dış duvar arasındaki 
azami mesafe 1855 mm.

 N°2 uzatma ile bağlantı (Şek. 1-17). Kombinin 
dikey aksı ile dış duvar arasındaki azami mesafe 
2805 mm.

Yatay emiş - tahliye seti Ø80/125. Setin montajı 
(Şek. 1-18): dirseği flanş (2) ile kombinin merkezi 
deliğine contayı da (1) araya sokarak monte edip 
sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. Adaptörü (3) 
erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına (2) 
(dudaklı conta bulunan) son kademeye ve tam 
oturana kadar yerleştirin. Ø 80/125 (4) eşeksenli 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçirin, bu meyanda gereken iç ve dış 
pulu takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

Normalde, Ø 80/125 yatay emiş-tahliye seti,çok 
uzun borular kullanılması gerektiğinde kullanılır.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø 80/125 emiş-
tahliye yatay seti, azami 7300 mm bir yatay 
ölçüye kadar uzatılabilir, buna ızgaralı terminal 
dahil olup, kombi çıkışında yer alan eşeksenli 
dirsek 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 
metrede bir dübelli kelepçe monte etmek 
gereklidir.
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Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşmerkezli dirsek Ø 60/100 (2)
 N°1 - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 

adaptör
 N°1 - Eşmerkezli terminal  

emiş/tahliye Ø 80/125 (4)
 N°1 - İç pul (5)
 N°1 - Dış pul (6)

Setin kapsamı:
 N°1 - Conta (1)
 N°1 - Eşmerkezli 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 - Eşmerkezli boru  

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

1.11 DIKEY EŞMERKEZLI SET MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.
Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu 
terminal, hava emişinin veya duman tahliyesinin 
konutun dışına dikey yönde yapılmasını sağlar.

Not: alüminyum kiremitli dikey set, teras ve çatı 
gibi azami %45 (yaklaşık 25°) eğimli mekanlara 
montaj olanağı sağlar, ancak terminal başlığı ile 
yarım rulman arasındaki mesafeye (374 mm) her 
zaman riayet etmek gereklidir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set. Setin 
montajı (Şek. 1-20): dirseği eşeksenli flanş (2) 
ile kombinin merkezi deliğine contayı da (1) 
araya sokarak monte edip kitte mevcut vidalar 
ile sıkıştırın. Adaptörü (3) erkek tarafından 
(düz) flanşın dişi tarafına (2) takın. Alüminyum 
yapma kiremidin montajı. Kiremitlerin yerine 
alüminyum levhayı (5) monte edin, yağmur 
sularının akışını sağlayacak şekilde yerleştirin. 
Alüminyum kiremit üzerine yarım sabitleme 
rulmanını (7) yerleştirin ve emiş -tahliye 
borusunu (6) geçirin. Ø 80/125 eşeksenli 
terminali erkek tarafından (6) (düz) adaptörün 
(3) dişi tarafına (dudaklı contası ile) çarpıştırarak 
geçirin, gereken iç ve dış pulu (4) takmış 

olduğunuzdan emin olun, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 12.200 
mm uzatılabilir (Şekil 1-21). Söz konusu 
konfigürasyon 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).
Bu konfigürasyondaki dikey set dikey düzlem 
üzerinde terminal de dahil azami 4.700 mm 
uzatılabilir (Şekil 1-21).
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1.12 AYIRICI SETIN MONTAJI.
Hermetik kazanlı ve takviye fanlı C tipi 
konfigürasyon.

Bu set, hava emiş ve duman tahliye kanallarını 
ayırarak, konutun dışındaki havanın emilmesini 
ve dumanların baca veya duman tahliye 
deliğinden tahliye edilmesini sağlar. Yanma 
ürünleri, (S) kanalından dışarı atılır. (A) 
kanalından yanma için gerekli hava emilir. 
Emiş kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) 
merkezi tahliye borusunun sağına ya da soluna 
yerleştirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir 
yöne doğrultulabilirler.

• Ø 80/80 Ayırıcı set. Setin montajı (Şek. 1-22): 
Flanşı (4) kombinin merkezi deliğine contayı 
da (1) araya sokarak yerleştirin ve setin 
ambalajda sunulan altıgen kafalı ve yassı uçlu 
vidalar ile sıkıştırın. 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. Dirseklerin (5) erkek 
tarafını (düz) flanşın dişi tarafına birleştirin 
(3 ve 4). Emiş terminalinin erkek tarafını 
(6) erkek tarafı ile (düz), dirseğin dişi (5) 
tarafına ilgili iç ve dış pulların yerleştirilmiş 
olduğundan emin olup çarpıştırarak birleştirin. 
Tahliye terminalini (9) erkek tarafından (düz) 
dirseğin (5) dişi tarafına tam oturacak şekilde 

geçirin, bu meyanda gereken dahili pulu 
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
seti oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları 
sağlanmış olacaktır.

• Montajların kapladığı alan. Sınırlı bir koşulda 
1-23 numaralı şekilde Ø 80/80 ayrıştırma 
terminal setinin montajının kapladığı asgari 
alan ölçüleri verilmiştir.

• 1-24 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
emişli konfigürasyonu gösterilmektedir.

• Ø 80/80 ayrıştırma seti için uzatmalar. Ø 
80 tahliye ve emiş boruları için düz bir hat 
üzerindeki (dirseksiz) azami dikey uzunluk 41 
metre olup, bunun 40 metresi emiş ve 1 metresi 
de tahliye içindir. Bu toplam uzunluk 100'e 

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

Kullanılabilir azami uzunluklar
(ızgaralı emiş terminali ve iki adet 90° dirsek de dahil olarak) 

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL

Tahliye (metre) Emiş (metre) Tahliye (metre) Emiş (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 ile 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22,5*

12 21,5*

Dikkat: kombi, yanma ürünlerini, emiş tarafında 
1 m artı 90° diresek ile, tahliye tarafında en fazla 
27 m uzunlukla dışarı atmak üzere tasarlanmıştır. 
Montajın, tavsiye edilen 12 m' nin üzerinde 

tahliye boru kullanımını gerektirmesi halinde, 
boruların içinde oluşabilecek yoğuşma göz 
önünde bulundurulmalı ve yalıtımlı “Mavi Seri” 
atık gaz boruları kullanılmalıdır.
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eşit bir mukavemet faktörüne tekabül eder.Ø 
80 emiş ve tahliye borularının uzunluklarının 
toplamı ile elde edilen kullanılabilir toplam 
uzunluk olarak aşağıdaki tabloda verilen azami 
değerlere ulaşabilir. Karma aksesuar veya 
parça kullanılması gerektiğinde, parçaların 
her biri için bir mukavemet faktörü veya 
eşdeğer uzunluğu kullanılarak ulaşılabilecek 
maksimum uzunluk hesaplanabilir. Bu 
mukavemet faktörlerinin toplam değerinin 100 
değerinden yüksek olmaması gerekmektedir.

• Atık gaz borularında sıcaklık kaybı. Ø 80 
Tahliye kanallarında oluşan yüzeylerdeki 
soğumaya bağlı duman buğu yoğunluğu 
problemlerini önlemek için tahliye borusunun 
uzunluğunu yalnızca 5 m 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 bakın).

Not: Ø 80 kanalların montajında her 3 metrede 
bir dübelli kelepçe yerleştirmek gereklidir.

• Ø 80/80 Termik yalıtımlı ayırıcı set. Setin 
montajı (Şek. 1-26): Flanşı (4) kombinin 
merkezi deliğine contayı da (1) araya sokarak 
yerleştirin ve setin ambalajda sunulan altıgen 
kafalı ve yassı uçlu vidalar ile sıkıştırın. 
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. Tıpayı (6) erkek tarafından (düz) 
dirseğe (5) takın ve itin, bunu müteakiben 
dirseklerin (5) erkek tarafları (düz) flanşın 
dişi tarafına (3) gelecek şekilde takın. Dirseği 
(11) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (4) takın. Emiş 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 
müteakiben de kapama tıpasını (6) terminale 

(7) sabitleyin. 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.

• Ayırıcı terminal kiti termik yalıtımı. Tahliye 
kanallarının içinde veya emiş borularının 
dış yüzeyinde duman yoğuşma sorunlarının 
olması halinde,Immergas, talep üzerine termik 
yalıtımlı emiş ve tahliye boruları sunmaktadır. 
Dumanların güzergahları üzerinde aşırı 
sıcaklık kaybetmeleri halinde, tahliye 
hortumu üzerinde termik yalıtıma gereksinim 
doğabilir. Emiş borusunda ise, dışarıdan alınan 
hava, (çok soğuk ise) borunun dış yüzey 
sıcaklığının, bulunduğu ortamdaki havanın 
çiğlenme noktasının altına düşmesine neden 
olabileceğinden, yalıtım yapılması gerekebilir. 
Şekillerde (Şekil 1-27 ve 1-28) farklı izolasyon 
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 emiş kanalı seçmek suretiyle termik 
yalıtımlı dirsek ile başlamak mümkündür. 
Yalıtımlı emiş dirseği ile başlanması halinde 
kendi flanşı üzerinde çarpıştırarak duman 
püskürtme flanşı ile birleştirilmesi suretiyle 
hava emiş ve duman tahliye çıkış uzunlukları 
aynı seviyeye getirilirler.

• Yalıtımlı atık gaz borularında sıcaklık kaybı. Ø 
80 tahliye kanalındaki yüzeylerden soğumaya 
bağlı duman yoğuşma sorunlarını önlemek 
için tahliye kanalının boyunu 12 metre ile 
sınırlandırmak gereklidir. Şekilde (Şek. 1-28) 
tipik yalıtım örneği gösterilmektedir, kısa emiş 
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 
emiş kanalı termik yalıtımlıdır. Çataldan çıkış 
dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki sıcaklık 
kaybının asgariye indirilmesi ve bu suretle 
duman yoğuşması oluşmasının önlenmesidir.

 Not: termik yalıtımlı kanalların montajı 
esnasında her 2 metrede bir dübelli kelepçe 
monte etmek gereklidir.

Setin kapsamı:
 N°1 - Tahliye contası (1)
 N°1 - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 N°1 - Dişi emiş flanşı (3)
 N°1 - Dişi tahliye flanşı (4)
 N°1 - 90° Ø 80 dirsek (5)
 N°1 - Boru kapama tıpası (6)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı emiş terminali (7)
 N°2 - İç pullar (8)
 N°1 - Dış pul (9)
 N°1 - Ø 80 Termik yalıtımlı tahliye borusu (10)
 N°1 - Eşeksenli 90° Ø 80/125 dirsek (11)
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1.13 İÇ MEKANLAR IÇIN AÇIK YANMA 
ODALI VE TAKVIYE FANLI B TIPI 
KONFIGÜRASYON.

Cihaz, binaların içine B tipi montaj ile monte 
edilebilir; bu durumda, tüm teknik talimatlar, 
teknik kurallar, yürürlükteki ulusal ve yerel 
düzenlemelere uyulması tavsiye edilir.
- “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 
mekanlara monte edilmemesi gerekmektedir. 

- B konfigürasyonunda, kombiler yatak 
odalarına, banyolara veya stüdyo evlere 
kurulmamalıdır.

- B konfigürasyonlu cihazların sadece dış 
mekanlarda (kısmen korunaklı yerlere) veya 
konut olarak kullanılmayan ve sürekli olarak 
havalandırılan mekanlara kurulması tavsiye 
edilir.

1.14 BACA/BACA DELIĞINDEN DUMAN 
TAHLIYESI.

Atık gaz 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 metotları ve temel kuralları takip 
edilerek mesleki açıdan vasıf lı personel 
tarafından projelendirilmelidir. Duman tahliye 
borularının bağlanacakları baca veya boruların 
seçimlerinin yürürlükteki teknik talimatların 
şartlarına cevap vermeleri gereklidir.

1.15 BACA VEYA TESISAT ŞAFTLARI 
BORULARININ DÖŞENMESI.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla 
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, 
mevcut veya yeni yapılan bir baca, duman tahliye 
deliği veya tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir 
sistem kurulmasıdır. Boru döşeme işlemleri içir 
üretici ve talimat kuralları tarafından belirtilen 
uygun kanalların, kullanım ve montaj şekillerinin 
takip edilerek kullanılması gereklidir.

1.16 BACA DELIKLERI, BACALAR VE 
BACA TEPELERI.

Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
baca şapkaları, yanma ürünlerinin tahliyesi 
için olan benzeri kanalların konuyla ilgili 
uygulanabilir standartlara uygun olmaları 
gerekmektedir. Baca şapkaları ve çatı tahliye 
terminallerinin teknik mekanlara olan mesafelere 
ve en yüksek nokta kotları, teknik mevzuatlara 
uygun olmalıdır.

Tahliye fanlarının duvara yerleştirilmesi. 
Tahliye fanlarının:

- binaların dış duvarlarına yerleştirilmeleri;

- yürürlükteki teknik talimatlarda bulunan asgari 
mesafe değerlerine riayet edilerek yerleştirilmiş 
olması gerekir.

Yanma sonucu oluşan atıkların doğal çekişli 
veya takviyeli cihazlarla kapalı mekanlardan 
açık havaya tahliyesi. 4 den 35 kW termik 
güce kadar olan takviyeli veya doğal fanlı gazlı 
cihazlarda yanmış mamullerin açık havada her 
tarafı kapalı mahallere (havalandırma kuyuları, 
kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan tahliyesi 
mümkündür, ancak bunun yapılabilmesi için 
yürürlükteki konuyla ilgili teknik yönetmeliklere 
riayet edilmesi gerekir.

1.17 TESISATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolumunu 
dolum vanası vasıtasıyla yürütün (Şek. 2-2).
D oldur ma i ş l emi ,  suda  me vc ut  hava 
kabarcıklarının kombinin ve ısıtma tesisatının 
tahliyelerinden çıkışlarını sağlamak için yavaşça 
gerçekleştirilmelidir.
Kombiye, sirkülasyon pompasında bulunan bir 
otomatik tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın 
gevşetilmiş olduğunu kontrol edin.
R adyatör ler in  tahl iye  va l f lar ın ı  aç ın . 
Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su 
çıkmaya başladığında kapayın.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması 
gerekmektedir.

Not: bu işlemler esnasında sirkülasyon pompasını 
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.
İşlemden sonra tıpayı tekrar vidalayın.

1.18 GAZ TESISATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisat işletime sokulurken teknik yönetmeliklere 
uyulmalıdır. Burada tesisatlar ve ilk çalıştırma 
işlemleri üç bölüme ayrılmaktadır: yeni tesisatlar, 
değişikliğe uğramış tesisatlar, tekrar devreye 
sokulmuş tesisatlar. 
Yeni yapılan gaz tesisatlarında:
- kapı ve pencereleri açın;

- serbest alev ve kıvılcım oluşmasını önleyin;

- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;

- standartlar doğrultusunda iç tesisatın 
sızdırmazlığını kontrol edin.

1.19 KOMBININ DEVREYE SOKULMASI 
(ATEŞLEME).

Yasal düzenlemelerin öngörmekte olduğu Uyum 
Beyanının verilebilmesi için aşağıda belirtilen 
işlemlerin kombinin ilk çalıştırılması aşamasında 
ifa olunması gerekir :
- yürürlükteki normların yönlendirmelerine 

göre tesisatın iç hacmini kontrol edin;

- şebekede kullanılan gaz türü ile kombi 
cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olduğunu kontrol edin;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme 
oluştuğundan emin olun;

- gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 
olduğunu kontrol edin (parag. 3.18 / 3.21);

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

- kombi gir iş ine ve kombinin gir iş ine 
yerleştirilmiş genel şalterin müdahalesini 
kontrol edin;

- hava emiş ve tahliye eşmerkezli terminalinin 
(mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

Bu kontrollerden 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 kontrolü 
müteakiben başlar.
Başlangıç kontrolü ve garanti sertifikaları 
kullanıcıya teslim edilirler.
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Tesisattaki mevcut basma yüksekliği.

 A = Tesisatın üçüncü hızda by-pass 
devre dışı iken basıncı

 B = Tesisatın üçüncü hızda by-pass 
devrede iken basıncı

 C = Tesisatın ikinci hızda by-pass 
devre dışı iken basıncı

 D = Tesisatın ikinci hızda by-pass 
devrede iken basıncı

A
B

CD

1.20 SIRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç pozisyonlu hız elektrik regülatörü 
yerleştirilmiş sirkülasyon pompası ile donatılırlar. 
Devir daim motoru birinci hızda iken kombi 
doğru şekilde çalışmaz. Kombinin en iyi işleyişi 
için yeni tesisatlarda (tek boru ve modül) 
sirkülasyon pompasının en yüksek hızda 
çalıştırılması tavsiye edilir. Sirkülasyon pompası 
kondansatör ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan 
sonra bloke olabilecek olan devir daimin ön 
kapağının sökülerek motor milinin tornavida ile 
döndürülmesi gerekebilir. Bu işlemi dikkatlice 
yapmak suretiyle cihaza zarar vermemeye özen 
gösterin.

Otomatik By-pass (böl. 25 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.

1.21 TALEP ÜZERINE EDINILEBILIR SET.
• Tesisat denetlenebilir musluk kiti. Kombi, 

bağlama gruplarına ait gönderme ve geri 
dönüş borularının üzerine yerleştirilebilir 
denetlenebilir musluklarının montajına 
elverişlidir. Bu set, özellikle de kombinin 
bakımı aşamasında, tüm tesisat suyunun 
boşaltılması yerine yalnızca kombi içerisindeki 
suyun boşaltılmasına olanak sağladığı için çok 
yararlıdır.

• Polifosfat dozaj seti. Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişimini 
zaman içerisinde orijinal koşullarında koruyarak 
kireç birikintisi oluşumunu azaltır. Kombi, 
polifosfat dozaj ayarlayıcı uygulamasına uygun 
olarak hazırlanmıştır.

• Kaplama kiti. Cihazın kısmen korunaklı 
mekanlara direkt hava emişli montajı 
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan 
ve kötü hava koşullarından koruyan uygun bir 
muhafaza monte edilmesi şarttır (Şek. 1-10); 
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 (talep üzerine). 
Sıcaklığın -5°C'nin altına indiği ortamlara 
monte edilen kombilerde gaz beslemesinin 
kesilmesi halinde, cihaz donabilir. Su devresini, 
istek üzerine edinilebilen (buzlanmaya karşı 
kit) bir elektrik rezistansı, ilgili kablolar ve bir 
kumanda termostatından oluşan bir aksesuar ile 
koruma (montaj için aksesuar kitinin paketinde 
yer alan kılavuzu dikkatlice okuyun).

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



18

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

Lejant:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (duman F)
 2 - Hermetik kazan
 3 - Fan
 4 - Yakıt haznesi
 5 - Kullanım suyu akış şalteri
 6 - Gaz valfi
 7 - Kullanma suyu sensörü
 8 - Tesisat dolum musluğu
 9 - Basınç alma noktası pozitif sinyal

 10 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 11 - Atık gaz basınç şalteri
 12 - Gidiş sensörü
 13 - Atık gaz borusu
 14 - Emniyet termostatı
 15 - Ana eşanşör
 16 - Tespit ve ateşleme bujileri
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Brülör
 19 - Tesisat basınç şalteri

1.22 KOMBI AKSAMLARI.

 20 - Hava boşaltma valfı
 21 - Kombi sirkülasyon pompası
 22 - Plakalı ısı eşanjörü
 23 - Üç yollu valf (motorlu)
 24 - Tesisat boşaltma musluğu
 25 - By-pass
 26 - 3 bar emniyet valfı

Not: bağlama grubu (İsteğe bağlı)
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2 KULLANIM VE  
BAKIM TALIMATLARI

2.1 TEMIZLIK VE BAKIM.
Dikkat: termik cihazların bakım müdahalelerinin 
periyodik (bu konuyla ilgili olarak kılavuz 
kitapçığın teknisyene ithaf edilmiş bölümünde 
“cihazın senelik bakım ve kontrolü” başlığına 
bakın) 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 yasaklayın.
Duman tahliye terminalini (mevcut ise) 
erişebileceği yüksek sıskalıktan dolayı ellemeyin;
Güvenliğin temini amacıyla eşmerkezli hava emiş 
ve duman tahliye terminalinin (eğer mevcutsa), 
geçici süreli olsa dahi, tıkalı olmadığını kontrol 
edin.
Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakılmasına 

karar verilmesi durumunda aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılması gerekir:
a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 

halinde, tesisat suyunu boşaltın;

b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesin.

Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 
söndürerek kapatın ve işlemler bittikten sonra 
cihazınızı çalıştırmadan evvel uzman bir teknik 
personel tarafından kombinin kontrol edilmesini 
temin edin.
Kolaylıkla alev alabilen malzemeler kullanarak 
cihaz temizliği yapmayın.
Kombi cihazının monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan ve tutuşan ürünler ihtiva eden 
kaplar ve maddeler bırakmayın.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanımı 
bazı temel kurallara riayet edilmesi şartını 
getirir:

- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak ya da nemli 
vaziyette tutmayın; yalınayak tutmayın;

- elektrik kablolarını çekiştirmeyin, cihazı harici 
atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, vs.) 
maruz bırakmayın;

- cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, kombi 
cihazınızı kapatın, cihazı kullanmayın ve 

kablonun yenisi ile değiştirilmesi için bir 
uzmana başvurun;

- cihazın belli bir müddet kullanılmamasına 
karar verilirse elektrik besleme şalterinin 
devreden çıkarılması gerekir.

2.3 KUMANDA PANELI.

Lejant:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Off / Yaz / Kış düğmesi
 3 - Kullanma suyu sıcaklığını yükseltmek 

için ( ) düğmesi 

 4 - Kullanma suyu sıcaklığını düşürmek 

için ( ) düğmesi 

 5 - Tesisat suyu sıcaklığını yükseltmek için (

) düğmesi
 6 - Tesisat suyu sıcaklığını düşürmek için (

) düğmesi
 7 - Kombi manometresi
 8 - Sıcak kullanım suyu üretim fonksiyonu
 9 - Kombi uzaktan kumandaya (opsiyonel) 

bağlı
 10 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı 

kuvvet azalması

 11 - Dış sıcaklık sensörü ile çalışma 
(opsiyonel)

 12 - Kalorifer fonksiyonu
 13 - Kış modunda işletim
 14 - Yaz modunda çalışma
 15 - Kombi Stand-by modunda
 16 - Isı ve hata kodlarının görüntülenmesi
 17 - Kombi bloke oldu ve "Reset" düğmesi 

ile çalıştırılması gerekiyor
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2.4 KOMBININ KULLANIMI.
Cihazı yakarak, çalıştırmadan evvel manometre 
üzerinde yer alan ibreye (7) bakmak suretiyle 
mevcut su değerinin 1 ÷ 1,2 bar arasında olmasını 
kontrol edin.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu açın.

- Ekran açılana kadar (2) numaralı düğmeye 
basın; ardından tekrar (2) numaralı düğmeye 
basarak kombiyi yaz ( ) veya kış ( ) 
pozisyonuna getirin.

• Yaz( ): kombi bu modda iken sadece sıcak 
kullanma suyu üretimi için çalışır; sıcaklık, 
(3-4) numaralı düğmeler aracılığıyla değiştirilir 
ve ayarlanan sıcaklık gösterge (16) aracılığı ile 
ekranda gösterilir.

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak 
kullanma suyu ve gerekse ortam ısıtmak için 
çalışır. Kullanım suyunun sıcaklık ayarı da 
(3-4) numaralı düğmeler vasıtasıyla yapılır; 
kaloriferin sıcaklık ayarı ise (5-6) numaralı 
düğmeler vasıtasıyla yapılır ve bu sıcaklık ekran 
üzerinde gösterge (16) tarafından belirtilir.

Bu andan itibaren kombi otomatik olarak çalışır. 
Isı talebi yoksa (kullanma suyu veya ısıtma), aynı 
şekilde alevsiz beslemeli kombi durumunda 
olduğu gibi kombi kendini bekleme konumuna 
getirir. Boylerin her yanışında ekran üzerinde 
alev mevcudiyetini gösteriri ilgili sembol (10) 
ilgili kuvvet skalası ile görüntülenir.

• Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) ile 
Kullanımı (Opsiyonel). CARV2'nin bağlı 
olması halinde, ekran üzerinde ( ) 
sembolü belirir, kombinin ayar parametreleri 
CARV2 kumanda panelinden ayarlanabilir, 
kombinin kumandalar panelinde reset (1) 
düğmesi, kapatma düğmesi (2) (sadece "off " 
modu) ve çalışma durumunun görüntülendiği 
ekran açık kalır.

  Dikkat: eğer kombi "off " pozisyonuna 
getirilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası 
sembolü "CON" görünecektir, CARV2 her 
halükarda hafızaya alınan programların 
kaybedilmemesi için beslenmeye devam 
edecektir.

• Opsiyonel dış hava sensörü ile çalışma 

( ). Dış hava sensörü opsiyonel tesisat 
durumunda kombinin ortam ısıtma için gidiş 
sıcaklığı ölçülen dış sıcaklık, dış hava sensörü 
tarafından kontrol edilir (Parag. 1.6). Gidiş 
sıcaklığını değiştirmek, (5 ve 6) numaralı 
düğmeler aracılığı ile "0 ile 9 arasında" bir 
değer seçilerek bir çalışma eğrisinin seçilmesi 
ile mümkündür (Şek. 1-6).

 Mevcut dış hava sensörü ile ekranda ilgili 
sembol görülür (12).  Kalorifer modu 
devredeyken, kombi, tesisatta bulunan su 
sıcaklığının radyatörleri ısıtmaya yetecek 
sıcaklıkta olması halinde, yalnızca kombi 
sirkülasyon pompasını devrede tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu ( ). sembolü görünene 
kadar (2) numaralı düğmeye art arda basın, bu 
andan itibaren kombi etkisiz kalmasına rağmen 
buzlanma karşı işlev, üç yol ve pompa anti-
bloğu ve olası anormalliklerin sinyallerinin 
işlevi garanti edilir.

 Not: bu durumlarda kombide akım mevcut 
addedilmelidir.

• “Off ” modu. Düğmeye (2) 8 saniye basılı 
tutulduğunda ekran kapanır ve kombi 
tamamen 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 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 ANORMALLIK VE ARIZA 
SINYALLERI.

Kombinin göstergesinin ışıkları herhangi 
bir hata durumunda “yanıp söner” ve ayrıca 
gösterge üzerinde tabloda belirtilen hata kodları 
görüntülenir.

İşaretlenmiş anormallik
görüntülenen 

kod (Yanıp 
söner)

Ateşleme eksikliği engeli 01

Aşırı sıcaklık nedeniyle 
termostat engelleme 
(emniyet), alev kontrol 
anormalliği

02

Fan arızası 03

Kombi kartında genel arıza 04

Çıkış sensöründe arıza 05

Kullanma suyu sensöründe 
arıza

06

Maksimum reset sayısı 08

Tesisat basıncı yetersiz 10

Atık gaz basınç şalteri arızası 11

Konfigürasyon hatası 15

Parazit alev 20

Tuş takımı anormalliği 24

Yetersiz sirkülasyon 27

Uzaktan kumanda ile iletişim 
kaybı

31

Alçak güç kaynağı gerilimi 37

Alev sinyali kaybı 38

Sürekli alev sinyali kaybı için 
engel

43

Dikkat: arka arkaya en fazla 5 kez arıza resetleme 
yapılabilir, daha sonra en azından bir saat 
boyunca işleyiş durdurulur ve saat başına en fazla 
5 denemelik bir deneme hakkı daha kazanılır. 
Cihazı açıp kapatarak 5 deneme hakkı elde edilir.

Ateşleme eksikliği nedeniyle bloke olma.
kalorifer ısınmasının veyahut da kullanma 
suyu ısıtılmasının her gereksiniminde kombi 
otomatik olarak ateşleme yapacak ve devreye 
girecektir. 10 saniye içerisinde brülörün 
ateşlemesi gerçekleşmezse kombi “ateşleme 
engellemesine" girer (kod 01). “Ateşleme 
engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset 
(1) düğmesine basılması gerekmektedir. Cihazın 
ilk açılışında veya sürekli hareketsizliğinden 
sonra “ateşleme eksikliği engelinin” ortadan 
kaldırılması için müdahale gerekebilir. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Termostatı aşırı sıcaklık engeli. Normal 
çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan 
ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı 
ısınmadan ötürü engelleme safhasına girer 
(kod 02). Gerekli soğumayı müteakiben “aşırı 
sıcaklıktan dolayı engelleme durumunu” Reset 
(1) düğmesine basmak suretiyle giderin. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Fan arızası. Fanın bloke olması veya emiş 
ve tahliye borularının tıkanması halinde 
meydana gelir. Normal koşulların eski hallerine 
getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek 
kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse 
uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Kombi kartında genel arıza. Kombi kartının 
mikro işlemcisi hatalı sinyal okuma yaptığında 
oluşur (kod 04). “Kombi kartında genel arıza 
engellemenin” giderilebilmesi amacıyla Reset 
(1) düğmesine basılması gerekmektedir. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat edin (mesela Immergas 
Yetkili Teknik Servisi).

Gidiş sensöründe arıza. Eğer kart gidiş 
sensöründe bir anormallik gösterirse (kod 05) 
kombi çalışmaz, uzman bir teknisyen çağırmak 
gerekir(mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Kullanım suyu sensörü arızası. Kart, NTC 
kullanım suyu sensöründe arıza veya 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. Maksimum reset sayısına 
ulaşıldı. 

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 arasında 
olmasını kontrol edin.

Atık gaz basınç şalterinde arıza. Fanın 
çalışmasına hatalı şekilde onay veren elektronik 
kartta veya atık gaz basınç şalterinde arıza 
oluşması durumunda meydana gelir (kod 11). 
Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile 
kombi resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Eğer arıza devam ederse uzman bir teknisyen 
çağırmak gerekir (mesela Immergas Yetkili 
Teknik Servisi).

Konfigürasyon hatası. Elektronik kart, elektrik 
kablolarında bir tutarsızlık veya anormallik tespit 
ettiğinde kombi çalışmaz. Normal koşulların 
eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye 
gerek kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam 
ederse uzman bir teknisyen çağırmak gerekir 
(mesela Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Parazit alev. Saptama tesisatı kaybı veya alev 
kontrol anormalliğinde meydana gelir (kod 
20); kombiyi resetlemeye çalışın, anormalliğin 
devamı halinde yetkili bir teknik servise müracaat 
edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Tuş takımı anormalliği. Elektronik kartın 
tuş takımında bir arıza belirlemesi halinde 
ortaya çıkar. Normal koşulların eski hallerine 
getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek 
kalmadan tekrar çalışır. Eğer arıza devam ederse 
uzman bir teknisyen çağırmak gerekir (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).
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Yetersiz dolaşım. Kombide ana devrelerdeki su 
devri kıtlığına bağlı aşırı ısınma görülüyor (kod 
27), olası sebepler:

- tesisatta yetersiz sirkülasyon; kapalı kalorifer 
devresinde bir kesinti olmamasından ve 
tesisatın havasının mükemmel şekilde alınmış 
olduğundan emin olun (havasını alma);

- engellenmiş sirkülasyon; sirkülasyon engelinin 
kaldırılması 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 
kesilmesinden 1 dakika sonra oluşur (kod 31). 
Hata kodunu resetlemek için, kombinin elektrik 
girişini kesin ve yeniden elektrik girişi sağlayın. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

Alçak güç kaynağı gerilimi.Güç kaynağı 
gerilimi, kombinin doğru çalışması için ön 
görülen sınırların altına indiğinde görülür. 
Kombi, normal koşulların sağlanması ile, 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. 
Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat edin (mesela 
Immergas Yetkili Teknik Servisi).

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

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

2.6 KOMBININ KAPATILMASI.
Kombinin tamamen kapatılması için "off " 
moduna getirin kombinin dışındaki çok kutuplu 
düğmeyi kapatın ve cihazın girişinde bulunan gaz 
musluğunu kapatın. Kombi cihazının uzun süreli 
olarak kullanılmaması durumunda gereksiz 
olarak devrede bırakmayın.

2.7 ISITMA TESISATININ BASINCININ 
ESKI HALINE GETIRILMESI.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak 
kontrol edin. Kombi manometre ibresinin 1 
ile 1,2 bar arasında bir tam değer göstermesi 
gerekmektedir.
Basıncın 1 bar’dan düşük bir değer göstermesi 
durumunda (tesisat soğuk vaziyetteyken) 
kombinin alt kısmında yer alan doldurma 
musluğu vasıtasıyla basıncın doğru değere 
ulaştırılması gerekmektedir (şekil 2-2).

Not: işlem sonunda dolum musluğunu tekrar 
kapatın.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere 
varıyorsa güvenlik valfı müdahale riski vardır.
Bu durumda uzman personel müdahalesi talep 
edin.

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

2.8 TESISATIN BOŞALTILMASI.
Kombinin boşaltma işlemini bitirmek için uygun 
boşaltma musluğunu hareket ettirin (Şek. 2-2).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum 
musluğunun kapalı olduğundan emin olun.

2.9 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, sıcaklık 4°C'nin altına düştüğünde 
brülörü otomatik olarak açan buzlanma önleyici 
bir işlev ile donatılmıştır (asgari -5°C'ye kadar 
standart koruma). Özellikle de sıcaklığın 
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 devre dışı kalması halinde (ikinci ev) 
ayrıca şunları tavsiye ederiz:
- elektrik beslemesini kesin;

- Kombinin su ısıtma ve ısıtma devrelerini 
tamamen boşaltın. Sıklıkla boşaltılan bir 
kombinin tekrar dolumunun, kireç oluşumuna 
sebep olabilecek su sertliğini önlemek için 
işlenmiş su ile ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.10 KAPLAMANIN TEMIZLIĞI.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve 
saf sabun kullanın. Pürüzlü veya toz deterjanlar 
kullanmayın.

2.11 TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKMA.
Kombinin kati suretle devre dışı bırakılmasına 
karar verilirse, öncelikle elektrik, su ve yakıt 
kaynaklarının kesilmiş olduğundan emin olarak 
ilgili işlemleri uzman personele yaptırın.

Lejant:
 1 - Doldurma musluğu
 2 - Boşaltma musluğu

Alt görünüm.
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- Atık gaz sıcaklık değerleri, 15°C sıcaklıkta giren 
hava içindir.

- Kullanma sıcak su verimi ile ilgili veriler,2 
bar dinamik giriş basıncı ve 15°C lik bir giriş 
sıcaklığını bildirirler; açıklanmış değerleri elde 
etmek için soğuk su ile karışımın gerekli olduğu 
göz önünde tutularak hemen kombiden çıkışta 
saptanmış değerlerdir.

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

Nominal termik debi kW (kcal/h) 25,6 (22051)

Kullanım suyu asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 8,3 (7117)

Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 10,5 (9057)

Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 24,0 (20640)

Kullanım suyu asgari termik kuvveti (efektif) kW (kcal/h) 7,2 (6192)

Kalorifer asgari termik kuvveti (efektif) kW (kcal/h) 9,3 (7998)

Nominal kuvvette kullanılan termik verim % 93,6

Nominal kuvvetin %30 unu yükleyen kullanılan termik verim % 90,3

Brülör Off/On ile kombi kasasından ısı kaybı % 0,80 / 0,60

Brülör Off/On ile bacadan ısı kaybı % 5,60 / 0,06

Kalorifer devresi azami işlev basıncı bar 3

Kalorifer devresi azami çalışma sıcaklığı °C 90

Ayarlanabilir kalorifer sıcaklığı °C 35 - 85

Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,0

Genleşme tankı ön dolum bar 1

Jeneratör su muhteviyatı l 2,5

1000/h debi ile mevcut basma yüksekliği kPa (m H
2
O) 24,52 (2,5)

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

Ayarlanabilir kullanma suyu sıcaklığı °C 30 - 60

Kullanma suyu akımı 2 barda sınırlayıcı l/dak 7,1

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

Kullanım suyu devresi azami çalışma basıncı bar 10

Asgari sıcak kullanma suyu çekişi l/dak 1,5

Özgül debi (ΔT 30°C) l/dak 11,5

Daimi alım kapasitesi (ΔT 30°C) l/dak 11,8

Dolu kombi ağırlığı kg 34,5

Boş kombi ağırlığı kg 32,0

Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50

Nominal güç çekimi A 0,66

Kurulu elektrik gücü W 130

Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 87,0

Fanın çektiği güç W 35,0

Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX5D

NO
X
 sınıfı - 3

Ağırlıklı NO
X

mg/kWh 138

Ağırlıklı CO mg/kWh 95

Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C82 / B22 / B32

Kategori II2H3+

3.20 TEKNIK VERILER. 
FAN GÜCÜ: 30W
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