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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, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından
yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfalar dikkatle okuyun: cihazın uygun kullanımı hakkında yararlı öneriler Servis Merkezine, saygı uygunluğu teyit edecektir
immergas ürün için.
Cihazınızın ilk kullanımındaki başlangıç denetimi için zaman kaybetmeksizin bölgenizde bulunan Yetkili Teknik Servis Merkezine müracaat ediniz. Teknik
elemanımız sağlıklı çalışma şartlarını denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonları yaparak, cihazın kullanımı konusunda Sizlere bilgi verecektir.
Olası müdahale ihtiyaçları ve olağan bakım için Immergas Yetkili (Tel.: 444 88 22) bulabilir, böylece cihazınız için orjinal yedek parça kullanan özel eğitimli
yetkili servislerimize ulaşabilirsiniz!.

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 okuyunuz.
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 bakınız : www.immergas.com
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- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye
işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.
Duvarın düz ve pürüzsüz olması ve arkadan
cihaza müdahale edilmesine engel olacak girinti
ve çıkıntıların da olmaması gerekir. Kombiler,
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir,
şöyle ki:
- kazan B tipi 23 .o B53eğer hava emiş terminali
doğrudan kazanın kurulduğu yerden yapıldıysa.
- C tipi kazaneğer kapalı yanma odalı kazanların
hava emişi ve duman boşaltımı için öngörülen
konsantrik borular veya diğer tip kanallar
kullanılarak kurulduysa
Immergas gazlı cihazlarının montajı, sadece
yetkili bir firma tarafından yapılabilir.
Montaj, yönetmeliklere, yürürlükteki yasalara ve
bölgesel mevzuatlara ve teknik kurallara uygun
şekilde yapılmalıdır.
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 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. Cihazın yakınında hiç bir yanıcı
madde bulunmamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik,
polisitirol, vs..).
Kombi altına aletleri koymayın çünkü emniyet
valfi müdahalesi zarar verebilir, tıkanmış drenaj
sifonundan, ya da bağlantı kaçakları söz konusu
olduğunda hidrolik borular içinde; aksi takdirde
üretici firma ev elektronik eşyalarının olası hasarlarından sorumlu tutulamaz.
Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı,
kombinin altında herhangi bir mobilya bulundurulmaması tavsiye edilir.
Arıza, bozukluk veya işleme kusurlarında, cihazın kapatılması ve yetkili bir firma çağrılması gerekir (cihazınız için orjinal yedek parça kullanan
özel eğitimli yetkili servislerimize Türkiye’nin her
yerinden 444 88 22 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz!). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü
veya müdahalede bulunulmamalıdır.
Yukarıda belirtilenlere riayet edilmemesi kişisel
sorumluluğa ve garantinin geçerliliğini yitirmesine neden olur.

- Gazlı cihazların ve atık gaz borularının, atık
gaz tahliye kanallarının ve yanma havası
emiş kanallarının, yangın tehlikesi bulunan
mekanların içine (örneğin garaj, vb) kurulmaları yasaktır.
- Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde
monte edilmesi yasaktır.
- Ayrıca, kazan 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 (teknik oda özellikleri için teknik
standartları inceleyin).
Dikkat: kombinin duvara montajı, sağlam ve
etkili bir destek garantilemelidir.
Kombi ile sağlanan (standart olarak verilir)
dübeller, şayet kombide askı aparatı veya sabitleme plakası var ise yalnızca duvara sabitlemede
kullanılmalıdırlar; bunlar ancak dolu veya yarı
dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir şekilde takılmış olmaları halinde (normal sağlıklı teknikler
kullanılarak) sağlam bir tutuş sağlarlar. Şayet
duvar, delikli tuğla yada bloklar, sınırlı dengeli
bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte örülmüş
ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön denetiminin
yapılması gerekir.
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- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik,
olağan, olağandışı bakımlar dahil);

- bu kombi, kısmen korunaklı dış mekanlara
monte edilebilir. Kısmen korunan yer, kombinin atmosferik direkt hareket ve düşüşlerine
(yağmur, kar, dolu, vs..)maruz bırakılmadığı
yer anlamındadır.

1-1

KULLANICI

1.1 KURULUM UYARILARI.
Victrix TT Kombi yalnızca duvara montaj ve ev
içi ve benzer ortamların ısıtılmasında kullanım
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);

• Montaj kuralları :

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kendi güç ve verimliliklerine uygun bir ısıtma
tesisatına ve temiz su dağıtma şebekesi bağlanmış olmaları gerekir.
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1.2 TEMEL BOYUTLAR.

MONTAJ PERSONELİ
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Açıklamalar:
V - Elektrik bağlantısı
G - Gaz beslemesi
AC - Sıcak kullanım suyu
ACV - Sıhhi sıcak su girişi güneş vanaı
(optional)
AF - Soğuk kullanım suyu girişi
SC - Yoğuşma suyu tahliye borusu (iç
çapı minimum Ø 13 mm)
M - Kalorifer sistemi gidiş hattı
R - Kalorifer sistemi geri dönüş
hattı

KULLANICI

Boy
(mm)
748

GAZ
G
3/4”
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1.3 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Minimum sıcaklık -5°C. Kazan, içerisindeki
suyun -4°C derecenin altına inmesi halinde otomatik olarak pompa ve boyleri devreye sokarak
donmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Bu koşullarda kombi - 5°C ortam sıcaklığına kadar
donmaya karşı koruma altındadır.
En düşük sıcaklık-15 °C. Kombinin sıcaklığın
-5°C’ye indiği ortamlara kurulduğu durumlarda
donma tehlikesi ile karşılaşabilirsiniz.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara
uyulmalıdır:
- Kalorifer devresinin içine donmayı önleyici
(ısıtma tertibatları için özel) kaliteli bir antifirizin konması ile donmaya karşı koruma sağlanır.
Antifriz sıvı sağlığa zararlı olmamalıdır. 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.

Bu koşullarda Kombi -15°C'ye kadar buzlanmaya
karşı koruma altındadır.
Kombiyi donmaya karşı koruma (-5 ° C-15 ° C)
sadece aşağıdaki koşullarda sağlanır.:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kaynaklarına bağlandı;
- kombi sabit bir şekilde besleniyor;
- kombi off/kapalı konumda değildir;
- kombi arızalıdeğildir (Parag. 2.5);
- kombive/veya antifriz kit temel bileşenleri /
arızalı değildir.
Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü
edilenlere itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin
kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar
hariç tutulur.
NOT: kazanların sıcaklığın 0°C'nin altına
düştüğü yerlere kurulumunda gerek kalorifer
gerekse kullanma suyu bağlantı borularının ısı
yalıtımı gerekir.

Immergas kombilerin ısıtma devresi, etilen glikol esaslı antifrizlere (karışımlar doğru şekilde
hazırlandığı takdirde) dayanıklı malzemeden
yapılmıştır.
Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (buzlanmaya 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).
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Genişlik
Derinlik
(mm)
(mm)
440
280
BAĞLANTILAR
KULLANMA
TESİSAT
SUYU
AC
AF
R
M
1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Geçerli Düzenlemeler sistem tarafından kurulan
gereksinimlerini karşılamak üzere içme suyu
kirliliği konusunda, IMMERGAS Kit kabulünü
öneririz kullanılacak bağlantı kombinin kazanın soğuk su girişinde. Ayrıca, primer devreye
(kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı akışkanın
(örn. su + glikol) standartlara uygun olması
tavsiye edilir.

- LPG gaz karışımının oluşması nedeniyle,
depolama süresi boyunca tankların içinde karışım bileşenleri tabaka halinde birikebilir. Bu,
cihaza tahsis edilen karışımın ısı kuvvetinde
değişikliğe sebep olarak cihazda verimlilik
değişkenliklerine sebep olur.

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

1.6 HİDROLİK BAĞLANTI.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından
evvel cihaz garantisinin geçerliliğini yitirmemesi
için, kondensasyon modülünde (borular, ısıtıcı
aksam, vs.) oluşması muhtemel kalıntıları çözücü
veyahut da emsal maddeler kullanarak arındırın,
aksi takdirde kombinin çalışmasına olumsuz
etki yaparlar.

Emniyet vanası 3 bar. Emniyet valfi tahliye sifon
aktarılmaktadır. Bu nedenle vanaya müdahale
durumunda dökülen sıvı kanalizasyon içine
gidecek drenaj hortumu kullanarak yoğuşma
drenaj sifonu.
Cihazın alt kısmında hala bir akıntı (ref. 3 şekil
1-3) Montaj hazırlanmıştır onun kapağı ile deşarj devresinde sıvı varlığını doğrulamak için ve
emniyet vanası 3 bar çalışmasını denetlemek için.

Yürürlükteki normlara göre, tesisat ve cihazı
kireç birikimlerinden korumak için termik
tesisatın suyuna kimyasal uygulamalar yapmak
zorunludur. Garantiyi geçersiz kılmak için ısı
eşanjörü üzerinde 1.21 paragrafta da ki gereksinimleri uymanız gerekir.
Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu üzerindeki askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde
izlenmelidir.

Yoğuşma suyu tahliyesi. Cihaz tarafından
üretilen yoğuşma suyu tahliyesi için, içinde en
azından 13mm'lik Ø olan ve asitik yoğuşma
sularına dayanıklı borular aracılığı ile atık su
şebekesine bağlanmak gerekir. Cihazın atık su
şebekesi ile bağlantısı bağlantı tesisatının içerdiği
sıvının donmasını engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Cihazı devreye almadan önce yoğuşma
düzgün kaldırılabilmesinden emin olun; sonra
ilk ateşleme emin olun sifon convolve tarafından
doldurulur (parag. 1.22). Ayrıca, atık suların
tahliyesinde yürürlükteki talimatnameye, ulusal
ve yerel düzenlemelere dikkat etmek gerekir.

1-3

Açıklamalar:
V - Elektrik bağlantısı
G - Gaz beslemesi
AC - Sıcak kullanım suyu
AF - Soğuk kullanım suyu girişi
SC - Yoğuşma suyu tahliye borusu (iç çapı minimum Ø 13 mm)
M - Kalorifer tesisatı gidiş hattı
R - Kalorifer tesisatı geri dönüş hattı

M

3
2

R

SC
G

1

AF
AC

V

7

1 - Tesisat doldurma musluğu
2 - Tesisat boşaltma musluğu
3 - Egzoz Vana sinyali emniyet vanası 3 bar
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Dikkat: Immergas, kendi markası olmayan otomatik dolum girişlerinden kaynaklanan hasarlara
cevap vermez.
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1.5 GAZ BAĞLANTISI (EKİPMAN
KATEGORİSİ II 2H3B/P .
Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. ile
çalıştırmak için yapılmışlardır. 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 bakınız). Farklılık olması halinde kombi
üzerinde müdahale yapılarak diğer cins gaza
uydurulması gerekir (gaz değişimi durumunda
cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca, yetersiz
olması halinde kombinin gücünü etkileyebilecek
ve kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, kombinin
beslenmesinde kullanılacak ağ dinamik basıncının (doğal gaz veya L.P.G.)yürürlükteki teknik
düzenlemelere uygun olup olmadığının kontrol
edilmesi gerekir.
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından
emin olun. Yanıcı gaz sürücü borusu, kombi
azami güç koşullarındayken dahil yakıcıya doğru
gaz miktarını iletebilmesi ve cihazın verimliliğini garantilemek için tam olarak yürürlükteki
talimatlar bazında boyutlandırılmalıdır. Kavşak
sistemi geçerli olan teknik kurallara uyumlu
olması gerekir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde ihtiva
etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere tasarlanmıştır; aksi olması halinde, yakıtın saf hale
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme halinde).
- Yeni LPG stok tanklarının içinde, cihaza giden
karışımın kalitesini düşürerek cihazın düzgün
çalışmasını engelleyen inert gaz (azot) kalıntısı
bulunabilir.

BAKIM PERSONELİ

1.4 KOMBİ BAĞLANTI GRUBU.
Bağlantı grubu gereken her şeyden oluşur hidrolik ve gaz cihazı montaj bağlantılarını yapmak
için optional bir kit sağlanır, bağlantıları yapma(k) göreli talimat sayfasında belirtildiği gibi
incir içindeki temsil saldırıları kullanarak. 1-3.

MONTAJ PERSONELİ

1.7 ELEKTRİK BAĞLANTISI.
Cihazın IPX5D koruma derecesi vardır, cihazın
elektrik güvenliği ancak cihazın yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir topraklı
hatta doğru bir şekilde ve yürürlükteki güvenlik
standartlarına uygun olarak yapılması halinde
temin edilebilir.
Dikkat: lmmergas S.p.A., 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.
• Kontrol paneli bölmesini açma bağlantısı
(Res- 1-4).
Elektrik bağlantılarını yapmak için sadece
bağlantı bölmesini açın aşağıdaki yönergeleri
takip ederek.
- Ön paneli sökün (Res. 3-15b).
- Kapağını çıkarın.(b res- 1-4)

BAKIM PERSONELİ
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1) Iki vidayı sökün (a)2) Iki mandalların kapak tuşuna basın (b).
3) Kapak (b) (c) gösterge tablosundan kaldırın.
- Bu noktada (d) terminal bloğu erişebilirsiniz.
Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından absorve edilebilir azami kuvvete uygun olduğunu
kontrol edin. Kombiler, “X” tipi prizsiz özel güç
kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş kablosunun,
bağlantısına
L – N kutuplarına ve toprak hat
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.
Sürekli gerilim kayıplarına karşı koruma için, A
tipi bir diferansiyel güvenlik cihazı kullanılması
gereklidir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri
için uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin
Immergas Yetkili Teknik Servisi). Güç kaynağı
kablosunun belirtilmiş güzergahı takip etmesi
gerekmektedir (Şek. 1-3).
Ayarlama elektronik kartı üzerindeki şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde, 3,15A hızlı
tip bir sigorta kullanınız. Cihazın genel elektrik
şebekesinden beslenmesi için adaptör, çoklu
prizler ve uzatma kablolarının kullanılmasına
izin verilmez.

Düşük direkt ısıda çalışan tesisatın düzenlemesi. Düşük sıcaklık sistemine doğrudan kombi
beslemesi gidiş sıcaklık ayarı "t0" ve "t1" aralığı
ayarlayarak (Parag. 3.11). Bu durumda termostat
bulunduran (sıcaklığı ayarlanabilen) bir emniyet
kitinin yerleştirilmesinde fayda vardır. Terminaller için bağlanma 14 ve 15 Köprü kaldırma X 70
(Res. 3-2). Termostat gidiş borusu tesisi üzerinde
konumlandırılmış olmalıdır kombininen az 2
metre uzaklılığında.
1.8 UZAKTAN KUMANDALAR VE
ORTAM KRONOTERMOSTATI
(OPSİYONEL).
Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta
olan ortam kronometrik termostatları ile uzaktan
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine
haizdir( Res. 1-5).
Tüm Immergas kronotermostatlar 2’li kablo ile
bağlanabilirler. Aksesuar setinde yer alan kullanım ve montaj talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
• Dijital kronotermostat Immergas On/Off.
Kronotermostat aşağıda belirtilen işlemlerin
yapılabilmesine olanak sağlar:
- biri gündüz (konfor sıcaklığı) diğer gece (düşük sıcaklık) olmak üzere iki farklı sıcaklık
değeri ayarlama;
- günde dört adet açma ve kapatmadan oluşan
haftalık program ayarlama;
- olası farklı alternatifler arasından arzulanan
çalışma durumunun seçilmesi;
• 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;

sıcaklık değerini en yüksek hassasiyet ile elde
eder ve böylelikle olası işletme masraflarından tasarruf sağlar. CARV2doğrudan doğruya
kombiden çift telli kablo aracılığıyla beslenerek
kombiden çift telli kablokazan ve cihaz arasında
veri aktarımı için hizmet eder.
Önemli: tesisat özel CAR V2 seti aracılığı ile
bölgelere ayrılmış iseiklimsel sıcaklık ayarı işlevi
devre dışı bırakılarak veya On/Off moduna
getirilerek kullanılmalıdır
Uzaktan Kumanda DostuV2elektrik 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
(Res. 3-2). On/Off termostat slotunun “temiz”
tipte olmasına yani ağ geriliminden bağımsız
olmasına dikkat ediniz, böyle olmaması halinde
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Herhangi
Uzaktan Kumanda DostuV2 cihazı X40 köprüsü
kesilerek, elektronik kart üzerinde 44 ve 41 terminallerine bağlanır (Res. 3-2).
Önemlidir: uzaktan Kumanda Dostu V2 veya
herhangi bir kronometrik termostat On/Off
kullanılması halinde elektrik tesisatları konusundaki yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler
gereğince iki ayrı hat bulundurulması zorunluluğu mevcuttur. Kombinin hiçbir boru veyahut da
hortumunun elektrik veya da telefon toprak hattı
olarak kullanılmasına müsaade edilemez. Bundan kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan
önce emin olunmalıdır.

• Klimatik kronotermostat fonksiyonlu Amico
Uzaktan KumandaV2 (CARV2). CAR V2 paneli
kullanıcıya, önceki noktada resmedilen işlevlerin yanı sıra, kalorifer/ısıtma monte edildiği
yere gitmeye gerek kalmadan ve hepsinden
önemlisi el altından cihazın ve termik tesisatının 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 gidiş sıcaklığını ısısını ısıtılacak ortamın gerçek ihtiyacına
göre uyarlamaya izin vererek istenilen ortam

c

2
2

3

1
1
a

b

d

a
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1.9 DIŞ SICAKLIK PROBU (OPTİONAL).
Kombi dış hava sıcaklık sensörü uygulamasına
müsaittir (Şek. 1-6) bu sensör opsiyonel kit olarak
mevcuttur. Dış sensörün yerleştirilmesi ile ilgili
olarak kullanım talimatlarına bakınız.
Kombinin elektrik tesisatına direkt olarak bağlanabilen bu sensör, çalışır durumdaki tesisata
gönderilen sıcaklığı dış sıcaklık değişikliklerine
uydurmak için dış sıcaklık arttığında tesisattaki
maksimum gidiş sıcaklığını ısısını otomatik
olarak azaltır. Dış hava sıcaklık sensörü,kullanılan kronotermostatın mevcudiyeti veya
tipolojisinden bağımsız olarak bağlandığında
harekete geçer ve Immergas kronotermostatları
ile ortaklaşa çalışır. Tesisat giriş sıcaklığı ile dış sıcaklık arasındaki ilişki, kombinin paneli üzerinde
(veya kombiye bağlı ise CARV2 kumanda paneli
üzerinde) bulunan selektörün pozisyonundan
diyagramdaki eğrilere göre belirlenir (Res. 1-7).
Dış kombi elektrik bağlantısı terminalleri 38 ve
39 olmalıdır ve kombi terminal kontrol paneli
üzerindedir. (Res. 3-2).

DIŞ HAVA SICAKLIK SENSÖRÜ EĞRİSİ
Kalorifer gidiş suyu sıcaklığında dış sıcaklığa ve kullanıcı tarafından yapılan
kalorifer sıcaklık ayarına bağlı olarak yapılan düzeltme.

45

58

Kullanıcı tarafından seçilen kalorifer sıcaklık
eğri numarası

MAX

31

MIN

1-6

1-7
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1.10 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ .
Immergas, kombiden ayrı olarak, atık gaz
tahliyesi ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi
için farklı çözümler üretir ki bunlar olmaksızın
kombi çalışamaz.
Dikkat: kombi yalnızca plastik malzemeden
orijinal Immergas “Yeşil Seri” hava emiş ve
atık gaz tahliyesi baca seti ile birlikte monte
edilmelidir.
Plastik kanallar dış mekanlara, 40 cm'nin üzerindeki aralıklara, UV ve hava koşullarına karşı
uygun koruma olmadan kurulamaz.
Her boru notlarda bahsi geçen tanıtıcı ve ayırıcı uygun bir işaret tarafından tanınır: “sadece
yoğuşmalı kombiler için”.
• Eşdeğer direnç ve uzunluk faktörleri. Atık gaz
bacasının her parçası deneylere dayanan ve bir
sonraki tabloya taşınmış bir Direnç Faktörüne
sahiptir Her bir parçanın Direnç Faktörü üzerine monte edildiği kombiden bağımsız ve birimi
olmayan bir değerdir. Oysa kendisi, borunun
içinden geçen akışkanların sıcaklığına bağlıdır
ve dolayısıyla hava aspirasyonu ve atık gaz tahliyesi görevleri ile değişkendir. Her bir parça,
ilgili Direnç Faktörleri arasındaki ilişkiden elde
edilen, boru ile aynı çapta olan metre bazındaki
bir uzunluğa karşılık gelen bir dirence sahiptir,
eşdeğer uzunluk olarak anılır. Tüm kombiler
deneyler ile elde edilebilen 100'e eşit bir Direnç
(old usage: Mukavemet) Faktörüne sahiptirler.
Kabul edilebilir azami Direnç Faktörü, her
tipteki Terminal kitleri borularına ait kabul
edilebilir azami uzunlukların karşılaştığı mukavemete karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte
pek çok muhtelif atık gaz bacası konfigurasyon
olasılıkları tahkiki için hesaplar yapılır.
• “yeşil seri” atık gaz bacaları için contaların
(siyah renkte) yerleştirilmesi. Contaların
doğru bir şekilde yerleştirilmesine özen (old
usage: ihtimam) gösteriniz (köşe ve uzatmalar
için) (Şek. 1-8):
- destekli conta(A), dirseklerde kullanmak için;

• Eş merkezli uzatma boruları ve dirsekler için
geçmeli tip conta. Atık gaz bacalarının olası
uzatma bağlantılarının bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin
uygulanması gerekir: Eşeksenli boru veya
eşeksenli dirseğin erkek tarafından (düz) bir
evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf)
bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış
olacaktır.
Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veya uzatmasının kısaltılması gerekli durumda, iç borunun
dış boruya göre daima 5 mm öne çıkması
gerektiğini göz önünde tutun.

(B)
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• NOT: güvenlik amacıyla, kısa süreli ve geçici
olsa dahi kombinin emiş/tahliye terminalinin
tıkanmaması gerekmektedir.
• NOT: yatay boruların montajı sırasında, boru
eğiminin minimum %3'te tutulması ve her
3 metrede bir dübellemek suretiyle tutucu
kelepçe kullanılması gerekmektedir.

1.11 DİRENÇ FAKTÖRLERİ VE EŞDEĞER
UZUNLUK TABLOLARI.

- desteksiz conta (B), uzatmalarda kullanmak
için.
NOT.: Parçaların birbirine geçişini kolaylaştırmak için kayganlaştırıcı etkisi olan ve set ile
sunulan pudrayı parçaya dökünüz.

(A)

Direnç
Faktörleri
(R)

Ø 80/125 çaplı eş
merkezli borunun
m olarak tekabül
ettiği uzunluk

Eşmerkezli boru Ø 80/125 1 m

2,1

1

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 80/125

3,0

1,4

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 80/125

2,1

1

Yatay eşmerkezli emiş–tahliye
komple terminali Ø 80/125

2,8

1,3

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye
komple terminali Ø 80/125

3,6

1,7

Ø 80/125 eşmerkezli 90° gözetleme
delikli dirsek

3,4

1,6

Ø 80/125 gözetleme delikli boru

3,4

1,6
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Ø 60/100 çaplı eş
merkezli borunun
m olarak tekabül
ettiği uzunluk

Eşmerkezli boru Ø 60/100
1m

Emiş ve
Tahliye 6,4

1m

Eşmerkezli 90° dirsek Ø
60/100

Emiş ve
Tahliye 8,2

1,3 m

Eşmerkezli 45° dirsek Ø
60/100

Emiş ve
Tahliye 6,4

1m

Yatay eşmerkezli emiş–tahliye komple terminali Ø
60/100

Emiş ve
Tahliye 15

2,3 m

Yatay eşmerkezli emiş-tahliye terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 10

1,5 m

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye komple terminali Ø
60/100

Emiş ve
Tahliye 16,3

2,5 m

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 9

1,4 m

Emiş 0,87

0,1 m

Emiş 1,0 m

Tahliye 1,2

0,2 m

Tahliye m 1,0

Emiş 3

0,5 m

Emiş 3,4 m

Emiş 2,2

0,35 m

Emiş 2,5 m

Tahliye 1,9

0,3 m

Tahliye 1,6 m

Emiş 1,9

0,3 m

Emiş 2,2 m

Tahliye 2,6

0,4 m

Tahliye 2,1 m

Emiş 1,2

0,2 m

Emiş 1,4 m

Tahliye 1,6

0,25 m

Tahliye 1,3 m

Tahliye 3,3

0,5 m

Tahliye 3,5

0,55 m

Emiş ve
Tahliye 2,6

0,4 m

Ø 80 1 m emiş ucu
Ø 80 emme terminali
Ø 80 tahliye terminali

Dirsek 90° Ø 80

Dirsek 45° Ø 80
Döşeme için Ø 60 1 m
boru
Döşeme için 90° Ø 60
dirsek

Ø 80/60 Azaltma

Emiş ve tahliye ucu
boru döşeme için Ø 60
dikey

Tahliye 5,3 m
Emiş 9,4 m
Tahliye 6,8 m
Emiş 7,3 m
Tahliye 5,3 m

Ø 80/125 çaplı eş
merkezli borunun
m olarak tekabül
ettiği uzunluk

Tahliye 1,9 m

3,0 m

Tahliye 2,5 m

3,9 m

Tahliye 1,9 m

3,0 m

Tahliye 4,5 m

7,1 m

Tahliye 3,0 m

4,7 m

Tahliye 4,9 m

7,7 m

Tahliye 2,7 m

4,3 m

Emiş m 17,2
Tahliye 12,5 m
Emiş 11,5 m
Tahliye 8,3 m
Emiş 18,7 m
Tahliye 13,6 m
Emiş 10,3 m
Tahliye 7,5 m

Emiş 3,8
Tahliye 2,7

0,4 m
Tahliye 0,4 m
0,5 m
Tahliye m 0,9

1,4 m
1m

Tahliye m 0,6
0,9 m
0,9 m
Tahliye 0,8 m
1,2 m
0,5 m
Tahliye 0,5 m
0,7
Tahliye m 1,0

1,5 m

Tahliye 1,1 m

1,6 m

Tahliye 0,8 m

1,2 m

Tahliye 3,7 m

5,8 m

Emiş 4,0
Tahliye 2,9
Emiş 3,0 m
Tahliye 2,1 m
Emiş 14 m
Tahliye 12,2

1,9 m
Tahliye 10,1 m
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Ø 80 1 m boru

Emiş 7,3 m

Ø 60 borunun
metre bazında
eşdeğeri
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Ø 80 borunun
metre bazında
eşdeğeri
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Direnç
Faktörleri
(R)
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1.12 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.
Özel kit kullanarak taze hava emişini yönlendirebilirsiniz(Res. 1-9) taze hava emişini
tahliyesi bacaya şömine veya doğrudan dışarıya
yapılabilir. Bu konfigürasyonda kombi montajını
kısmen korunaklı bir yerde yapmak mümkündür. Bu konfigürasyonda kombi B tipi olarak
sınıflandırılır23.
Bu konfigürasyon ile:
- hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği
yerden (dışarıdan) yapılır;

Tahliye borusu maksimum genişliği. Tahliye
borusu (gerek dikey gerekse yatay)düz bir hatta
en fazla 30 m uzatılabilir.
• Uzatma borularının birleştirme contaları. Duman bacalarının olası uzatma bağlantılarının
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir:
Tahliye borusunu veya dirseğin erkek tarafından (düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına
(contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda gereken
pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu
suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

- atık gaz tahliyesi tek bacaya bağlı olmalıdır(B23) veya doğrudan dış atmosfere kanalize
edilir dikey terminal doğrudan deşarj kullanarak(B53) ya da Immergas boru sisteminden
(B53).

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. Balkondan aşağı montajda, yukarıda
bulunan balkona göre alınan X+Y+Z+W ölçüsü
en az 2000 mm olmalıdır ( Res. 1-10). W ölçüsü,
sadece yukarıdaki balkonun korkuluğu kapalı ise
dikkate alınmalıdır (W=0 korkuluk kapalı ise).

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara
uyulması gerekir.

• Kısmen korunaklı yerde kaplama seti olmadan konfigurasyon (C tipi kombi).

• Kapak seti montajı (Res. 1-11). İki kapağı ve
mevcut contaları merkezi olana göre yan deliklerden sökün, sağ emiş deliğini uygun plağı sol
tarafa önceden sökülen vidalar ile sabitleyerek
kapatın. Ø 80 tahliye flanşını kombinin en iç
deliğine araya kitte mevcut contayı sokarak
ve donanımında olan vidalar ile sıkıştırarak
yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya ilgili contaları
sokarak kitte 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 ,
90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili pulun
yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, bu
şekilde kiti oluşturan unsurların birleşme ve
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Monte edilmiş olan yan kapakları bırakarak,
kapak seti olmaksızın cihazı dış mekana monte etmek mümkündür. Montaj, eşmerkezli
Ø60/100, Ø 80/125 emiş / tahliye kiti ve Ø
80/80 ayırıcı kullanılarak gerçekleştirilir; daha
fazla bilgi için iç mekan montajları ile ilgili paragrafa bakınız. Bu konfigürasyonda üst kapak
seti kombiye ilave bir muhafaza sağlar, ancak
tavsiye edilmekle birlikte zorunlu da değildir.

1-9

DİKEY TERMINAL SETİ
DOĞRUDAN TAHLIYE İÇİN
KAPAK SETI
EMME

1-10

1-11

Kapak kitinin kapsamı:
N° 1
Termoformat kapağı
1 adet
Conta blok plağı
1 adet
Conta
1 adet
Conta kenetleme şeritleri
1 adet
Emiş deliği kapama levhası
Uç kitinin kapsamı:
1 adet Conta
1 adet Ø 80 tahliye flanşı
1 adet 90° Ø 80 Köşe
1 adet Ø 80 Tahliye borusu
1 adet 1 Pul

12

1-12

• Ø 60/100 yatay set için uzatma (Res. 1-14).
Bu konfigürasyona sahip set, ızgaralı terminal
dahil, kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek
hariç, yatayda maksimum 12,9 metre uzatılabilir. Bu konfigurasyonun direnç faktörü 100'e
eşittir. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep
edilmesi gerekir.
Immergas bir basitleştirilmiş set Ø 60/100 sağlar
bu onun uzatma seti ile birlikte 11,9 metre maksimal uzantısı ulaşmayı sağlar.

MONTAJ PERSONELİ

• Ø 80/125 yatay set için uzatma (Res. 1-16). Bu
konfigürasyona sahip set, kafesli bacadahil,
kombi çıkışındaki eşmerkezli dirsek hariç, maksimum 32 metre uzatılabilir. İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen uzunluktan eşdeğer
uzunluğun çıkarılması gerekir. Bu durumlarda
gerekli uzatmaların talep edilmesi gerekir.

KULLANICI

Yatay (emme ve tahliye) Seti Ø 60/100. Set
montajı (Şek. 1-13): Flanşlı dirseği (2) kombinin
ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve contasını
(1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların
aşağı gelmesine ve kombi flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve de sette yer alan vidalarla
sıkıştırınız. Ø 60/100 (3) eşmerkezli terminal
borusunu erkek tarafından (düz) dirseğin (2)
dişi tarafına tam oturacak şekilde geçiriniz ve
gereken iç ve dış pulların takılı olduğundan emin
olunuz, bu suretle seti oluşturan aksamın tutuş
ve bağlantısı sağlanmış olacaktır.

Yatay (emme ve tahliye) Seti Ø 80/125. Set
montajı (Şek. 1-15): Ø 80/125 setinin montajında, Ø 80/125 duman borularının kurulabilmesi
için flanşlı boru redüks iyon setinin kullanılması
gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin ortasında yer
alan deliğe geçiriniz ve contasını (1) takınız bunu
yaparken yuvarlak çıkıntıların aşağı gelmesine ve
kombi flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve
de sette yer alan vidalarla sıkıştırınız. Dirseğin
(3) erkek (düz) tarafını adaptöre (1) oturtun.
Eşmerkezli Ø 80/125 (5) terminali erkek (düz)
tarafından dirseğin (4) (dudaklı conta bulunan)
dişi tarafına tam oturacak şekilde geçirin, dahili
(6) ve harici (7) pulların takılı olduklarından
emin olun, bu suretle seti oluşturan aksamın
birleştirilmesi ve sızdırmazlıkları sağlanmış
olacaktır.

• Dış kafes. NOT.: sistemin doğru ve sağlıklı
çalışması için kanallı terminalin, üzerinde
bulunan “yukarı” ibaresine dikkat edilerek
monte edilmesi ve doğru şekilde takılması
gerekmektedir.

C13

C13
Max. 12900 mm

2
1

3

4

5

Setin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 60/100 eşeksenli dirsek (2)
1 adet - Ø 60/100 (3) emiş/tahliye konsantrik terminal
1 adet - İç pul (4)
1 adet - Dış pul (5)

Max. 12790 mm

1-14

1-13

C13

C13

3
2

Max. 32000 mm

4

1
Adaptör setinin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 80/125 boru
redüksiyonu (2)

5

6

Ø 80/125 setinin kapsamı:
1 adet - Ø 80/125 eş eksenli dirsek (3)
1 adet - Ø 80/125 (4) emiş/tahliye
konsantrik terminal
1 adet - İç pul (5)
1 adet - Dış pul (6)
Setin geri kalan kısmı kullanılmaz

Max. 31956 mm

1-15

1-16

13
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1.13 YATAY EŞMERKEZLİ SET MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi
konfigürasyon.

eşmerkezli terminalin erkek tarafını (5) (düz),
flanşın üzerinde(2), pulu (3) yerleştirdiğinizden
emin olarak çarpıştırarak birleştirin, bu şekilde
kiti oluşturan aksamların bağlantı ve tutuşları
sağlanacaktır.

Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu set,
hava emişinin veya atık gaz tahliyesinin konutun
dışına dikey yönde yapılmasını sağlar.
NOT.: alüminyum kiremitli dikey set, maksimum %45 (yaklaşık 25°) eğimli teras ve çatılara
montaj olanağı sağlar, ancak set başlığı ile yarım
kapak ? arasındaki mesafeye (Ø 60/100 için 374
mm ve Ø80/125 için 260 mm) her zaman riayet
etmek gereklidir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set.
Set montajı (Şek. 1-19): Ø 80/125 setinin
montajında, Ø 80/125 atık gaz borularının kurulabilmesi için flanşlı boru redüksiyon setinin
kullanılması gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin
ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve contasını
(1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların
aşağı gelmesine ve kombi flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve de sette yer alan vidalarla
sıkıştırınız. Tuğlaların yerine alüminyum levhayı
(4) yerleştirin, tam işaretlemek suretiyle yağmur
sularının akışını sağlayın. Alüminyum kiremit
üzerine yarım sabitleme kapağını (5) yerleştirin

Ø 60/100 Alüminyum kiremitli dikey set.
Set montajı (Şek. 1-17): konsantrik flanşı yükleyin (2) kombinin ortasında yer alan deliğe
geçiriniz ve contasını (1) takınız bunu yaparken
yuvarlak çıkıntıların aşağı gelmesine ve kombi
flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve de sette
yer alan vidalarla sıkıştırınız.
Tuğlaların yerine alüminyum levhayı (4)
yerleştirin, tam işaretlemek suretiyle yağmur
sularının akışını sağlayın. Alüminyum kiremit
üzerine yarım sabitleme kapağını (6) yerleştirin
ve emiş-tahliye borusunu (5) geçirin. Ø 60/100

1-17

C33

7
6

2
1

Set içerir:
1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet -

Conta (1)
Dişi konsantrik flanşı (2)
Pul (3)
Aliminyum kiremit (4)
Ø 60/100 (5) eşmerkezli emiş/
tahliye borusu
1 adet - Sabit yarım rulman (6)
1 adet - Çıkarılabilir yarım kapak (7)

C33

1-19

C33

45

3

• Ø 80/125 dikey set için uzatma (Res. 1-20). Bu
konfigürasyona uzatma bacaları ve set, set dahil
olmak üzere azami 32 m ye kadar uzatılabilir.
İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen
uzunluktan eşdeğer uzunluğun çıkarılması
gerekir. Bu durumda uygun uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekekir.

%
Max.

4

ve emiş-tahliye terminalini (7) takın. Ø 80/125
eşeksenli terminali erkek tarafından (düz) boru
redüksiyonunun (1) dişi tarafına (dudaklı contası
ile) çarpıştırarak geçirin, gereken iç ve dış pulu
takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi
sağlanmış olacaktır.

1-18

Max. 14400 mm

5
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• Ø 60/100 dikey set için uzatma (Res. 1-18). Bu
konfigürasyona sahip set, dikey doğrultuda
terminal dahil olmak üzere maksimum 14,4 m
ye kadar uzatılabilir. Bu konfigurasyonun değiştir faktörü 100'e eşittir. Bu durumda uygun
uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekekir.

1-20

C33

Adaptör setinin kapsamı:
1 adet - Conta (1)
1 adet - Ø 80/125 boru redüksiyonu (2)

7
6

3
2
1

14

45

4

Ø 80/125 setinin kapsamı:
1 adet - Pul (3)
1 adet - Aliminyum kiremit (4)
1 adet - Sabit yarım kapak (5)
1 adet - Çıkarılabilir yarım
kapak (6)
1 adet - Ø 80/125 (7) eşmerkezli
emiş/tahliye borusu
Setin geri kalan kısmı kullanılmaz

.%
Max

5

Max. 32000 mm

KULLANICI
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1.14 DİKEY EŞ MERKEZLİ KİT MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi
konfigürasyon.

takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle
seti oluşturan aksamın tutuş ve bağlantıları
sağlanmış olacaktır.

Ø 80/80 Ayırıcı set. Bu set, hava emiş ve atık gaz
tahliye kanallarını ayırarak, konutun dışındaki
havanın emilmesini ve atık gazların baca veya
atık gaz tahliye deliğinden tahliye edilmesini
sağlar. (S) Borusundan (asit yoğunluğuna dayanması için tamamen plastik malzeme), yanmış
yakıt maddeleri püskürtülür. (A) borusundan
(plastik malzemeden), 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.

• Yükleme boyutu (Res. 1-22). Bazı sınırlandırılmış koşullardaki Ø 80/80 ayırıcı terminal
setinin asgari yer kaplama ölçüleri.

• Set montajı (Res. 1-21): konsantrik flanşı yükleyin (4) kombinin ortasında yer alan deliğe
geçiriniz ve contasını (1) yuvarlak çıkıntılar ile
yerleştirme aşağı doğru kombi flanşı ile temas
halinde ve kit ile birlikte altı köşe ve düz uç
cıvatalar ile sıkın. 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 birleştiriniz
(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 birleştiriniz.
Tahliye terminalini (9) erkek tarafından (düz)
dirseğin (5) dişi tarafına tam oturacak şekilde
geçiriniz, bu meyanda gereken dahili pulu

NOT.: tahliye borularının içinde oluşan olası
yoğuşma suyunun tahliyesini kolaylaştırmak
için boruları asgari %1,5 bir eğim ile kombinin
yönüne doğru eğmek gerekir( Res. 1-23).

KULLANICI

• Ø 80/80 Ayırıcı set için uzatma. Ø 80 emiş ve
tahliye boruları için kullanılabilecek düz uzunluk sınırını (dirseksiz) dikey olarak, tahliye
veya emiş için kullanılmalarından bağımsız
olarak 41 metredir. Ø 80 tahliye ve emiş boruları için düz olarak (emiş ve tahliye dirsekli)
maksimum yatay uzunluk, bunların emiş ya da
tahliyede kullanılmalarından bağımsız olarak
36 metredir.

7

S

5

6

7

1-22

C43
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C53

1-21

5
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1.15 AYIRICI SETİN MONTAJI.
Kapalı yanma odalı ve fan destekli C tipi
konfigürasyon.

8

9
4

3

1
Setin kapsamı:
1 adet - Tahliye contası (1)
1 adet - Flanş tutma contası (2)
1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)

A

2
2 adet
1 adet
2 adet
1 adet
1 adet

-

90° Dirsek Ø 80 (5)
Ø 80 Aspirasyon terminali (6)
iç pul (7)
Harici pul (8)
Ø 80 Tahliye borusu (9)

C83

Minimum eğim %1,5

1-23

15
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1.16 C9 ADAPTÖR SETİNİN MONTAJI.
Bu set, yanma havasının emilişini bir boru sistemi aracılığıyla doğrudan atık gaz tahliyesinin
bulunduğu şafttan gerçekleştirerek, "C93" konfigürasyonlu bir Immergas kombi kurulumunun
yapılmasını sağlar.
Sistemin yapısı.
Sistemin eksiksiz ve fonksiyonel olması için aşağıdaki ayrı olarak satılan parçalara ihtiyacı vardır:
- C93 seti Ø 100 veya Ø125 versiyonu.
- boru seti Ø 60 veya Ø 80
- montaj ve kombi türüne göre konfigüre edilmiş
Ø60/100 veya Ø 80/125 atık gaz tahliye seti.
Setin Montajı.
- "C9" setinin parçalarını boru sisteminin kapağına (A) monte edin (Res. 1-25).
- (Sadece Ø125 versiyonunda) flanşlı adaptörü
(11) eşmerkezli contayı (10) yerleştirerek kombiye monte edip vidalarla (12) sabitleyin.

KULLANICI

- Kullanım talimatlarında tarif edilen şekilde
boru sisteminin montajını yapın.
- Kombi tahliye borusu ile boru sistemi dirseği
arasındaki mesafeyi hesaplayın.
- Kombinin baca borusunu, eş merkezli setin
iç borusunun, boru sisteminin dirseğine tamamen oturacağını hesaba katarak yerleştirin
("X" mesafesi şek. 1-26), dış boru ise adaptöre
iyice oturmalıdır (1).

Atık gaz borusu sistem C93 belirlenmesi için
farklı konfigürasyonlarda gelen bu sadece tarif
(Res. 1-26) düşünmelisiniz ki o 1 metre duman
kanalı açıklanan göstergeye göre 4,9 için eşit bir
direnç faktörü vardır.

NOT.: tahliye borularının içinde oluşan olası
yoğuşma suyunun tahliyesini kolaylaştırmak
için boruları asgari %1,5 bir eğim ile kombinin
yönüne eğmek gerekir.
- Adaptör (1) ve tıpaların (6) bulunduğu kapağı(A) duvara monte edip baca borusunu boru
sistemine birleştirin.

- Ø 80 borulama sistemi kullanılarak dikeyde
yapılabilecek en fazla uzatma miktarı 28 m'dir,
bu ölçüye 1 adet 60/100 - 80/125 adaptör, 1 adet
Ø 80/125 87° dirsek, 80/125 1 m yatay boru, 1
adet Ø80 90° dirsek ve terminal dahildir.

NOT: (sadece Ø125 versiyonunda) montajdan
önce contaların doğru konumlandırma denetleyin. Aksamın yağlamasının (Üretici tarafından
yapılmış olan) yetersiz olması durumunda, kuru
bir bez ile fazla yağı alınız ve aksama normal veya
endüstriyel pudra dökünüz.

Atık gaz borusu sistem C93 belirlenmesi için
farklı konfigürasyonlarda gelen bu sadece tarif
(Res. 1-26) aşağıdaki kayıplar dikkate almak
gereklidir:

Parçaların tamamı doğru şekilde monte edildikten sonra, atık gazlar borulama sistemi
aracılığıyla dışarı atılır, kombinin işleyişi için
gerekli yanma havası doğrudan şafttan emilir
(Res. 1-26).

- 1 m Ø 80/125 eş merkezli boru = 1 m duman
kanalı;
- 1 adet 87° eğri = 1,4 m duman kanalı;
Dolayısıyla, mevcut olan 28 m'den, eklenen
parçanın eşdeğer uzunluğu çıkarılmalıdır.

Teknik veriler.
- Belgili tanımlık aygıt boyutundan emin olmalısınız baca dış duvarı ve atrium iç duvarı
arasında en az bir boşluk: 30 mm yuvarlak
cihazlar için ve 20 mm kare cihazları olması
durumunda (Res. 1-24).
- Baca borusunun dikey kısmında, dikeyle en
fazla 30° açı yapan dirsek ile en fazla 2 adet yön
değişimi yapılabilir.
- Ø 60 borulama sistemi kullanılarak dikeyde
yapılabilecek en fazla uzatma miktarı 13 m'dir,
bu ölçüye 1 adetØ60/1090° dirsek, 60/100 1 m
yatay boru, 1 adet Ø60 90° dirsek ve terminal
dahildir.

BAKIM PERSONELİ

1-24
Ø 60 Sert
borulama(A)
mm
66
A
B

Ad.
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1 (80/125 seti)
1 (80/125 seti)
4 (80/125 seti)
1 (80/125 seti)

ŞAFT
(C) mm

106

126

Ø 80 Sert
borulama (A)
mm
86
Ø 80 Esnek
borulama (A)
mm
90

A
C

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

126

146

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

130

150

Kurulum çizimleri açıklaması:

Setin kapsamı:
Ref.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

ŞAFT
(B) mm

Tanımlama
Ø 100 veya Ø 125 kapak adaptörü
Neopren kapak contası
4.2 x 9 AF vida
TE M6 x 20 vida
M6 naylon düz rondela
Kapak deliğini kapatmak için sac tıpa
Neopren tıpa contası
M6 dişli pul
M6 somun
Ø 60-100 eşmerkezli conta
Ø 80-125 flanşlı adaptör
TE M4 x 16 tornavida yarıklı vida
Yağlayıcı pudra torbası

1

Sete dahil olan aksamlar

A

Sete dahil olmayan aksamlar
2

1

3

A
12
3
6

3
12

Ayrı olarak tedarik edilenler:

4

11

Ref. Ad. Tanımlama
A
1 Boru seti kapağı

5

6

8

9

7

10
1-25

16

C53

1-26
1.17 BACA VEYA TESİSAT ŞAFTLARI
BORULARININ DÖŞENMESİ.
Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, mevcut veya yeni yapılan bir baca, Atık gaz tahliye
deliği veya tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir
sistem kurulmasıdır (Res. 1-27). Boru döşeme işlemleri esnasında yürürlükteki yasal düzenlemelerin yanı sıra standartlar ile kullanım ve montaj
için Üretici tarafından sunulan talimatlara riayet
edilmesi gerekmektedir.
Immergas baca sistemleri. “Yeşil Seri” Ø60 sert
ve Ø80 esnek ve Ø80 sert boru döşeme sistemleri
yalnızca ev içi kullanımında ve Immergas yoğuşmalı kombilerle kullanılmalıdır.
Her koşulda, boru döşeme işlemlerinde yürürlükteki teknik yasaların ve talimatların içerdiği
kurallara riayet etmeli, özellikle, çalışmaların
sona ermesi ve aynı şekilde boru sistemlerin
devreye sokulması aşamasından evvel uygunluk
beyanının tanzim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca
projelendirme bilgilerinin yada teknik raporların
yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların
ön gördüğünce seyri gerekmektedir. Sistem ve
parçalarının yürürlükteki yasalara uygun teknik
bir ömürleri vardır, daima:
- yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların
öngördüğü üzere orta seviye ortam ve atmosfer
şartlarında kullanılması (termofizik veyahut da
kimyasal şartlar üzerinde değişime neden olması muhtemel duman, toz veyahut da gazların
bulunmaması; günlük standart ısı değişimleri
sınırları içerisinde kalınması, vs.).
- Montaj ve bakım işlemlerinin üretici firma talimatları doğrultusunda yasal düzenlemelerin
öngördüğü şekilde yapılması.
- Ø60 sert boru döşenen dikey mesafe maksimum 22 metredir. Bu uzunluk, Ø 80 komple
emiş terminali, 1 metre Ø 80 tahliye ve kombi
çıkışındaki Ø 80 90° iki adet dirsek göz önüne
alınarak saptanmıştır.
- Ø 80 esnek boru döşenen hattın maksimum
dikey uzunluğu 30 metreye eştir. Bu uzunluk,
Ø 80 emiş, tahliye de 1 m Ø 80 boru, çıkışta
iki adet 90° Ø 80 dirsekli terminal de dahil
olmak üzere, kombi cihazı çıkışından sisteme
bağlantıya kadar olan kısım ile baca/teknik

delik içerisindeki esnek borunun iki istikamet
değişimi de hesaplanarak ortaya çıkmaktadır.
- Ø80 sert boru döşenen dikey mesafe maksimum 30 metredir. Bu uzunluk, Ø 80 komple
emiş terminali, 1 metre Ø 80 tahliye ve kombi
çıkışındaki iki adet Ø 80 90° dirsek göz önüne
alınarak saptanmıştır.
1.18 İÇ MEKANLAR İÇİN AÇIK HAZNELİ
VE TAKVİYE FANLI B TİPİ
KONFİGÜRASYON.
Cihaz binaların içine B 23ve ya B53 modelindeki
gibi monte edilebilir.Her olasılıkta, 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 veya 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 veya endüstriyel
faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlara monte
edilmemesi gerekmektedir.
- Konfigürasyonunda B 23 ve B 53 kombiler yatak
odalarına, banyolara veya stüdyo evlere.
- B23ve B53 konfigürasyonlu cihazların sadece dış
mekanlarda (kısmen korunaklı yerlere) veya
konut olarak kullanılmayan ve sürekli olarak
havalandırılan mekanlara kurulması tavsiye
edilir.
Kurulumda, montajı 1.12 numaralı paragrafta
verilen kaplama seti kullanılmalıdır.
1.19 BACA/BACA DELİĞİNDEN DUMAN
TAHLİYESİ.
Atık gaz tahliye kanalının geleneksel tipte çok
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir.
Atık gaz tahliyesi, sadece C konfigürasyonu ile
kurulmuş kombilerde LAS tipi özel bir ortak baca
deliğine bağlanabilir. B23 konfigürasyonunda, tek
bir baca ile veya özel bir uç ile doğrudan havaya
tahliye yapılabilir. Müşterek ve kombine baca
sistemlerinin yalnızca C tipi cihazlarla ve de tek
bir yakıtla beslenerek azami termik aktarımının
nominal değerinin %30 altına inmeyen cihazlarla
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bağlanması gerekir. Aynı müşterek baca sistemine veya birleşik bacalara bağlanan cihazların
termodinamik akışkan özelliklerinin (maksimum atık gaztaşıma, karbon dioksit yüzdesi,
nem yüzdesi, vs.) bağlı ortalama kombiye göre
%10 dan daha fazla fark oluşturmaması gerekir.
Birleşik ve müşterek baca sistemleri yürürlükteki
teknik talimatların hesaplama metotları ve temel
kuralları takip edilerek mesleki açıdan vasıflı
personel tarafından projelendirilmelidir. Atık
gaz tahliye borularının bağlanacakları baca
veya boruların seçimlerinin yürürlükteki teknik
talimatların şartlarına cevap vermeleri gereklidir.
1.20 TAHLİYE KANALLARI,
BACALAR, BACA ŞAPKALARI VE
TERMİNALLER.
Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan baca,
baca şapkaları, yanma ürünlerinin tahliyesi
için olan benzeri kanalların konuyla ilgili uygulanabilir teknik 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;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik standartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet
edilmesi gerekmektedir.

BAKIM PERSONELİ

X

KULLANICI
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1.21 SU ARITMA TESİSİ DOLUMU.
Az önceki paragraflarda belirtildi gibi Kimyasal
tedavi reçetesi termal tesis su arıtma belirlenen
usul ve yerel yönetmelik gereklerine uygun
olarak.

BAKIM PERSONELİ
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Isı değiştiricinin (eşanjörün) verimli çalışması
ve dayanıklılığı suyun PH değerine, sertliğine,
iletkenliğine, oksijen miktarına, atık maddelere
(kaynak artıkları) ve yağların varlığına bağlı olarak eşanjörde korozyona ve hasara neden olabilir.
Bunu önlemek için gereken:
- Eski kalorifer tesisatlarına montaj yapmadan
önce, tesisatın temiz su ile yıkanarak katı artıklardan temizlenmesi gerekir.
- Kimyasal arıtma tesisi temizleme sağlar:
- Yeni sistemi uygun bir kimyasal temizleyici
ile (örneğin Sentinel X 300, Fernox temiz
F3 veya 300 Jenaqua gibi ) derinlemesine
temizleyebilirsiniz.
- Eski sisteme uygun bir kimyasal temizleyici
ile (örneğin Sentinel X 400, Fernox temiz
F3 veya 300 Jenaqua gibi ) derinlemesine
temizleyebilirsiniz.
- Su miktarına göre olması gereken en yüksek
sertlik miktarını (Res. 1-28) grafiğine göre
denetleyebilirsiniz, içerik ve su sertliğine
gösterilen eğri altında iseniz belirli herhangi
bir iyileştirmeye gerek yoktur, kireç (kalsiyum
karbonat) oluşumunu engellemek için, su
arıtma sistemi kurmalısınız.
- Doldurmak için reçineli iyon değiştici veya
yumuşatılmış distile su kullanamazsınız.
- Suyu yumuşatmak için gerekli ise tuzdan tam
arıtma yapılmalıdır. Tam arıtma ile, su sertliğine neden olan (Ca, Mg) ortadan kaldırılmasına
ek olarak , ayrıca diğer minerallerin de ortadan
kaldırılması ile doldurma suyunun iletkenliği
10 microsiemens/cm kadar azalabilir. Doldurma suyunun düşük iletkenliği sayesinde suda
kireç taşı oluşumu ve aynı zamanda korozyona
karşı bir koruma sağlanır.

1.22 SİSTEM DOLDURMA.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatı doldurma
musluğu aracılığıyla doldurun (Şek. 1-30 ve
1-3). Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının kombi cihazı üzerinde öngörülen
tahliyelerden çıkmasına olanak sağlanabilmesi
amacıyla yavaşça yapılması gerekmektedir.
Kombinin pompası üzerinde bulunan bir otomatik
tahliye valfı yerleştirilmiştir. Başlığın gevşetilmiş
olduğunu kontrol ediniz. Radyatörlerin tahliye valflarını açın.
Radyatörlerin tahliye valflarını yalnızca su çıkmaya başladığında kapayınız.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği
zaman doldurma musluğunun kapatılması
gerekmektedir.
NOT.: bu işlemler sırasında kombi içinde mevcut
otomatik havalandırma işlevlerini etkinleştirmek
(ilk başlatmada etkinleştirir). Pompanın havasını,
ön kapağı gevşeterek, pompayı çalışır durumda
tutarak alınız. İşlem sona erince tapayı tekrar
sıkıştırınız.

1.25 KOMBİNİN HİZMETE ALINMASI
(ATEŞLEME).
Mutabakat beyannamesi verilmesi amacıyla
yasa tarafından sağlanan kombi çalıştırılırken
aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir (verilen
işlemler sadece uzman personel tarafından ve
sadece yetkili personel ile yapılmalıdır):
- kontrol edin talimatlara göre yürürlükteki
teknik düzenlemeler;
- kullanılan gazın kombi için ayarlanan gaz türü
ile aynı olduğunu kontrol edin (gaz tipi, veya
“G” parametresi içinde de kontrol edilebilir);
- 230V-50Hz şebekesine bağlandığına, L-N
kutuplarına riayet edildiğine ve toprak hattına
bağlantı olduğunu kontrol edin
- yakıt birikmesine neden olacak dış sebeplerin
söz konusu olup olmadığını kontrol edin;
- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğundan emin olunuz;
- gaz debisi ile basınç değerlerinin kullanım
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olup
olmadığını kontrol edin (parag. 3.21);

1.23 YOĞUŞMA SUYU TOPLAMA
SİFONUNUN DOLDURULMASI
Kombinin ilk çalıştırılmasında, yoğuşma suyu
tahliyesinden atık gaz çıkabilir, ancak cihazın
birkaç dakika çalışmasından sonra, yoğuşma
suyu tahliyesinden atık gazın çıkmadığını kontrol ediniz. Bu da sifonun duman geçişine mani
olacak seviyede doğru yoğuşma suyu ile dolmuş
olacağı anlamına gelir.

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

1.24 GAZ TESİSATININ HİZMETE
SOKULMASI.
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 açınız ;

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

- kombi üzerindeki ve içindeki açma/kapama butonun veya düğmesinin müdahalesini kontrol
edin;
- hava emişinin ve tahliyesinin eşeksenli baca setinin (mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını
kontrol edin.

NOT.: İMMERGAS garantisinin geçerliliği için
kombinin başlangıç (ilk çalıştırma) kontrolleri
yalnızca İmmergas Yetkili Servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Kontrol ve garanti
sertifikaları kullanıcıya verilirler.

- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal
vermeyiniz;
- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;
- talimatlara ve yürürlükteki teknik düzenlemelere göre iç tesisat sistemini kontrol edin.

- kireç (kalsiyum karbonat) oluşumunu engellemek için, su arıtma sistemi kurmalısınız (
örneğin Sentinel X 100 ve Fernox koruyucu F1
veya 100 Jenaqua gibi) gerekli ise ayrıca uygun
antifriz ekleyebilirsiniz, (örnek olarak X 500,
Sentinel preslenmiştir 11-Jenaqua Fernox 500).
- Suyun elektriksel iletkenlik 2000 μs/cm geçmemelidir temiz su ve daha az 600 μs/cm
olması durumunda tedavi edilmemiş su olması
durumunda.
- Korozyonu önlemek için suyun sistemdeki PH
değeri 8.5 ve 6.5 arasında olmalıdır.
- Klorür içeriğinin 250 mg/l’den az olduğunu
kontrol edin.
NOT.: Koruyucu ürünleri ve nasıl kullanılacağı
için su miktarı üretici tarafından sağlanan yönergelere bakın.

NOT.: grafik tüm tesisat yaşam
döngüsüne ifade eder.
Sistemim su litresi

MONTAJ PERSONELİ

Yanma sonucu oluşan atıkların doğal çekişli
veya takviyeli cihazlarla kapalı mekanlardan
açık havaya tahliyesi. Açık havaya kapalı mekanlarda (havalandırma kuyuları, avlu, kapalı avlu
ve benzeri yerlerde), doğal, güçlendirilmiş ve 4
ten 35 kW'a kadar termik taşıma kapasiteli gaz
cihazlarının yakıt ürünlerinin direkt tahliyesine
yürürlükteki teknik talimatlara uyulması koşulu
ile müsade edilir.

Su sertliği ° F
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• Multisistem Dağıtım Manifoldları DIM (istek
üzerine) (talep üzerine). Isıtma tesisatının bir
çok bölgeye bölünmek istendiği durumlarda
(en fazla üç) tesisatın kendisine bağımsız
ayarlamalar ile ayrı ayrı hizmet etmek ve her
bölge için su taşıma oranını yüksek tutmak
için, Immergas istek üzerine bölge tesisatları
kiti sunar.

• Kaplama seti (talep üzerine). Cihazın kısmen
korunaklı mekanlara direkt hava emişli montajı
durumunda, kombinin doğru işleyişini sağlayan ve kötü hava koşullarından koruyan uygun
bir kaplama monte edilmesi şarttır.
• Cycloidal filtre seti (istek üzerine). Cycloidal
mıknatıs filtresi su sisteminde mevcut olan
demirli artıkları yolunu kesmeyi sağlar. Kitin
içindeki iki vana sayesinde devreyi boşaltmak
zorunda kalmadan kolay bakım yapmak ve
filtreyi temizlemek mümkündür.
Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte sunulmaktadırlar.

• Polifosfat dozaj seti (talep üzerine). 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.

BAKIM PERSONELİ

Otomatik By-pass (böl. 24 Res. 1-30). Kombi
bypass açık halde fabrikadan çıkar.
Spesifik tesisat gereklilikerine ihtiyaç duyulması
halinde, bypass minimumdan (bypass kapalı)
maksimuma (bypass açık) ayarlanabilir. Düz bir
tornavida ile ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek
by-pass açılır, saat yönünün tersinde çevrilerek
kapanır.

• Röle kartı (talep üzerine). Kombi, cihazın
özelliklerinin daha da genişletilmesine ve dolayısıyla da daha fazla işlevlerle çalışabilmesine
olanak sağlayan bir röle kartının takılabilmesi
için ön hazırlıklı olarak sunulmaktadır.

B
C

A

Basınç (m H2O)

Basma yüksekliği (kPa)

Pompa Debi/Basınç Grafikleri.

D

Debi (l/h)

A
B
C
D

=
=
=
=
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Pompa blokajının kaldırılması. Uzun bir süre
çalışmadıktan sonra sirkülasyon pompasının bloke olması halinde, ön kapağın sökülerek motor
milinin tornavida ile döndürülmesi gerekir. Bu
işlemi dikkatlice yapmak suretiyle cihaza zarar
vermemeye özen gösteriniz.

1.27 İSTEĞE BAĞLI (OPSİYONEL)
KİTLER.
• Açılıp-kapanabilen filtreli veya filtresiz,
kapama vana setleri (talep üzerine). Kombi,
bağlantı hatlarına ait gidiş ve geri dönüş borularının üzerine yerleştirilebilir denetlenebilir
musluklarının montajına elverişlidir. Bu set,
özellikle de cihazın bakımı aşamasında çok
yararlı olmaktadır, çünkü tüm tesisatın suyunu
boşaltmaksızın yalnızca kombi içerisindeki
suyun boşaltılmasına olanak sağlarlar, filtreli
versiyonunda gözlemlenebilir filtre sayesinde
kombinin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

KULLANICI

1.26 SİRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler üç hız kademeli elektrik regülatörü yerleştirilmiş sirkülasyon pompaları ile donatılırlar.
Kombinin en iyi işleyişi için yeni tesisatlarda (tek
boru ve modül) sirkülasyon pompasının en yüksek hızda çalıştırılması tavsiye edilir. Sirkülasyon
motoru kondansatör ile donatılmıştır.

By-pass devre dışı iken üçüncü hızda tesisatta mevcut olan prevalans
By-pass açık iken üçüncü hızda tesisatta mevcut olan prevalans
By-pass devre dışı iken ikinci hızda iken tesisatta mevcut olan prevalans
By-pass açık iken ikinci hızdaki tesisatta mevcut olan prevalans
1-29
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1.28 KOMBİ PARÇALARI.
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1-30

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Açıklamalar:
1 - Tesisat doldurma musluğu
2 - Tesisat boşaltma musluğu
3 - Kullanma suyu eşanjörü
4 - Gaz valfi
5 - Kullanma suyu sensörü
6 - Yoğuşma suyu tahliye sifonu
7 - Kullanım suyu flusostatı
8 - Tesisat genleşme tankı
9 - Hava/gaz karıştırıcısı
10 - Gönderme sensörü
11 - Hava boşaltma manüel valfi
12 - Ateşleme/tespit elektrotları
13 - Ölçüm kanalları (noktaları) (hava A) - (atık gaz F)
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-

Atık gaz sensörü
Brülör kapağı
Gidiş güvenlik sensörü
Yoğuşma modülü
Fan
Kalorifer düşük basınç anahtarı
Hava alım musluğu
Kombi pompası
3 bar güvenlik valfi
3 yollu valf (motorlu)
By-pass
Emniyet ventili 3 bar

2.2 GENEL UYARILAR.
Asılı kombiyi pişirme yerlerinden gelebilecek
direkt buhara maruz bırakmayın.
Kombinin çocuklar ve tecrübesiz kişilerce kullanımını yasaklayınız.
Güvenliğin temini amacıyla eşmerkezli hava emiş
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 kullanılmayan durumlarda tesisat
suyunu boşaltın;

- cihazın uzun süreli olarak kullanılmaması
durumunda elektrik kablosunun prizden
çıkartılması gerekir.
NOT.: göstergede görüntülenen sıcaklık değerlerinin, kombiden kaynaklanmayan fakat çevresel
koşullara bağlı olan +/- 3°C'lik bir oynama payı
vardır.

• Dikkat: her türlü elektrikli aletin kullanılması
aşağıdaki temel kurallara uyulmasını gerektirir:
- cihazı el ya da ayaklarınız ıslak veyahut da
nemli vaziyette tutmayınız; ayakkabısız ve
yalınayak da tutmayınız;

MONTAJ PERSONELİ

2.1 TEMİZLİK VE BAKIM.
Dikkat: Kombinin optimum güvenlik, performans ve kullanım özelliklerinin zaman içinde
değişmeden kalmasını sağlamak için yılda en az
bir defa bakım yaptırılması gerekir. Bunun için
yetkili teknik servis merkezimizi Türkiye’nin her
yerinden 444 88 22 numaralı telefondan arayarak
yıllık bakım ve temizlik sözleşmesi yapmanızı
tavsiye ederiz.

Atık gaz tahliye cihazları veya kanallar civarında
yapılacak bakım ve tamirat işlemleri esnasında
cihazınızı 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 ihtiva eden
kaplar ve maddeler bırakmayınız.

- Elektrik kablolarını çekiştirmeyiniz, cihazı
harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş,
vs.) maruz bırakmayınız;
- cihazın güç kablosunun kullanıcı tarafından
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;
- kablonun hasar görmesi durumunda, kombiyi kapatın, cihazı kullanmayın ve kablonun
yenisi ile değiştirilmesi amacıyla mesleki
açıdan uzman bir kişiye baş vurun;

KULLANICI

2

KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

b) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesin.

2.3 KUMANDA PANELİ.

BAKIM PERSONELİ

2-1

Açıklamalar:
1 - Sıcak kullanma suyu sıcaklık ayar
düğmesi
2 - Reset butonu
3 - Yaz / Kış butonu
4 - Kalorifer sıcaklık ayar düğmesi
5 - Bilgi butonu
6 - Açma/Kapama / Stand-by butonu

7 - Kombi manometresi
8 - Sıcak kullanım suyu üretim aşaması
işleyişi
9 - Kombi arıza blokajında “RESET” butonuna basılmalıdır.
10 - Alev mevcudiyeti sembolü ve güç modülasyonu sembolü
11 - Yaz modunda çalışma
12 - Kış modunda çalışma
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13 - Etkin ortam ısıtma aşaması işleyişi
14 - Sıcaklık, kombi bilgileri ve hata kodları
göstergesi
15 - Kombi stand-by modunda
16 - Harici cihaz bağlantısı sembolü
17 - Solar aktif işlevi
18 - Dış Hava Sıcaklık Sensörü aktif işlevi
(ospiyonel)
19 - Kombi uzaktan kumandaya bağlıV2
(opsiyonel)
20 - Bu modelde kullanılmamaktadır

MONTAJ PERSONELİ

2.4 KOMBİNİN KULLANIMI.
Cihazı, 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
açınız.
- Ekran açılana kadar düğmeye basın (6), bu
noktada kombi kapanıştan önceki duruma
gelir.
- Eğer kombi stand-by konumunda ise aktive
etmek için yeniden düğmeye basın (6), aksi
halde bir sonraki noktaya geçin.
- (3) numaralı düğmeye basınız ve ardından
kombiyi yaz (
getiriniz

) veya kış (

) konumuna

BAKIM PERSONELİ

KULLANICI

• Yaz (
): kombi bu modda iken sadece sıcak
kullanma suyu ısıtma için çalışır,sıcaklık ayar
düğmesi (1) tarafından değiştirilir ve ilgili
sıcaklık gösterge (14) aracılığı ile ekran üzerinde gösterilir
• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak kullanma suyu ve gerekse ortamı ısıtmak için çalışır.
Kullanım suyunun sıcaklık ayarı her zaman için
düğme (1) ile yapılır, kaloriferin sıcaklık ayarı
ise düğme (4) ile ayarlanır ve bu sıcaklık ekran
üzerinde gösterge (14) 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 güç modülasyonu göstergesi ile görüntülenir.
• AMICO uzaktan kumanda ile çalışma V2
(CARV2)Kullanımı (Opsiyonel) . CAR Universal veya CARV2nin bağlı olması halinde, ekran
üzerinde(
)sembolü belirir, kombinin
ayar parametreleri CARV2kumanda panelinden
ayarlanabilir, kombinin kumandalar panelinde
reset (2) düğmesi, kapatma düğmesi (6) (sadece
"off " modu) ve çalışma durumunun görüntülendiği ekran açık kalır

Dış hava sıcaklık sensörü varsa, sembolü ekranda belirir (18). Kalorifer modu devredeyken,
kombi, tesisatta bulunan suyun sıcaklığının
radyatörleri ısıtmaya yetecek sıcaklıkta olması
halinde, yalnızca kombi pompasını devrede
tutarak çalışır.
• “Stand-by” modu. sembolü görünene kadar
(6) numaralı düğmeye art arda basın(
),bu
andan itibaren kombi etkisiz kalmasına rağmen
donma önleme fonksiyonu, üç yollu vana ve
pompa anti-blokajı ve olası anormalliklerin
sinyallerinin işlevi garanti edilir.
NOT: bu koşullarda kombi halen elektrik ile
beslenmetedir.
• “Off (kapalı)” modu. Düğmeye (6) 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.
• “Otomatik tahliye” fonksiyonu. Kombinin her
çalıştırılışında, (8 dakika süren) otomatik tesisat tahliye fonksiyonu devreye girer, bu fonksiyon, ekran (14) üzerinde beliren geri sayım
aracılığıyla bildirilir. bu fonksiyon sırasında
sıcak kullanım suyu ve ısıtma fonksiyonları
devreye girmez.
“Otomatik tahliye” fonksiyonu “reset” (2)
düğmesine basılarak iptal edilebilir.
• Ekranın çalışması. Kumanda panelinin kullanımı sırasında ekran aydınlanır, işlem belirli
bir süre sonra parlaklık sadece aktif ekran
sembolleri kadar, aydınlatma modu değişebilir
t8 elektronik parametre ile program programlama menüsü.

Dikkat.Eğer kombi "off " pozisyonuna getirilirse CARV2 üzerine bağlantı hatası sembolü
“ERR>CM” görünecektir, CARV2 her halükarda
hafızaya alınan programların kaybedilmemesi
için beslenmeye devam edecektir.
• (Solar) işlemi operasyonu (
). Bu işlev,
eğer kombi kullanım suyu girişinde bir sensör
tespit ederse veya "Solar açılış gecikmesi" (opsiyonel) parametresi 0 saniyeden daha uzunsa
otomatik olarak aktive olur.
Eğer çekme sırasında su yeterince sıcak ise
veya " gecikme süresi " varsa kombi açılmaz,
) ve
ekranda musluk sembolü gösterecek(
güneş sembolü işlevi yanıp söner (

).

Güneş sisteminde sağlanan su set sıcaklığından
daha az olduğu zaman" ya da gecikme süresi"yetersiz ise kombi açılır, bu noktada Güneş
fonksiyon sembolü söner.
• Opsiyonel Dış Hava Sıcaklık Sensörü ile
çalışma(
). Dış Hava Sıcaklık Sensörü
opsiyonel tesisat durumunda kombinin ortam
ısıtma için gidiş sıcaklığı ölçülen dış sıcaklık dış
aktif sondası tarafından idare edilir(Parag. 1.9).
Çıkış sıcaklığı, (4) numaralı selektör aracılığıyla
(veya CARV2 kombiye bağlı ise kumanda panelinden) “0 ile 9” arası bir değer girip fonksiyon
eğrisi seçilerek değiştirilebilir.
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Nedeni
Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi durumunda
önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmiyor. Cihazın ilk kez
ateşlenmesinde veya uzun bir süre çalıştırılmamasından sonra
“ateşleme engeli” halinin kaldırılması için müdahalede bulunulması
gerekebilir.

Kazan durumu/ Çözüm

01

Ateşleme eksikliği
engeli

02

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride
Emniyet termostatı
arızası (aşırı ısınmadan aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan ötürü engelleme safha- Reset (1) düğmesine basın
ötürü)
sına girer.

03

Baca (atık gaz) termostat arızası

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içeride
Reset (1) düğmesine basın
atık gazın aşırı sıcaklığı nedeniyle kombi arızaya geçer.

04

Bağlantıların dayanıklılık engeli

Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi. Aynı
bağlantıyı denetleyin. (anomali sadece bir istek üzerine tespit edilir Kombi çalışmıyor (1)
ve görünür).

05

Gidiş Suyu Sensöründe
arıza

Elektronik kart (P.C.B.) gidiş NTC sensöründe arıza belirledi.

06

Sıcak kullanım suyu
sensör arızası

Kartın NTC kullanım suyu sensöründe arıza veya hata tespit etmesi Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye
durumunda kombi bu hata durumunu bildirir.
devam eder fakat iyi verim alınamaz (1)

Reset (1) düğmesine basın

Kombi çalışmıyor (1)

Dikkat: arızayı üst üste en fazla 5 defa resetlemek mümkündür, ardından en azından
bir saat boyunca fonksiyon durdurulur ve
en fazla 5 deneme olmak üzere, saat başına
bir deneme hakkı daha kazanılır. Kaldırma
ve güçü cihazı yeniden uygulama suretiyle
5 deneme olanağı daha kazanılır.

08

Maksimum reset sayısı

Kullanılabilir reset sayısı mevcut zaten.

10

Tesisat basıncı yetersiz

Kombinin manometresini kontrol ediniz,
Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç doğru basınç değerinin 1÷1,2 bar arasında
olması gerekmektedir, gerekli olması halintesisat içerisinde tespit edilemiyor.
de doğru basıncı sağlayınız.

15

Konfigurasyon hatası

Normal koşulların eski hallerine getirilmeElektronik kart bir anomali tespit eder ya da bir tutarsızlık elektrik leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
tekrar çalışır. Kombinin doğru yapılandırıltesisatında kazan başlamaz.
mış olduğundan emin olun (1)

16

Fan arızası

Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde görülür.

20

Parazit alev engelleme

Tesisat devresinde kacak olması halinde veya alev kontrol anormalReset (1) düğmesine basın
liklerinde görülür.

24

Tuş takımı anormalliği

Elektronik kart tuş takımında bir arıza belirledi.

Reset (1) düğmesine basın

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek
kalmadan tekrar çalışır (1).

29

Atık gaz sensörü arızası Elektronik kart, atık gaz sensöründe bir anormallik belirledi.

Kombi çalışmıyor (1)

31

CAR ile iletişim kaybıV2 Kombi ve CAR arasında ile iletişim kaybıV2.

Kaldırın ve yeniden güç verin kombiye (1).

36

IMG Bus bağlantısı
koptu

Kombinin kumanda panelinde oluşan bir
arıza nedeniyle, bölgeleri kontrol eden
Kazan biriminde anomali durumunda, üstünde belgili tanımlık etiünite (D.I.M.) (isteğe bağlı) kumanda paneli
ket(optional) ya da IMG Bus arasındaki çeşitli bileşenlerin iletişimi
arasında veya IMG Bus üzerinde iletişim
durur.
kaybolur, Kombi ortamın ısıtma isteklerini
karşılamıyor (1)

37

Alçak güç kaynağı
gerilimi

Normal koşulların eski hallerine getirilmeElektrik voltajı, kombinin doğru çalışması için ön görülen sınırların
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
altına indiğinde görülür.
tekrar çalışır (1)

38

Alev sinyali kaybı

Kombi doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin beklenmedik bir
Normal koşulların eski hallerine getirilmesönüşü meydana geldiği durumlarda görülür; yeniden ateşleme deneleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
mesi yapılır ve kombinin normal koşullarının sağlanması durumunda
tekrar çalışır (1) (2)
reset edilmesine gerek duyulmaz.

43

Sürekli Alev Sinyali
Kaybı Nedeniyle Arıza

Önceden oluşan bir hatanın “sinyal kayb ı (38)” ard arda bir kaç
kez olduğunda görülen bir blokajdır.

Blokajı (arıza durumunu) kaldırmak için
RESET (2) butonuna basılması gerekmektedir (1).

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde
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İşaretlenmiş anormallik

KULLANICI

Hata
kodu

BAKIM PERSONELİ

2.5 HATA VE ARIZA HALLERİNİN
BİLDİRİLMESİ.
Victrix TT kombi olası arızaları, aşağıdaki tabloya göre, kombi ekranı üzerinde görüntülenen
bir kod aracılığı ile bildirir (14):

BAKIM PERSONELİ

KULLANICI

MONTAJ PERSONELİ

Hata
kodu

İşaretlenmiş anormallik

Nedeni

Kazan durumu/ Çözüm

44

Gaz Valfinin Maksimum Açık Kalma
Süresinin Aşılması
Arızası

Gaz vanası beklenenden daha büyük bir saat açık kalırsa oluşur
normal işleyişi için daha kombi yanar.

46

Düşük sıcaklık termostatı müdahalesi
(opsiyonel)

Bu durumda, yeterli bir soğutma sonrasında
Normal işletim sırasında, arıza nedeniyle düşük sıcaklık çıkışında aşırı
termostat resetlenebilir (kullanım kılavuzusıcaklık artışı meydana gelirse kombi bloke olur
na bakınız). (1).

47

Düşük brülör gücü

Eğer yakalanan yüksek baca gazı sıcaklığı kombi kendi zarar görmesini
(1)
önlemek için çıkış gücü azaltır.

51

CAR Wireless ile iletişim kaybı

Kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda Wireless versiyonu CAR Wireless çalışmasını denetleme , pil
belirtilir anomali, bu andan itibaren kontrol sadece kombi kontrol şarj kontrol edin( bakınız onun talimat
paneli üzerindedir.
kitapçığı).

59

Elektrik enerjisi ağ
frekans bloğu

Güç frekansı bağdaştırıcısını algılar anormal elektriksel güç kaynağı

62

Elektronik yönetim kurulumunda kalibrasyon yokluğunu algılar.
Kalibrasyon isteğini ta- Elektronik kartın değiştirilmesi durumunda kontrol edin veya
mamlar
parametreler bölümünde bir varyasyon hava ve gaz için gerektirir
"kalibrasyon tamamlandı

Kombi çalışmıyor (1)

72

Hızlı kalibrasyon isteği

Kombi çalışmıyor (1)

73

Yüksek akış sonda ofset Bağdaştırıcı bir anomali algılar NTC sıcaklık okumunda ve nedenleri Normal koşulların eski hallerine getirilmealgılandı ve emanet
olabilir: hatalı sondası, yanlış konumlandırma, dolaşım yetersizliği, su leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
sondası dır.
yan ısı eşanjörü birincil tıkanma.
tekrar çalışır (1)

74

Gidiş sensörü hatası

77

Yakıt kontrolünde anoAkım tespit edilir range dışı
mali

Kombi çalışmıyor (1)

78

Yakıt kontrolünde anoGaz vanasında yüksek akım tespit edildi.
mali

Kombi çalışmıyor (1)

79

Yakıt kontrolünde anoGaz vanasında düşük akım tespit edildi.
mali

Kombi çalışmıyor (1)

80

Elektronik kartı arızasından engelleme

84

Normal koşulların eski hallerine getirilmeYanma anomali -devam Gaz hattı kaynağında düşük basınç tespit edildi . Bu nedenle cihazın
leri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
eden güç azaltma
gücü sınırlanır ve sorun bildirir.
tekrar çalışır (1) (2)

87

Gaz vanası denetim
Bir arıza tespit edildi bir gaz vanası kontrol bileşenleri
bloğu

Kombi çalışmıyor (1)

88

Gaz vanası denetim
Gaz vanası bileşenlerinde bir arıza tespit edildi
bloğu

Kombi çalışmıyor (1)

89

Kararsız yakıt sinyali

Alevin kararsız olduğu ortaya çıkıyor: baca gazı devridaim varlığı,
kararsız gaz basıncı, fan hızı kararsız veya sistemin bir arıza nedeniyle.

Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)

90

Yakıt dışarı sınırı sinyali

Yatma sinyali tespit eder range dışı uzun bir süre için beklenen
ayarlama

Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)

91

Hatalı ateşleme kiliti

Kurulu tüm olası eylemlerin tüketti bir optimal brülör ateşleme elde
Reset (1) düğmesine basın
etmek için

92

Fan hızı ayarını limitler Sistem tüm olası düzeltmeleri tüketti solunum devir sayısı

Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)

93

Yanma sinyali tespit eder range dışı belirli bir süre için beklenen
Yakıt dışarı sınırı sinyali
ayarlama.

Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)

94

Yakıtta anormallik

95

Süreksizlik yakıt sinyali Sistem bir süreksizlik sinyali algılar.

Bazı parametre değişikliği algılar gerektirir " hızlı kalibrasyon “

Elektronik kart bir anomali tespit eder akış NTC gidiş sensöründe

Reset (1) düğmesine basın

Kombi çalışmıyor (1)

Kombi çalışmıyor (1)

Elektronik kart hatası oluştuğunda ortaya çıkar vanayı kontrol eden. Reset (1) düğmesine basın

Yanma kontrolü üzerinde bir sorunla karşılaşılır bu neden olabilir:
düşük gaz basıncı, baca gazı devridaim, gaz vanası veya hatalı
elektronik kartı

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
tekrar çalışır (1) (2)
Isıtıcı çalışmaya devam eder (1)(2)
Kombi çalışmıyor (1)

96

Engellenen bacalar

Duman borusu sisteminde bir obstrüksiyon oluşur ortaya çıkar ise.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi resetlemeye gerek kalmadan
tekrar çalışır

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde
Hata
kodu

İşaretlenmiş anormallik

Nedeni

Kazan durumu/ Çözüm

98

Blok n ° maksimum hata
En fazla hata sayısı ulaşır software kabul edilmektedir .
software

Reset (1) düğmesine basın

99

Genel arıza/blokaj

Reset (1) düğmesine basın

Kombi içinde bir hata algılandı

(1) Blok veya arızanın sürmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Immergas Yetkili Teknik Servisi).
(2) kontrol edinebilir bu anomali yalnızca hataları menüsünde bulunan "Bilgi" listesinde
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3.23 TEKNİK VERİLER.
Kullanma suyu nominal ısıl debisi
Kalorifer nominal ısıl kapasitesi
Asgari ısıl kapasite
Kullanım suyu termik nominal gücü (kullanılan)
Isıtma termik nominal gücü (kullanılan)
Minimum ısıl güç (kullanılan)
Kullanılan ısıl verim 80/60 Nom./Asg.
Kullanılan ısıl verim 50/30 Nom./Asg.
Kullanılan ısıl verim 40/30 Nom./Asg.
Brülör Off/On (80-60°C) kombi kapağından ısı kaybı
Brülör Off/On (80-60°C) ile kombi bacasından ısı kaybı
Kalorifer devresi maksimum işletme basıncı
Kalorifer devresi maksimum işletme sıcaklığı
Ayarlanabilir kalorifer sıcaklığı (max çalışma alanı)
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi
Genleşme tankı ön dolum
Kombi su muhteviyatı
1000/h debi ile mevcut basma yüksekliği
Sıcak su üretimi için kullanılan ısıl güç
Kullanma suyu ayarlanabilir sıcaklığı
Kullanma suyu debisi 2 barda sınırlayıcı
Kullanım suyu devresi minimum basınç (dinamik)
Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı
*Özgül debi “D”, EN 625 uyarınca
Kesintisiz akış kapasitesi (ΔT 30°C)
Dolu kombi ağırlığı
Boş kombi ağırlığı
Elektrik bağlantısı
Nominal güç çekimi
Kurulu elektrik gücü
Sirkülasyon pompasının çektiği güç
Fanın çektiği güç
Elektrik tesisatı koruma derecesi
Yanma ürünleri sıcaklığı
NOX sınıfı
Ağırlıklı NOX
Ağırlıklı CO
Cihaz türü
Kategori

kW (kcal/h)
24,6 (21174)
kW (kcal/h)
21,3 (18308)
kW (kcal/h)
3,1 (2630)
kW (kcal/h)
23,6 (20296)
kW (kcal/h)
20,5 (17630)
kW (kcal/h)
3,0 (2580)
%
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- Atık gaz sıcaklık değerleri girişte 15°C derecelik
hava ve 50° derece gönderme ısı değerlerine
bağlıdırlar.

şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki,
beyan olunan değerlerin tespiti için soğuk su
ile karışım yapılması gerekmektedir.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte dinamik basınç olarak 2 bar ve giriş sıcaklığı olarak
da 15°C derece referans alınmıştır; değerler
hemen kombi çıkışında tespit edilmişlerdir,

- Kombinin çalışması esnasında kabul edilebilir
maksimum gürültü sınırı < 55dBA dir. Ses gücü
ölçümleri, ürünün talimatlarına göre,genleşmiş
atık gaz haznesi ile maksimum ısıl kapasiteye
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çıkarılarak çalıştırılan kazana yarı anekoik
odada yapılan provalarında elde edilirler.
- * belirli akış hızı "D": sıcak kullanma suyu debisi
ortalama 30 K bir ısı artışına denk geliyor, böylelikle kombi diğer iki su çekişini karşılayabilir.
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