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Üretici, önceden haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm 
sorumlulukları reddeder.

Via Cisa Ligure 95 42041 Brescello (RE) adresinde merkezi bulunan IMMERGAS S.p.A. şirketi, tasarım, üretim ve satış sonrası destek 
süreçlerinin UNI EN ISO 9001:2015 normlarına uygun olduğunu beyan eder.
Ürün üzerindeki CE işareti ile ilgili daha detaylı bilgi için, cihazın modelini ve ülkenin dilini belirterek, üreticiye Uygunluk Beyanının 
bir kopyasını alma talebinizi iletin.

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, kazanın devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncel teknik bilgilere 
sahip Yetkili Teknik Servislerimizden yararlanabilirsiniz. Aşağıdaki sayfaları dikkatle okuyunuz.Cihazın kullanımı hakkında yararlı öneriler 
bulunmaktadır. Bu önerilere uyulması durumunda Immergas ürününden memnuniyetiniz daha fazla sağlanacaktır.
Olası müdahale ve olağan bakım ihtiyaçları için Yetkili Servis Merkezlerine başvurunuz. Yetkili Servislerimiz daima orijinal yedek parça 
bulundururlar ve doğrudan tarafımızdan sağlanan özel eğitim ile sizlere hizmet ederler.

GENEL UYARILAR
İş bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili önemli bilgiler içerir:
Montaj personeli (bölüm 1);
Kullanıcı (bölüm 2);
Bakım teknisyeni (bölüm 3).
• Kullanıcı kendisiyle ilgili bölümde belirtilen talimatları dikkatlice okumalıdır (böl. 2).
• Kullanıcı cihaz üzerindeki işlemleri sadece ilgili bölümde açıkça izin verilenlerle sınırlandırmalıdır.
• Cihazın montajı için profesyonel olarak kalifiye ve nitelikli personele danışmak zorunludur.
• Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve aracın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi kul-

lanıcıya teslim edilmelidir.
• Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içer-

mesinden ötürü gerektiğinde başvurulabilir olması gerekmektedir.
• Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen boyutsal sınırlamalar 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 nes-
nelerde önceden tahmin edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir montaj için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını 
dikkatle okuyun.

• Kullanım kılavuzu Immergas ürünlerinin montajıyla ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Ürünlerin kurulumu ile ilgili diğer 
konularla ilgili olarak (örneğin iş yerinde güvenli, çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara 
uyulması gerekmektedir.

• Bütün Immergas ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.
• Malzeme, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.
• Sağlam olmayan ürünlerin monte edilmemesi gerekmektedir.
• Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman teknik personel tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, bu konuda kalite ve pro-

fesyonelliği 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.



KULLANILAN GÜVENLİK SEMBOLLERİ.

GENEL TEHLİKE
Piktogramın yanında bulunan tüm açıklamaları dikkatlice izleyin. Talimatlara uyulmaması genel anlamda operatörün 
ve kullanıcının sağlığına zararlı malzemeler ile riskli durumlar meydana getirebilir.

ELEKTRİK TEHLİKESİ
Piktogramın yanında bulunan tüm açıklamaları dikkatlice izleyin. Sembol, cihazın elektrik bileşenlerini belirtir veya 
bu kılavuzda elektrik yapısındaki risklerin meydana getirebilecek eylemleri tanımlar.

HAREKET HALİNDEKİ PARÇALAR
Sembol risk oluşturabilecek hareket halinde olan cihazın bileşenlerini belirtir.

SICAK YÜZEYLER
Sembol yanıklara neden olabilecek yüksek yüzeysel sıcaklığa sahip cihaz bileşenlerini belirtir.

KESİCİ YÜZEYLER
Sembol temas durumunda kesik yaralarına neden olabilecek cihazın bileşenlerini veya parçaları belirtir.

TOPRAKLAMA BAĞLANTISI
Sembol topraklama bağlantısı için cihaz noktasını belirtir.

TALİMATLARI OKUYUN VE ANLAYIN
Tedarik edilen talimatlara dikkat ederek herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce cihazın talimatlarını okuyun ve 
anlayın.

BİLGİLER
Ek bilgiler veya yararlı öneriler belirtir.

KORUYUCU ELDİVENLER

KİŞİSEL KORUMA DONANIMLARI.

GÖZLÜKLER

İŞ AYAKKABILARI

Kullanıcının cihazın kullanım ömrünün sonunda onu şehir atığı olarak atmaması fakat uygun atık toplama mer-
kezlerine vermesi gereklidir.
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1 KAZANIN MONTAJI.

1.1 MONTAJ KONUSUNDA UYARILAR.

DİKKAT:
cihazın montaj ve bakım işlemlerini 
gerçekleştiren operatörlerin yürürlükte 
olan yasalar tarafından öngörülen ki-
şisel korunma donanımlarını zorunlu 
olarak kullanması gereklidir.

Kazan Victrix Tera yalnızca duvara yapılacak kuru-
lumlar için, ısıtma için ve ev ve benzeri mekanlarda 
kullanılacak suyun 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:
- montaj (teknik standart ve mevzuatlara uygun);
- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, olağan, olağan-

dışı bakımlar dahil);
- 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. Kazanlar, kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, tam olarak:
- Kombi B23 veya B53 eğer hava emiş terminali doğrudan kom-

binin kurulduğu yerden yapıldıysa.
- C tipi kombi eğer 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.

DİKKAT:
Diğer sistemlerden çıkartılan ve bıra-
kılan kazanları kurmaya izin verilmez. 
Üretici başka tesisatlardan çıkarılmış kombi-
lerden kaynaklanan olası hasarlarda ve bu ci-
hazların uygun olmaması ile ilgili sorumluluk 
kabul etmez.

DİKKAT:
iş bu kılavuzun teknik verilerinin tabe-
lasında belirtilen değerlere danışarak 
montajla ilgili tüm parçaların çalışma ortam 
koşullarını doğrulayın.

DİKKAT:
Victrix Tera kombinin LPG ile beslen-
mesi halinde gerekli montajında adı 
geçen havadaki yoğunluğu fazla olan gazlar 
konusundaki yönergelere riayet edilmesi 
gerekmektedir (örnek sıfatı ile ve ayrıntıya 
girmeden, belirtilen gazlar ile beslenen tesisat-
ların kurulumu bahçe katına göre daha düşük 
bir yükseklikteki zemine sahip mekanlarda 
kurulumunun yasak olduğu hatırlatılır.).

DİKKAT:
cihazın kit montajı veya bakım işlemi 
durumunda cihazın elektrik güven-
liğine zarar vermemek için her zaman önce 
sıhhi tesisat ve sistem devrelerini boşaltın  
(Parag. 2.10).

EVET HAYIR
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Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu kontrol 
edilmeli; aksi takdirde derhal üreticiye başvurulmalı-
dır. Paketleme maddeleri (klips, çiviler, plastik torba-
lar, polisitirol, vs..) tehlike arz ettiklerinden dolayı ço-
cukların ulaşabilecekleri yerlere bırakılmamalıdırlar.
Cihazın mobilyalar arasında veya içinde bulunması halinde 
normal bakımlar için yeterli boşluk bulunması gerektiğinden, 
kombi ve mobilyanın dikey duvarları arasında en azından 3 
cm bırakılması tavsiye edilir. Kombi montajı esnasında alt 
ve üst kısımlarında baca ve hidrolik bağlantıları için boşluk 
bırakılması gerekmektedir (Şek. 3).

Ayrıca havalandırma kafeslerinin ve boşaltma termi-
nallerinin tıkalı olmamasına da özen gösterilmelidir.
Hava alma menfezleri ile duman sirkülasyonun ol-
madığını doğrulamak uygundur (kabul edilen max 
CO2 % 0,5). 
Cihazın yakınında hiç bir yanıcı madde bulunmamalıdır (kağıt, 
toz bezi, plastik, polisitirol, vs..).
Boşaltma boruları için yanıcı malzemelerden minimum mesafe 
en azından 25 cm olmalıdır.
Kombi altına elektrikli aletleri koymayın çünkü emniyet val-
finin, tıkalı tahliye sifonunun müdahalesi durumunda, ya da 
hidrolik rakorlardan sızıntı olması durumunda hasar görebi-
lirler; aksi takdirde herhangi bir elektrik aletinde hasara neden 
olduğunda üretici 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 (örneğin özel teknik 
hazırlık ve yedek parça bulunduran Immergas Teknik Hizmet 
Servisi gibi). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü veya müda-
halede bulunulmamalıdır.
Kılavuzda açıkça belirtilmeyen cihazda yapılacak herhangi bir 
değişikliğe izin verilmez.

Montaj talimatları:
- bu kombi dışarıda kısmen koru-

nan bir yerde kurulmalıdır. Kısmen 
korunan yer, kombinin atmosferik direkt 
hareket ve düşüşlerine (yağmur, kar, dolu, 
vs..) maruz bırakılmadığı yer anlamındadır. 
Bu tür montaj yalnızca cihazın kullanıldığı 
ülkenin yürürlükteki yasaları izin verdiğin-
de mümkündür.

- Yangın tehlikesi bulunan (örneğin: garaj, vs.) 
ve potansiyel olarak tehlikeli mekanların içi-
ne gaz kullanan cihazlar, yanma havası emiş 
borularının ve duman tahliye borularının 
montajı yasaktır.

- Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek 
şekilde monte edilmesi yasaktır.

- Aşağıdaki yerlere / apartman binası-
nın ortak alanlarını oluşturan ortamlara, iç 
merdivenlere veya diğer acil çıkış yollarını 
(örn.: merdiven boşluğu, giriş holü) oluştu-
ran yerlere montajı yasaktır.

- Yürürlükteki yerel kurallardan farklı olma-
dığı sürece bodrum, giriş holü, çatı, tavan 
arası, vb. gibi apartman binalarının ortak 
bölümlerini oluşturan mekanlarda/ortam-
larda montajı yasaktır.

- Bu kombiler yanıcı malzemeden oluşan du-
varlara kurulmaya uygun değildir.

 NOT: duvarın içine ankastre gövde seti montajı 
kombiye sağlam ve etkili bir destek garantilemelidir. 
Ankastre gövde kiti ancak doğru şekilde takılmış olması 
durumunda (sağlıklı teknik yöntemlerine riayet edile-
rek) ve kullanım kılavuzunda yazılı hususlara uyulması 
halinde yeterli desteği temin eder. Kombinin ankastre 
gövdesi taşıyıcı özelliğe sahip olmadığı için duvar yerine kulla-
nılamaz, dolayısıyla da duvarın içerisindeki konumunun kontrol 
edilmesi gerekmektedir. Muhtemel sızıntılara mahal vermemek 
amacıyla kombinin yerleştirileceği duvarın içinin iyice sıvanması 
gerekmektedir.
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 NOT: kombinin duvara montajı, sağlam ve etkili 
bir destek garantilemelidir. Kazan ile sağlanan 
(standart olarak verilir) dübeller sadece duvara 
kazanı sabitlemek için kullanılmalıdır; dolu veya 
yarı dolu tuğlalar ile yapılan duvarlara doğru şekilde 
takılırsa eğer (iyi uygulama kurallarına göre) uygun 
bir destek sağlayabilirler. Şayet duvarın delikli tuğla ya da 
bloklar, sınırlı dengeli bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte 
örülmüş ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön denetiminin 
yapılması gerekir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Performanslarına ve gücüne uygun bir kullanım 
suyu dağıtım şebekesine ve bir termik tesisata bağlı 
olmalıdır.

 Uygun olmayan ortam ve yanıcı hava nedeniyle 
korozyondan kaynaklanan hasar riski. 

 Sprey, çözücüler, klor bazlı deterjanlar, boyalar, yapıştı-
rıcılar, amonyak bileşenleri, tozlar ve benzerleri üründe 
ve bacada korozyona neden olabilir.

 -Yakma hava beslemesinde klor, sülfür, toz,vs. olmadığını kontrol 
edin.

 -Montaj yerinde kimyasal maddelerin birikmediğinden emin 
olun.

 -Güzellik salonları, boya atölyeleri, marangozhane, temizlik şir-
ketleri ve benzeri yerlerde ürün kurulmak isteniyorsa kimyasal 
maddeler bulunmayan bir yakma havası beslemesinin garanti 
edildiği ayrı bir montaj mekanı seçin. 

 -Yakma havasının önceden yakıt yakan kazan veya diğer ısıtma 
cihazları ile kullanılan bacalar ile beslenmediğinden emin olun. 
Çünkü bunlar bacada is birikmesine neden olabilir.

Sızıntıları aramak için sprey ve sıvı sonrasında mal-
zeme hasarları riski

 Sızıntı arama sıvıları ve spreyler geri dönüşümü olma-
yacak şekilde zarar vererek gaz valfinin referans deliğini 
(B1-Şek.40) tıkarlar. 

 Montaj ve onarım işlemleri sırasında gaz vanasının üst bölümüne 
sprey veya sıvı püskürtmeyin (elektrik bağlantıları tarafı)

Yoğuşma suyu toplama sifonunun  
doldurulması. 
Kombinin ilk çalıştırılmasında, yoğuşma 
suyu tahliyesinden baca gazı çıkabilir, ancak 
cihazın birkaç dakika çalışmasından sonra, yo-
ğuşma sifonu dolacağı için yakıt dumanlarının 
çıkmadığını kontrol edin.

Bu da sifonun duman geçişine mani olacak se-
viyede doğru yoğuşma suyu ile dolmuş olacağı 
anlamına gelir.

DİKKAT:
- “B” tipi açık hazneli kombilerin ciha-

za sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını 
olumsuz olarak etkileyebilecek buhar yayıcı 
ya da uçucu materyallerin (örneğin, asit bu-
harları, tutkallar, vernik ve boyalar, solvent-
ler, 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.

- B23 e B53 konfigürasyonunda kombiler, yü-
rürlükteki yerel mevzuat hükümlerinde aksi 
belirtilmedikçe, yatak odalarına, banyolara, 
tuvaletlere veya stüdyo evlere kurulmamalı-
dır. Ayrıca, katı yakıtlı ısı kazanlarının bulun-
duğu yerlere ve bunlarla bağlantılı alanlara 
kurulmamalıdır.

- Montaj mekanları yürürlükte olan standart-
lar tarafından öngörülenlere uygun şekilde 
kalıcı olarak havalandırılmalıdır (kurulum 
mekanın basıncının azalmasına neden olabi-
lecek diğer cihazlar veya endüstriyel elektrik 
süpürgeleri olması durumu da dahil büyük 
gereklilikler haricinde, kurulan her termal 
kW kapasite için en azından 6 cm2 havalan-
dırma menfezi gereklidir).

- B23 ve B53 konfigürasyonlu cihazların kuru-
lumunun yaşam alanı olmayan ve sürekli 
havalandırılan mekanlarda yapılması tavsiye 
edilir.

DİKKAT:
Yukarıda belirtilenlere riayet edilme-
mesi kişisel sorumluluğa girer ve ga-
rantinin geçerliliğini yitirmesine neden olur.
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1.2 ANA BOYUTLAR.

Açıklama:
 A - 450 mm
 B - 350 mm
 C - 30 mm
 D - 30 mm
 E - 350 mm

1.3 MİNİMUM MONTAJ MESAFELERİ.

Açıklama:
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz girişi
 AC - Kullanım sıcak su çıkışı
 ACV - Sıcak kullanım suyu girişi solar valf seti (opsiyonel)
 AF - Kullanım soğuk su girişi
 SC - Yoğuşma suyu tahliye (çapı en az Ø 13 mm)
 M - Tesisat gidiş
 R - Tesisat dönüş

Yükseklik  
(mm)

Genişlik  
(mm)

Derinlik  
(mm)

748 440 256

BAĞLANTILAR

GAZ
SU  

KULLANMA 
SUYU

TESİSAT

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”
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1.4 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Minimum sıcaklık –5 °C. 
Kombi, içerisindeki suyun sıcaklığı 4°C’nin altına 
inmesi halinde pompa ve boyleri devreye sokarak 
buzlanmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Bu koşullarda kombi –5 °C ortam sıcaklığına kadar 
donmaya karşı koruma altındadır.

Minimum sıcaklık –15 °C. 
Kazanın sıcaklığın –5 °C altına indiği bir yerde kurulması du-
rumunda cihazda donmanın görülmesi mümkündür.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara uyulma-
lıdır:
- eşanjöre ve diğer bileşenlerine hasarların meydana gelmesine 

karşı üretici tarafından garantisi olan ve termik tesisatlar için 
kullanıma uygun, iyi kalitede bir antifriz sıvısını bu devreye 
koyarak ısıtma devresini donmaktan koruyun. Antifriz sıvı 
sağlığa zararlı olmamalıdır. Sıvı üreticisinin, tesisatın öngö-
rülen minimum sıcaklığa göre kullanılması gereken oranla 
ilgili talimatlarına özenle riayet etmek gereklidir.

NOT: çok fazla glikol kullanımı cihazın iyi çalışmasına zarar 
verebilir.

- Su kirliliği potansiyel sınıfı 2 olan bir sulu çözelti elde edil-
melidir (EN 1717:2002).

- Immergas kombilerinin ısıtma devreleri, etilen ve propilen 
glikol bazlı antifrizler sıvılardan kaynaklanan yıpranmaya 
(karışımlar doğru şekilde hazırlandığı takdirde) dayanıklı 
malzemeden yapılmıştır.

- Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda sıvı üreticisi 
uyarılarına riayet ediniz.

- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (buzlanmaya karşı 
kit) bir elektrik rezistansı, ilgili kablolar ve bir kumanda ter-
mostatından oluşan bir aksesuar kullanarak koruyun (montaj 
için aksesuar kitinin paketinde yer alan kılavuzu dikkatlice 
okuyunuz).

Bu koşullarda kazan –15 °C'ye kadar donmaya karşı koruma 
altındadır.
Kombi donmaya karşı koruma (hem –5 °C hem –15 °C) sağ-
lanır eğer:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kaynaklarına bağlı 

ise;
- kombi sabit bir şekilde besleniyorsa;
- kazan "off " modunda değilse;
- kazan arızalı değilse (Parag.2.5); 
- kombi ve/veya antifriz kit temel bileşenleri hatalı değilse.
Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü edilenlere 
itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin kesintiye uğramasından 
kaynaklanan hasarlar hariç tutulur.

NOT: Kombilerin sıcaklığın 0 °C'nin altına düştüğü 
yerlere kurulumunda gerek kalorifer gerekse kul-
lanma suyu bağlantı borularının ısı yalıtımı gerekir.
NOT: bu bölümde açıklanan donmaya karşı koruma 
sistemleri sadece kazanın korunmasına yöneliktir. 
Bu fonksiyonların ve cihazların bulunması sistemin 
bölümlerinin veya kazanda dış kullanım suyu devresinin 
donma olasılığını engellemez.
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1.6 KOMBİ BAĞLANTI GRUBU.
Hidrolik bağlantılar ve cihazın gaz tesisatı için gerekli bir bağlantı 
grubu, opsiyonel kit olarak tedarik edilir, bağlantıları gerçekleştiri-
lecek kurulum türüne göre ve Şek.7 düzenlemesine dikkat ederek 
bağlantıları gerçekleştirin. 

1.7 GAZ BAĞLANTISI.
Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. ile çalıştırmak için 
üretilmişlerdir. Besleme boru döşemesi kazan 3/4”G'nin rakoruna 
eşit ya da üstünde olmalıdır.

DİKKAT: 
Gaz bağlantısını yapmadan önce, olası 
artıkların kombinin iyi çalışmasını zor-
laştırabileceğinden dolayı tüm yakıt sürücü 
tesisatının boru döşemelerinin özenli bir iç 
temizliğinin yapılması gerekir. Ana hattan 
dağıtılan gazın kombi için öngörülen türde 
olduğunu kontrol etmek gerekmektedir (kom-
bi üzerinde yer alan etikete bakın). Farklılık 
olması halinde kombi üzerinde müdahale 
yapılarak diğer cins gaza uydurulması gerekir 
(gaz değişimi durumunda cihazların dönüşü-
müne bakın). Ayrıca, kombinin beslenmesinde 
kullanılacak ağ dinamik basıncının (doğalgaz 
veya L.P.G.) doğrulamak önemlidir; bu yeter-
siz olması halinde kombinin gücünü etkileye-
bilecek ve kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, 
EN 437 ve ilgili eklere uygun olmalıdır.
Gaz musluğu bağlantısının doğru olduğundan 
emin olun.

Açıklama:
 V - Elektrik bağlantısı
 G - Gaz girişi
 AC - Kullanım sıcak su çıkışı
 AF - Kullanım soğuk su girişi
 SC - Yoğuşma suyu tahliye (minimum iç çapı Ø 13 mm)
 M - Tesisat gidiş
 R - Tesisat dönüş

 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu
 3 - Tahliye rakor sinyali emniyet vanası 3 bar

Mevcut standartlara göre cihaz ve gaz 
sistemi arasındaki her bağlantı yuka-
rısına bir vana kurulmalıdır. Bu vana, 
cihazın üreticisi tarafından tedarik edilmiş 
ise, üreticinin talimatlarına göre, doğrudan 
teçhizata bağlanmalıdır (yani cihaz ve sistem 
arasındaki bağlantıyı oluşturan boruların 
aşağısına).
Opsiyonel kit olarak verilen Immergas bağ-
lantı grubu gaz vanasını da içerir, kurulum 
talimatları ise kit ile birlikte tedarik edilir.
Her durumunda gaz vanasının doğru şekilde 
bağlı olduğundan emin olmak gereklidir.

Yanıcı gaz sürücü borusu, kazan max güç koşullarındayken dahil 
brülöre doğru gaz miktarını iletebilmesi ve cihazın verimliliğini 
garantilemek için tam olarak yürürlükteki talimatlar bazında 
boyutlandırılmalıdır (teknik veriler). Bağlantı sisteminin yürür-
lükteki standartlara uyumlu olması gerekir (EN 1775).

DİKKAT: 
cihaz yabancı madde ihtiva etmeyen saf 
yakıtla kullanılmak üzere tasarlanmıştır; 
aksi olması halinde, yakıtın saf hale getirilme-
sinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli filtre 
sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
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Yakıt tankı (LPG deposundan beslenme halinde).
- Yeni LPG stok tanklarının içinde, cihaza giden karışımın kalite-

sini düşürerek cihazın düzgün çalışmasını engelleyen inert gaz 
(azot) kalıntısı bulunabilir.

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

1.8 HİDROLİK BAĞLANTISI.

Kazan bağlantılarını yapmadan önce yoğuşma suyu 
modülü garanti hakkının yitirilmemesi için termik 
tesisatın (boru döşemeleri, ısıtıcı gövdeler, vb.) uygun 
temizlik maddeleri veya kazanın iyi çalışmasını engel-
leyebilecek olası artıkları yok edebilecek seviyedeki 
kireç çözücüler ile özenli bir şekilde yıkayın.

Yürürlükteki teknik standartlarca, tesisat ve cihazı kireç bağla-
maları (örneğin kireç artıkları) ve mantar ve diğer zararlı artık-
ların oluşumundan korumak için termik ve su tesisatı suyunun 
arıtılması önerilir. Eşanjörde garantiyi geçersiz kılmamak için 
(Parag.1.24)’te açıklananlara dikkat etmek gereklidir. 
Hidrolik bağlantılar, kombi şablonu üzerindeki bağlantılar kulla-
nılarak mantıklı bir şekilde izlenmelidir.

DİKKAT: 
üretici, otomatik dolum girişlerinden 
kaynaklanan hasarlara cevap vermez.

İçme suyu kirliliği ile ilgili EN 1717 tarafından belirlenen koşulları 
sağlamak amacıyla, kombinin soğuk su girişinde IMMERGAS 
geri akış önleme kitinin kullanılması tavsiye edilir. Kazanın pri-
mer devresine (ısıtma devresi) girilen ısı taşıyıcı sıvının (ör: su + 
glikol) EN 1717 normu tarafından belirlenen 1, 2 veya 3 olarak 
tanımlanan kategoriye ait olması gereklidir.

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

3 bar güvenlik valfi.
Emniyet valfinin tahliyesi (Böl. 3 Şek.7) her zaman boşaltma kana-
lına yönlendirilmelidir.   Bu nedenle vanaya müdahale durumunda 
dökülen sıvı kanalizasyon içine gidecektir.
Yoğuşma tahliye borusu.
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 ve tıkanmayı engelleyecek şekilde yapılmalıdır. Cihazı 
devreye almadan önce yoğuşmanın doğru şekilde boşaltıldığından 
emin olun; sonrasında ilk ateşlemede sifonun yoğuşma ile dol-
duğunu doğrulayın (Par.1.26).  Ayrıca, atık suların tahliyesinde 
yürürlükteki talimatnameye, ulusal ve yerel düzenlemelere dikkat 
etmek gerekir.
Yoğuşmanın atık su boşaltma sisteminde olmaması durumunda 
yürürlükteki mevzuat tarafından öngörülen parametrelere uyul-
masını sağlayacak yoğuşma nötrleştiricisinin kurulması gereklidir.
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1.9 ELEKTRİK BAĞLANTISI.
Cihaz IPX5D koruma derecesine sahiptir, elektrik güvenliği sadece 
güvenlik düzenlemeleri gereğince öngörüldüğü gibi gerçekleşti-
rilen etkili bir topraklama sistemine mükemmel bağlandığında 
elde edilir.

DİKKAT: 
üretici, kombinin toprak bağlantısının 
yapılmamış olması ve referans stan-
dartlara uyulmamasından kaynaklanan 
herhangi kişi veya eşya hasarlarından 
sorumlu tutulmaz.

• Kontrol paneli bağlantı bölmesi açma (Şek. 8). 
Elektrik bağlantılarını yapmak için aşağıdaki yönergeleri takip 
ederek sadece bağlantı bölmesini açmak yeterlidir:

- Kapağı sökün (Şek. 54).
- Kapağı (b) aşağıdaki şekilde sökün:

1. Vidayı (a) sökün.
2. Bağlantı bölmesi kapakta bulunan iki kancaya basın.
3. Kapağı (b) gösterge tablosundan (c) çekin.

- Bu noktada terminal bloğuna (d) erişmek mümkündür.
Ayrıca elektrik sisteminin kazanda bulunan veri plakasında 
belirtildiği gibi cihaz tarafından emilen maksimum güce uygun 
olduğunu doğrulayın. Kombiler, özel “X” tipi, fişsiz giriş kablo-
suna sahiptir.

DİKKAT: 
giriş kablosunun, L-N kutuplarına 
ve toprak hat  bağlantısına riayet 
edilerek 230 V ± 10% / 50Hz bir şebe-
keye bağlanması gerekmekte olup, söz 
konusu tesisat hattı üzerinde kurulum 
kurallarına uygun şekilde III sınıf olarak 
adlandırılan aşırı gerilimli çift kutuplu devre 
kesici öngörülmelidir.

Sürekli gerilim kayıplarına karşı koruma için, A tipi bir diferansiyel 
güvenlik cihazı kullanılması gereklidir.
Besleme kablosunun hasar görmesi durumunda her türlü riski 
önleyecek şekilde değiştirmek için yetkili bir firma ile iletişime 
geçin (örneğin Yetkili Teknik Servisi). 
Güç kaynağı kablosunun belirtilmiş güzergahı takip etmesi ge-
rekmektedir (Şek. 7). 
Ayar kartında şebeke sigortasının değiştirilmesi gerektiğinde bu 
işlemin kalifiye personel tarafından yapılması gereklidir: hızlı bir 
3,15A sigorta kullanın.
Cihazın genel elektrik şebekesinden beslenmesi için adaptör, 
çoklu prizler ve uzatma kablolarının kullanılmasına izin verilmez.

Düşük direkt ısıda çalışan tesisatın montajı.
Kombi “t0” ve “t1” akış sıcaklığının ayarlama aralığını ayarlayarak 
düşük sıcaklıkta bir tesisatı doğrudan besleyebilir (Parag.3.11).  Bu 
durumda termostat bulunduran (sıcaklığı ayarlanabilen) uygun 
bir emniyet kitinin yerleştirilmesinde fayda vardır. Termostat 
kazanın en az 2 metre uzağında tesisat temim borusu üzerinde 
konumlandırılmış olmalıdır.

1.10 UZAKTAN KUMANDALAR VE ODA 
TERMOSTATLARI (OPSİYONEL).

Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta olan ortam kro-
nometrik termostatları ile uzaktan kumanda bağlantısı için ön 
hazırlık sistemine haizdir (Şek. 9).
Tüm Immergas oda termostatları 2 tek tel ile bağlanabilirler. Ak-
sesuar kitinde yer alan kullanım ve montaj talimatlarını dikkatlice 
okuyunuz.

DİKKAT: 
her elektrik bağlantısını gerçekleştir-
meden önce teçhizattaki gerilimi kesin.



45

31

58

10 11

M
O

N
TA

J P
ER

SO
N

EL
İ

K
U

LL
A

N
IC

I
BA

K
IM

 P
ER

SO
N

EL
İ

15

DIŞ HAVA SENSÖRÜ
Çıkış sıcaklığında dış sıcaklığa ve kullanıcı tarafından yapılan kalorifer sıcaklık ayarı-

na bağlı olarak yapılan düzeltme.

• Dijital oda termostatı Immergas On/Off.
 Oda termostatı aşağıda belirtilen işlemlerin yapılabilmesine 

olanak sağlar:
 - biri gündüz (konfor sıcaklığı) diğeri 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 durumu-

nun seçilmesi:
 • manüel işletim (ayarlanabilir sıcaklık ile).
 • otomatik işletim (ayarlanan program ile).
 • takviyeli otomatik işletim (otomatik program sıcaklığını anlık 

olarak değiştirerek).
 Oda termostatı 2 adet 1,5 V, LR 6 tipi alkalin pil ile beslenir;
• Klimatik fonksiyonlu Amico Uzaktan KumandaV2 (CARV2) 

oda termostatı.
 CAR V2 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, kazanın olası işlev hatalarını ekranda görüntü-
lemek için bir oto-teşhis ile donatılmıştır. Uzak panel üzerine 
yerleştirilmiş oda termostatı,tesisatın gidiş 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. CARV2, 
kombi ile cihaz arasında veri aktarımı sağlayan 2 kablo ile direkt 
olarak kombiden beslenir.

Amico Uzaktan KumandaV2 elektrik bağlantısı veya oda termos-
tatı On/Off (Opsiyonel). Aşağıda açıklanan operasyonlar cihazın 
gerilimi kesildikten sonra yapılmalıdır. Muhtemel termostat veya 
ortam oda termostatı On/Off X40 köprüsü kaldırılıp 44/40 ve 41 
kablo kenetlerine bağlanır (Şek. 39). On/Off termostat slotunun 
“temiz” tipte olmasına yani ağ geriliminden bağımsız olmasına 
dikkat edin, böyle olmaması halinde elektronik ayar kartı hasar 
görebilir. Amico Uzaktan Kumanda V2 elektronik kart üzerindeki 
X40 köprüsünü kaldırarak 44/40 ve 41 terminallerine bağlan-
malıdır (Şek. 39). Kombiye tek bir uzaktan kumanda cihazını 
bağlamak mümkündür.

Amico Uzaktan Kumanda V2, veya herhangi bir krono-
metrik termostat On/Off kullanılması halinde elektrik 
tesisatları konusundaki yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler gereğince iki ayrı hat bulundurulması 
zorunluluğu mevcuttur. Kombinin hiçbir boru veya hortumu-
nun elektrik veya telefon toprak hattı olarak kullanılmasına 
müsaade edilemez. Kombinin elektrik bağlantıları yapılmadan 
önce bunun gerçekleşmediğinden emin olunmalıdır.

1.11 DIŞ HAVA SENSÖRÜ (OPSİYONEL).
Kazan harici sensör uygulamasına müsaittir (Şek. 10) bu sensör 
opsiyonel kit olarak mevcuttur. Dış sensörün yerleştirilmesi ile 
ilgili olarak kullanım talimatlarına bakın.
Bu sensör doğrudan doğruya kombi cihazının elektrik tesisatına 
bağlanabilir olup, harici ısının yükselmesi halinde kombi üretim 
ısısını otomatik olarak düşürmek suretiyle tesisatın çalışma 
ısısını harici ortam ısısına göre ayarlar. Dış hava sıcaklık sensö-
rü,kullanılan oda termostatının mevcudiyeti veya tipolojisinden 
bağımsız olarak bağlandığında harekete geçer ve Immergas oda 
termostatları ile birlikte çalışır. Tesisat giriş sıcaklığı ile dış sıcaklık 
arasındaki ilişki, kazanın paneli üzerinde (veya kazana bağlı ise 
CAR{V2kumanda paneli üzerinde) bulunan selektörün pozisyo-
nundan diyagramdaki eğrilere göre belirlenir (Res. 11). Dış kombi 
elektrik bağlantısı kombi kontrol panelinde bulunan klemens 
kutusundaki terminallerde 38 ve 39 gerçekleşmelidir (Şek. 39).

Kalorifer ısısının kullanıcı tarafından 
ayarlanma konumu

TM (°C)

MAX

MİN
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1.12 IMMERGAS BACA SİSTEMLERİ.
Immergas, kombiden ayrı olarak, atık gaz tahliyesi ve hava emiş 
uçlarının yerleştirilmesi için farklı çözümler üretir ki bunlar ol-
maksızın kombi çalışamaz.

DİKKAT:
kombi, C6 konfigürasyonu hariç yürür-
lükteki mevzuatlar ve ürün tasdiği tara-
fından öngörülen yalnızca gözle görünür veya 
kontrol edilebilir plastik malzemeden orijinal 
Immergas “Yeşil Seri” hava emiş ve duman 
tahliyesi cihazı ile birlikte monte edilmelidir.
Her boru notlarda bahsi geçen tanıtıcı ve ayırı-
cı uygun bir işaret tarafından tanınır: “sadece 
yoğuşmalı kombiler için”.
Plastik malzemeden yapılan bacalar, UV ışın-
larına ve diğer atmosfer koşularına karşı uy-
gun bir koruma olmadan 40 cm'nin üzerindeki 
uzunluklarda dışarı kurulamazlar.

• Eşdeğer direnç ve uzunluk faktörleri.
 Duman bacasının her parçası deneylere dayanan ve bir sonraki 

tabloya taşınmış bir Direnç Faktörüne sahiptir. Her bir parçanın 
Direnç Faktörü üzerine monte edildiği kazandan bağımsız ve 
birimi olmayan bir değerdir. Oysa kendisi, borunun içinden 
geçen akışkanların sıcaklığına bağlıdır ve dolayısıyla hava emişi 
ve duman 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 da-
yanıklılığa sahiptir, eşdeğer uzunluk olarak anılır.

 Tüm kombiler deneyler ile elde edilebilen 100'e eşit bir Direnç 
Faktörüne sahiptirler.

 Kabul edilebilir maksimum Direnç Faktörü, her tipteki Terminal 
kitleri borularına ait kabul edilebilir max uzunlukların karşı-
laştığı dirence karşılık gelirler. Bu bilgiler ile birlikte pek çok 
muhtelif duman bacası çeşitli konfigürasyon olasılıkları tahkiki 
için hesaplar yapılır.

NOT: ticari bileşenleri kullanarak duman bacasını boyutlandır-
mak için yanma parametrelerinin tabelasını referans alın (Parag. 
4.2).

• “yeşil seri” duman bacaları için contaların (siyah renkte) 
yerleştirilmesi. Contaların doğru bir şekilde yerleştirilmesine 
ihtimam gösteriniz (köşe ve uzatmalar için) (Şek. 12):

 - destekli conta(A), dirseklerde kullanmak için;
 - desteksiz conta (B), uzatmalarda kullanmak için.
 NOT.: bağlantıyı kolaylaştırmak için talk pudrası ile parçalara 

serpin.
• Uzatma boruları ve eşmerkezli dirsek birleştirme ekleri.
 Duman bacalarının olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 

unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin uygu-
lanması gerekir: Eş eksenli boru veya eş eksenli dirseğin erkek 
tarafından (düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 
bağlayın, bu meyanda gereken pulu takmış olduğunuzdan emin 
olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

 NOT: tahliye terminalinin ve/veya uzatmasının kısaltılması 
gerekli durumda, iç borunun dış boruya göre daima 5 mm öne 
çıkması gerektiğini göz önünde bulundurun.

 NOT: güvenlik amacıyla, kısa süreli ve geçici olsa dahi kombinin 
emiş/tahliye terminalinin tıkanmaması gerekmektedir.

Duman sisteminin çeşitli parçalarının birleştirilen 
parçaların çıkmasına izin vermeyecek koşullarda 
kurulduğu, özellikle Ø80 ayırıcı kit konfigürasyonun-
da duman boşaltma bacasında, kontrol edilmelidir. 
Yukarıda açıklanan koşulun uygun şekilde garanti 
edilmemesi durumunda çıkmayı önleyen uygun şerit 
kiti gerekli olacaktır.

 NOT: yatay borular döşenirken borular kazana doğru %3 eğimle 
yerleştirilmeli ve yalıtımsız borularda 3 metrede bir, yalıtımlı 
borularda 2 metrede bir boru kelepçesi kullanılmalıdır.

• Ankastre gövde içine montaj. Bu şekilde boşluklardan çıkmak 
için gövdede mevcut olan uygun bölmeleri kullanarak kendi 
ihtiyaçlarına göre baca borusunu monte edin.
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1.13 MUKAVEMET FAKTÖRLERİ VE EŞDEĞER UZUNLUK TABLOLARI "YEŞİL SERİ"

BACA TİPİ
Rezistans
Faktörleri

(R)

Uzunluk  
Eşeksenli Ø 80/125 

borunun metre bazında 
eşdeğeri

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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BACA TİPİ Direnç Faktörü
(R)

Eşeksenli Ø 
60/100 borunun 
metre bazında 

eşdeğer uzunluğu 

Ø 80 borunun 
metre bazında 

eşdeğer uzunluğu 

Ø 60 borunun 
metre bazında 

eşdeğer uzunluğu 

Eşeksenli Ø 
80/125 borunun 
metre bazında 

eşdeğer uzunluğu 

Eşmerkezli boru  
Ø 60/100   m 1

Emiş ve
Tahliye 6,4 1 m

Emiş 7,3 m
Tahliye 1,9 m m 3,0

Tahliye 5,3 m

Eşmerkezli 90° dirsek  
Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 8,2 1,3 m

Emiş 9,4 m
Tahliye 2,5 m 3,9 m

Tahliye 6,8 m

Eşmerkezli 45° dirsek  
Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 6,4 1 m

Emiş 7,3 m
Tahliye 1,9 m m 3,0

Tahliye 5,3 m
Yatay eşmerkezli tahliye–
emiş komple terminali  
Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 15 2,3 m

Emiş 17,2 m
Tahliye 4,5 m 7,1 m

Tahliye 12,5 m

Yatay eşmerkezli tahliye-emiş 
terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 10 1,5 m

Emiş 11,5 m
Tahliye 3,0 m 4,7 m

Tahliye 8,3 m

Dikey eşmerkezli tahliye-emiş 
komple terminali Ø 60/100 

Emiş ve
Tahliye 16,3 2,5 m

Emiş 18,7 m
Tahliye 4,9 m 7,7 m

Tahliye 13,6 m

Dikey eşmerkezli tahliye-e-
miş terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 9 1,4 m

Emiş 10,3 m
Tahliye 2,7 m 4,3 m

Tahliye 7,5 m

Ø 80 1 m boru
Emiş 0,87 0,1 m Emiş 1,0 m

Tahliye 0,4 m
0,4 m

0,5 mTahliye 1,2 0,2 m Tahliye m 1,0
Komple terminal  
Ø 80 m 1 aspirasyon Emiş 3 0,5 m Emiş 3,4 m Tahliye 0,9 m 1,4 m

Ø 80 emiş terminali
Ø 80 tahliye terminali

Emiş 2,2 0,35 m Emiş 2,5 m
Tahliye 0,6 m

1 m

0,9 mTahliye 1,9 0,3 m Tahliye 1,6 m

Dirsek 90° Ø 80
Emiş 1,9 0,3 m Emiş 2,2 m

Tahliye 0,8 m
0,9 m

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

Dirsek 45° Ø 80
Emiş 1,2 0,2 m Emiş 1,4 m

Tahliye 0,5 m
0,5 m

0,7Tahliye 1,6 0,25 m Tahliye 1,3 m

Boru Ø 60 m 1  
boru döşeme için Tahliye 3,3 0,5 m

Emiş m 3,8
Tahliye m 1,0 1,5 m

Tahliye 2,7 m

Dirsek 90° Ø 60  
boru döşeme için Tahliye 3,5 0,55 m

Emiş 4,0 m
Tahliye 1,1 m 1,6 m

Tahliye m 2,9

Ø 80/60 Azaltma Emiş ve
Tahliye 2,6 0,4 m

Emiş 3,0 m
Tahliye 0,8 m 1,2 m

Tahliye 2,1 m

Döşeme için Ø 60 yatay 
tahliye terminal takımı Tahliye 12,2 1,9 m

Emiş 14 m

Tahliye 3,7 m 5,8 m
Tahliye 10,1 m
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1.14 KISMEN KORUNAKLI DIŞ MEKANLARDA 
MONTAJ.

Kısmen muhafazalı yer olarak kazanın doğrudan 
doğruya harici şartlara (yağmur, kar, dolu, vs.) maruz 
kalmadığı mekanlar ima edilmektedir.

Bu tür montaj  yalnızca cihazın 
kullanıldığı ülkenin yürürlükteki 
yasaları izin verdiğinde mümkündür.

Cihazın ortam sıcaklığının -5 °C altına indiği bir yere 
monte edilmesi durumunda, opsiyonel antifriz uygun 
kiti kullanın, kullanım kılavuzundaki teknik verilerin 
tabelasında belirtilen çalışma ortamı sıcaklığı aralığını 
doğrulayın.

Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigürasyon (B23 veya B53).
Uygun kaplama kiti kullanılarak direkt olarak hava emişinin 
(Şek.13) ve duman tahliyesinin tek bir bacadan veya direkt dışarıya 
yapılması mümkündür.  Bu konfigürasyonda kazan montajını 
kısmen korunaklı bir yerde yapmak mümkündür. Bu konfigü-
rasyonda kombi B tipi olarak sınıflandırılır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava aspirasyonu direkt olarak cihazın monte edildiği yerden 

(dışarıdan) yapılır;
- duman tahliyesi kendi tek bacasına bağlı olmalıdır (B23) veya 

doğrudan tahliye için dik terminali aracılığı (B53) ya da Immergas 
boru sistemini (B53) aracılığı ile dış atmosfere kanalize edilir.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara uyulması gerekir.
Kapak kiti montajı (Şek. 14).
Mevcut iki kapağı emiş yan deliklerinden sökün, sol emiş deliğini 
uygun plağı sağ tarafa önceden sökülen 2 vida ile sabitleyerek 
kapatın. Ø 80 tahliye flanşını kazanın en iç deliğine araya kitte 
mevcut contayı sokarak ve donanımında olan vidalar ile sıkıştı-
rarak yerleştirin. Üst kaplamayı araya ilgili contaları sokarak kitte 
mevcut 4 vida ile sabitleyerek yerleştirin.

DİKKAT: 
Victrix Tera 28 modelinde, kit dahilinde 
olan diyaframın, yerine oturması sağla-
narak Ø 80 flanş içine geçirilmesi zorunludur.

90° dönemecini Ø 80 erkek (düz) tarafı ile flanşın Ø 80 dişi kıs-
mında (dudaklı contalar ile) çarpıştırarak birleştirin, dönemeç 
boyunca ilerleterek contayı sokun, levha aracılığı ile sabitleyin ve 

kitte mevcut şeritler aracılığı ile 4 conta dilini durdurmaya dikkat 
ederek sıkıştırın. Tahliye borusunun erkek kısmını (düz) 90° Ø 
80 köşesinin dişi tarafında, ilgili pulun yerleştirildiğinden emin 
olarak bağlayın, bu şekilde kiti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

Tahliye borusu maksimum genişliği.
Tahliye borusu (gerek dikey gerekse yatay) düz bir hatta en fazla 
30 m’ye kadar uzatılabilir.
Uzatma borularının bağlantıları contaları.
Duman bacalarının olası uzatma bağlantılarının bacaların diğer 
unsurları ile birleştirilmesi için izleyen müdahalelerin uygulan-
ması gerekir: Tahliye borusunu veya dirseğin erkek tarafından 
(düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) bağlayın, 
bu meyanda gereken pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu 
suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.
Kısmen korunaklı yerde kaplama kitsiz konfigürasyon (C tipi 
kazan).
Monte edilmiş olan yan tıpaları bırakarak, kapak seti olmaksızın 
cihazı dış mekana monte etmek mümkündür. Montaj eşmerkezli 
emiş / tahliye Ø 60/100 ve Ø 80/125 kiti kullanılarak yapılır ve 
bu konudaki talimatları iç mekanda montaj paragrafı altında 
bulabilirsiniz. Bu konfigürasyonda üst kapak seti kazana ilave 
bir muhafaza sağlar, ancak tavsiye edilmekle birlikte zorunlu da 
değildir. Ayırıcı Ø 80/80 bu konfigürasyonda kullanılamaz (kapak 
kiti ile birlikte).
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Kapak kiti aşağıdakileri içerir:
 N° 1  Isıl olarak şekillendirilmiş kapak
 N°1  Conta blok plağı
 N°1  Conta
 N°1  Conta sıkma şeritleri
 N°1  Emiş deliği kapama plağı
 N°1  Diyafram  

(Yalnız Victrix Tera 28 modeli için)

Terminal kiti aşağıdakileri içerir:
N° 1 Conta
N° 1 Ø 80 tahliye flanşı
N° 1 Dirsek 90° Ø 80
N° 1 Ø 80 Tahliye borusu
N° 1 Pul
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1.15 DİREKT EMME İLE ANKASTRE GÖVDESİ İÇİNE 
KURULUM.

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigürasyon.
Ayırıcı kiti kullanılarak direkt olarak hava emişinin (Şek.17) 
ve duman tahliyesinin tek bir bacadan veya direkt dışarıya ya-
pılması mümkündür. Bu konfigürasyonda kazan B23 tipi olarak 
sınıflandırılır.
Bu konfigürasyon ile:
- hava emişi direkt olarak cihazın (ankastre gövde havalanır) mon-

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

- Duman çıkış borusu tek bir bacaya bağlanmalı ya da direkt olarak 
dış atmosfere kanalize edilmiş olmalıdır.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara uyulması gerekir.
Ayırıcı setin montajı (Şek. 16)
Kombi flanşı ile temasta aşağıya doğru dairesel destekler ile yerleş-
tirerek ilgili contayı yerleştirerek kazanın orta deliğinde boşaltma 
flanşını monte edin ve kitte bulunan düz uçlu ve altıgen başlı 
vidalar ile sıkıştırın. Merkezi olana nazaran (ihtiyaçlara göre) yan 
delikte mevcut düz emme flanşı çıkarın ve kazanda halihazırda 
bulunan contayı yerleştirerek flanş ile değiştirin ve kendinden 

yollu uçlu vidalar ile kilitleyin. Dirseklerin erkek tarafını (düz) 
flanşın dişi tarafına birleştirin.
Emme kavisi kazanın arka tarafında doğru dönük olmalıdır.
Erkek taraflı (düz) tahliye borusunu, durana kadar kavisin dişi 
tarafına, ilgili iç duvar conta plakasını taktığınızdan emin olarak 
yerleştirin, ve gereksinimlere göre gerekli boruya bağlayın.
Tahliye borusu maksimum genişliği.
Tahliye borusu (gerek dikey gerekse yatay) düz bir hatta en fazla 
30 m’ye kadar uzatılabilir.

1.16 YATAY EŞMERKEZLİ KİT MONTAJI.
• Hermetik odalı ve takviye fanlı C tipi konfigürasyon.
Terminalin yerleştirilmesi (açıklıklar, yakın binalar, zemin katla-
rında, vs. mesafelere göre), daima yürürlükteki normlara uyularak 
yerine getirilmelidir.
Bu terminal, hava emişinin veya atık gaz tahliyesinin doğrudan 
konutun dışına yapılmasını sağlar. Yatay kit arka, sağ veya sol 
yandan çıkışlı olarak monte edilebilir. Önden çıkışlı montaj için 
boru ve bir adet eşmerkezli dirsek kullanılarak, kanunların dev-
reye alma esnasında yapılmasını öngördüğü testleri yapmak için 
gerekli alan sağlanmalıdır.

• Dış ızgara.
Emme/tahliye terminali hem Ø 60/100 hem Ø 80/125, eğer doğru 
şekilde kurulduysa, uygun bir şekilde yapının dışında bulunur. Dış 
tampon silikon pulunun dış duvara doğru şekilde dayandığından 
emin olun.

DİKKAT: 
sistemin doğru ve sağlıklı çalışması 
için kanallı terminalin, üzerinde bu-
lunan “yukarı” ibaresine dikkat edilerek 
monte edilmesi ve doğru şekilde takılması 
gerekmektedir.
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Kit aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Eşmerkezli dirsek Ø 60/100 (2)
N° 1 - Eşeksenli terminal emme/tahliye Ø 60/100 (3)
N° 1 - İç pul (4)
N° 1 - Dış pul (5)

Adaptör kiti aşağıdakileri 
içerir:
N° 1 - Conta (1)
 N° 1 - Adaptör  

Ø 80/125 (2)

Emiş - tahliye yatay kiti Ø 60/100. Kit montajı (Şek. 18).
Flanşlı dirseği (2) kazanın ortasında yer alan deliğe geçiriniz ve 
contasını (1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların aşağı 
gelmesine ve kazan flanşı ile temas etmesine dikkat ediniz ve de 
sette yer alan vidalarla sıkıştırın. Ø 60/100 (3) eşmerkezli termi-
nal borusunu erkek tarafından (düz) dirseğin (2) dişi tarafına 
tam oturacak şekilde geçirin ve gereken iç ve dış pulların takılı 
olduğundan emin olun, bu suretle seti oluşturan aksamın tutuş 
ve bağlantısı sağlanmış olacaktır.

• Ø 60/100 yatay kit için uzatma (Şek. 19).
Bu konfigürasyona sahip kit, ızgaralı terminal dahil, kombi çıkışın-
daki eşmerkezli dirsek hariç, yatayda max 12,9 metreye uzatılabilir. 
Bu konfigürasyonun direnç faktörü 100'e eşittir. Bu durumlarda 
gerekli uzatmaların talep edilmesi gerekir.
Immergas bir basitleştirilmiş Terminal Ø 60/100 sağlar bu onun 
uzatma seti ile birlikte 11,9 metre maksimal uzantısı ulaşmayı 
sağlar.

Emiş - tahliye yatay kiti Ø 80/125. Kit montajı (Şek. 20).
Ø 80/125 setinin montajında, Ø 80/125 duman borularının 
kurulabilmesi için flanşlı boru redüksiyon setinin kullanılması 
gerekir. Flanşlı dirseği (2) kombinin ortasında yer alan deliğe 
geçirin ve contasını (1) takın 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.

• Ø 80/125 yatay kit için uzatma (Şek. 21).
Bu konfigürasyona sahip set, ızgaralı terminal dahil, kombi çı-
kışındaki eşmerkezli dirsek hariç, max 32 metreye uzatılabilir. 
İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen uzunluktan eşdeğer 
uzunluğun çıkarılması gerekir. Bu durumlarda gerekli uzatmaların 
talep edilmesi gerekir.

1.17 DİKEY EŞMERKEZLİ KİT MONTAJI.
• Hermetik odalı ve takviye fanlı C tipi konfigürasyon.
Dikey eşmerkezli emiş ve tahliye seti. Bu terminal, hava emişinin 
veya atık gaz tahliyesinin konutun dışına dikey yönde yapılmasını 
sağlar.
NOT.: alüminyum kiremitli dikey set, azami %45 (yaklaşık 25°) 
eğimli teras ve çatılara montaj olanağı sağlar, ancak terminal 
başlığı ile yarım rulman arasındaki mesafeye (Ø 60/100 için 374 
mm ve Ø80/125 için 260 mm) her zaman riayet etmek gereklidir.

Ø 80/125 kiti aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Eşmerkezli dirsek  

Ø 80/125 87°’de (3)
 N° 1 - Eşmerkezli emiş/tahliye 

terminali Ø 80/125 (4)
 N° 1 - İç pul (5)
 N° 1 - Dış pul (6)
Kitin geri kalan kısmı 
kullanılmamalıdır

Max. 32000 mm

Max. 31956 mm

Max. 12900 mm

Max. 12790 mm
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Kit aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Conta (1)
N° 1 - Dişi konsantrik flanşı (2)
N° 1 - Pul (3)
N° 1 - Alüminyum kiremit (4)
N° 1 - Eşmerkezli emiş/tahliye borusu 

Ø 60/100 (5)
N° 1 - Sabit yarım rulman (6)
N° 1 - Mobil yarım rulman (7)

Adaptör kiti aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Conta (1)
 N° 1 - Adaptör  

Ø 80/125 (2)

Ø 80/125 kiti aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Pul (3)
N° 1 - Alüminyum kiremit (4)
N° 1 - Sabit yarım rulman (5)
N° 1 - Mobil yarım rulman (6)
N° 1 - Eşmerkezli emiş/tahliye 

borusu Ø 80/125 (7)
Kitin geri kalan kısmı 
kullanılmamalıdır

Ø 60/100 Alüminyum kiremitli dikey kit. Kit montajı (Şek. 22). 
Konsantrik flanşı yükleyin (2) kombinin ortasında yer alan deliğe 
geçiriniz ve contasını (1) takınız bunu yaparken yuvarlak çıkın-
tıların aşağı gelmesine ve kazan flanşı ile temas etmesine dikkat 
ediniz ve de sette yer alan vidalarla sıkıştırınız.

Tuğlaların yerine alüminyum levhayı (4) yerleştirin, tam işaret-
lemek suretiyle yağmur sularının akışını sağlayın. Alüminyum 
kiremit üzerine yarım sabitleme rulmanını (6) yerleştirin ve 
emiş-tahliye borusunu (5) geçirin. Ø60/100 eşmerkezli terminalin 
erkek tarafını (5) (düz), flanşın üzerinde(2), pulu (3) yerleştir-
diğinizden emin olarak çarpıştırarak birleştirin, bu şekilde kiti 
oluşturan aksamların bağlantı ve tutuşları sağlanacaktır.
NOT: kombinin çok sert ısılara ulaşabileceği alanlara kurulması du-
rumunda standart donma önleyici kite alternatif olarak özel donma 
önleyici kit mevcuttur.

• Ø 60/100 dikey kit için uzatma (Şek.23). 
Bu konfigürasyona sahip set, dikey doğrultuda terminal dahil 
olmak üzere max 14,4 m’ye kadar uzatılabilir. Bu konfigürasyonun 
direnç faktörü 100'e eşittir. Bu durumda uygun uzatma bağlantı-
larının talep edilmesi gerekir.

Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey kit. Kit montajı (Şek. 24).
Ø 80/125 setinin montajında, Ø 80/125 duman borularının kuru-
labilmesi için flanşlı boru redüksiyon setinin kullanılması gerekir. 
Flanşlı dirseği (2) kombinin ortasında yer alan deliğe geçirin ve 
contasını (1) takın bunu yaparken yuvarlak çıkıntıların aşağı gel-
mesine 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 rulmanını 
(5) yerleştirin 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 (3) takmış olduğunuzdan emin olun, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Ø 80/125 dikey kit için uzatma (Şek.25). 
Bu konfigürasyona sahip kit, terminal dahil olmak üzere max 32 
m ye kadar uzatılabilir. İlave parçalar kullanıldığında, kabul edilen 
uzunluktan eşdeğer uzunluğun çıkarılması gerekir. Bu durumda 
uygun uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekir.
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Kit aşağıdakileri içerir:
N° 1 - Tahliye contası (1)
N° 1 - Flanş sızdırmazlık contası (2)
N° 1 - Dişi emiş flanşı (3)
N° 1 - Dişi tahliye flanşı (4)

N° 2 - 90° Ø 80 dirsek (5)
N° 1 - Ø 80 Emiş terminali (6)
N° 2 - İç pul (7)
N° 1 - Dış pul (8)
N° 1 - Tahliye borusu Ø 80 (9)

1.18 AYIRICI KİT MONTAJI.
• Hermetik odalı ve takviye fanlı C tipi konfigürasyon. 
Ø 80/80 Ayırıcı kit.
Bu kit, hava emiş ve atık gaz tahliye bacalarını ayırarak, konutun 
dışındaki havanın emilmesini ve atık gazların baca, duman tahliye 
kanalı veya borulardan tahliye edilmesini sağlar. (S) Borusundan 
(asit yoğunluğuna dayanması için tamamen plastik malzeme), 
yanmış yakıt maddeleri püskürtülür. (A) borusundan (bu da 
plastik malzemeden yapılmıştır), 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 yönlendirilebilirler.
• Ayırıcı set montajı Ø 80/80 (Şek. 26).
Kombinin flanşı ile temasta aşağıya doğru dairesel destekler ile 
yerleştirerek ilgili contayı (1) yerleştirerek kazanın orta deliğinde 
boşaltma flanşını (4) monte edin ve kitte bulunan düz uçlu ve al-
tıgen başlı 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 olun ve çarpıştırarak 
birleştirin. Tahliye terminalini (9) erkek tarafından (düz) dirse-
ğin (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.

• Kurulum boyutları (Şek. 27).
Bazı sınırlandırılmış koşullardaki Ø 80/80 ayırıcı terminal setinin 
minimum yer kaplama ölçüleri.

• Ø 80/80 Ayırıcı kit için uzatmalar.
Ø 80 emiş ve tahliye boruları için kullanılabilecek düz uzunluk 
sınırını (eğrimsiz) dikey olarak, tahliye veya emiş için kullanıl-
malarından bağımsız olarak 41 metredir. Ø 80 tahliye ve emiş 
boruları için düz olarak (emiş ve tahliye dirsekli) max yatay uzun-
luk, bunların emiş ya da tahliyede kullanılmalarından bağımsız 
olarak 36 metredir. Kurulumun türü C43

  doğal çekişli bir bana ile 
gerçekleştirilmelidir.
NOT: tahliye borularının içinde oluşan olası yoğuşma suyunun 
tahliyesini kolaylaştırmak için boruları minimum %1,5 bir eğim 
ile kazanın yönüne eğmek gerekir (Şek. 28).

* konfigürasyonu C53 tamamlamak için “yeşil seri” çatıdan tahliye terminali de bulundurun.
Duvarlarda ve binada konfigürasyona izin verilmez.

Minimum eğim %1,5

80 mm
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Kurulum çizimleri açıklaması:
Sete dahil olan aksamlar

Sete dahil olmayan aksamlar

1

A

Kit içeriği:
Ref. Miktar Tanımlama

1 1 Ø 100 veya Ø 125 kapak adaptörü
2 1 Neopren kapak contası
3 4 4.2 x 9 AF vida
4 1 TE M6 x 20 vida
5 1 M6 naylon düz rondela
6 2 Kapak deliğini kapatmak için sac tıpa
7 1 Neopren tıpa contası
8 1 M6 dişli pul
9 1 M6 somun

10 1 (80/125 kiti) Ø 60-100 eşmerkezli conta
11 1 (80/125 kiti) Ø 80-125 flanşlı adaptör
12 4 (80/125 kiti) TE M4 x 16 tornavida yarıklı vida
- 1 (80/125 kiti) Yağlayıcı pudra torbası

Ayrı olarak tedarik edilenler:
Ref. Miktar Tanımlama
A 1 Boru kit kapağı

1.19 C9 ADAPTÖR KİTİNİN MONTAJI.
Bu set, yanma havasının emilişini bir boru sistemi aracılığıyla 
doğrudan duman tahliyesinin bulunduğu şafttan gerçekleştire-
rek, "C93" konfigürasyonlu bir Immergas kazan kurulumunun 
yapılmasını sağlar.

Sistemin yapısı.
Sistemin eksiksiz ve fonksiyonel olması için aşağıdaki ayrı olarak 
satılan parçalara ihtiyacı vardır:
- kit C93 versiyon Ø100 veya Ø125;
- boru kiti Ø60 ve Ø80 sert ve Ø50 ve Ø80 esnek;
- montaj ve kombi türüne göre konfigüre edilmiş Ø60/100 veya 

Ø80/125 duman tahliye seti.

Kitin Montajı.
- "C9" setinin parçalarını boru sisteminin kapağına (A) monte 

edin (Şek. 30).
- (Sadece Ø125 versiyonunda) flanşlı adaptörü (11) eşmerkezli 

contayı (10) yerleştirerek kazana monte edip vidalarla (12) 
sabitleyin.

- Kullanım talimatlarında tarif edilen şekilde boru sisteminin 
montajını yapın.

- Kombi tahliye borusu ile boru sistemi dirseği arasındaki mesafeyi 
hesaplayın.

- Kombinin baca borusunu, eşmerkezli setin iç borusunun, boru 
sisteminin dirseğine tamamen oturacağını hesaba katarak yer-
leştirin ("X" mesafesi Şek. 31), dış boru ise adaptöre (1) iyice 
oturmalıdır.
NOT: tahliye borularının içinde oluşan olası yoğuşma suyunun 
tahliyesini kolaylaştırmak için boruları minimum %1,5 bir eğim 
ile kazanın yönüne eğmek gerekir.

- Adaptör (1) ve tıpaların (6) bulunduğu kapağı (A) duvara monte 
edip baca borusunu boru sistemine birleştirin.

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

Parçaların tamamı doğru şekilde monte edildikten sonra, atık 
dumanlar borulama sistemi aracılığıyla dışarı atılır, kazanın işle-
yişi için gerekli yanma havası doğrudan şafttan emilir (Şek. 31).

29

Boru döşeme  
Ø 80 Sert  
(A) mm

ŞAFT
(B) mm

ŞAFT
(C) mm

86 126 146

Boru döşeme  
Ø 80 Esnek  

(A) mm
ŞAFT

(B) mm
ŞAFT

(C) mm
90 130 150

Boru döşeme  
Ø 60 Sert ve  
Ø 50 Esnek  

(A) mm
ŞAFT

(B) mm
ŞAFT

(C) mm
66 106 126
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Teknik veriler.
- Şaft boyutları duman borusunun dış duvarı ile şaftın iç duvarı 

arasındaki minimum mesafeyi garanti etmelidir: 30 mm dairesel 
kesitli şaftlarda ve 20 mm kare kesitli şaftlarda (Şek. 29).

- 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 adet Ø60/10 90° dirsek, 
60/100 1 m yatay boru, 1 adet Ø60 90° dirsek ve terminal dahildir.

- Duman borusu sistem C93 belirlenmesi için farklı konfigürasyon-
larda gelen bu sadece tarif (Şek.31) düşünmelisiniz ki o 1 metre 
duman kanalı açıklanan göstergeye göre 4,9 için eşit bir direnç 
faktörü vardır. 

- 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.

- Duman borusu sistem C93 belirlenmesi için farklı konfigü-
rasyonlarda gelen bu sadece tarif (Res.31) aşağıdaki sızıntıları 
dikkate almak gereklidir: 

 - 1 m Ø 80/125 eşmerkezli boru = 1 m duman kanalı;
 - 1 adet 87° dirsek = 1,4 m duman kanalı;
Dolayısıyla, mevcut olan 28 m'den, eklenen parçanın eşdeğer 
uzunluğu çıkarılmalıdır.
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1.20 BACA VEYA TESİSAT ŞAFTLARI BORULARININ 
DÖŞENMESİ.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla çalışan ci-
hazların atık madde tahliyesi için, mevcut veya yeni yapı-
lan (yeni binalarda da) bir baca, duman tahliye deliği veya 
tesisat şaftı ve borulardan oluşan bir sistem kurulmasıdır.  
(Şek. 32). Boru döşeme işlemleri esnasında yürürlükteki yasal dü-
zenlemelerin yanı sıra standartlar ile kullanım ve montaj için Üre-
tici tarafından sunulan talimatlara riayet edilmesi gerekmektedir.
Immergas boru döşeme 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 ya-
saların ve talimatların içerdiği kurallara riayet etmeli, özellikle, 
çalışmaların sona ermesi ve aynı şekilde boru sistemlerin dev-
reye sokulması aşamasından evvel uygunluk beyanının tanzim 
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca projelendirme bilgilerinin ya da 
teknik raporların yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların 
ön gördüğünce seyri gerekmektedir. Boru sistemi için sistemin 
zaman içinde güvenilirliğini ve işlevselliğini garanti etmek için 
aşağıdakiler gereklidir:
- yürürlükteki yasal düzenleme ve standartların öngördüğü üzere 

orta seviye ortam ve atmosfer şartlarında kullanılması (termofi-
zik 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 yürürlükte olan kurallara göre ve 
önceden seçilen “yeşil seri” boru sistemi için sistemle birlikte 
verilen açıklamalara göre gerçekleştirilmesi.

- Üretici tarafından belirtilen maksimum uzunluğa uyulması, 
bununla ilgili olarak:

 - Ø60 sert boru döşenen dikey mesafe max 22 metredir. Bu 
uzunluk, Ø 80 komple emiş terminali, 1 metre Ø 80 tahliye ve 
kazan çıkışındaki Ø 80 90° iki adet dirsek göz önüne alınarak 
saptanmıştır.

 - Ø 80 esnek boru döşenen hattın azami 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 max 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.

Açıklamalara kitin içinde mevcut olan talimat sayfasından da-
nışılabilecek olan esnek Ø 50 boru sisteminin bir başka sisteme 
kurulması mümkündür.

1.21 İÇ MEKANLAR İÇİN AÇIK HAZNELİ VE TAKVİYE 
FANLI B TİPİ KONFİGÜRASYON.

Cihaz binaların içine B 23veya B53  modelindeki gibi monte edile-
bilir; her olasılıkta, tüm teknik talimatlar, teknik kurallar, yürür-
lükteki ulusal ve yerel düzenlemelere itaat edilmesi tavsiye edilir.
Kurulum için (Parag. 1.14) bölümünde gösterilen uygun kapak 
kiti kullamak gereklidir.

1.22 DUMAN KANALI/BACA DELİĞİNDEN DUMAN 
TAHLİYESİ.

Duman tahliye kanalının doğal çekişli B tipi teçhizatlar için (CCR) 
geleneksel tipte çok yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. Du-
man tahliyesi, sadece C konfigürasyonu ile kurulmuş kazanlarda 
LAS tipi özel bir ortak baca deliğine bağlanabilir. Yürürlükteki 
yerel kurallardan farklı olmadığı sürece, B23 konfigürasyonunda, 
tek bir baca ile veya özel bir terminal ile doğrudan havaya tahliye 
yapılabilir. Müşterek ve kombine baca sistemlerinin yalnızca C tipi 
cihazlarla ve aynı türde yakıt ile beslenen ve aynı türde cihazlar 
ile tek bir yakıtla beslenerek max termik aktarımının nominal 
değerinin %30 altına inmeyen cihazlarla bağlanması gerekir. Aynı 
müşterek baca sistemine veya birleşik bacalara bağlanan cihazların 
termodinamik akışkan özelliklerinin (max duman taşıma, karbon 
dioksit yüzdesi, nem yüzdesi, vs.) bağlı ortalama kazana göre 
%10 dan daha fazla fark oluşturmaması gerekir.Birleşik ve müş-
terek baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların hesaplama 
metotları ve temel kuralları takip edilerek mesleki açıdan vasıflı 
personel tarafından projelendirilmelidir. Duman tahliye boruları-
nın bağlanacakları baca veya boruların seçimlerinin yürürlükteki 
teknik talimatların şartlarına cevap vermeleri gereklidir. Eğer 
sadece yürürlükte olan standartlar tarafından öngörülen vazgeçme 
koşullar oluşursa bir yoğuşmalı olanlar konvensiyonel C tipi bir cihazı 
değiştirme olasılığı kabul edilir.
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1.24 TESİSAT DOLDURMA SU ARITMA 
İŞLEMİ.

Önceki paragraflarda belirtilmiş olduğu üzere belir-
tilen yöntemler ve yürürlükteki yerel standartların 
komutları izlenerek kalorifer suyu ve sıcak su tesisatı 
suyunun işlenmesi buyrulur. 
Işı eşanjörünün iyi işleyişini ve süresini etkileyen parametreler 
pH, total sertlik, iletkenlik, doldurma suyunda oksijen bu-
lunmasıdır, bunlara ayrıca tesisatın işlem atıkları (olası lehim 
artıkları), olası yağ kalıntıları, ve ışı eşanjöründe hasara neden 
olabilecek ürünler eklenirler.
Hasarları önlemek için aşağıdakiler tavsiye edilir:
- Hem yeni hem eski sistem üzerinde kurulumdan önce tesi-

satta bulunan katı atıkları temizlemek amacıyla temiz su ile 
temizlik yapın.

- Tesisatın kimyasal temizlik işlemini sağlayın:
 - Yeni sistem temizliği: dikkatli bir yıkamayla birlikte uygun 

bir temizleyici kullanın (örneğin Sentinel X 300, Fernox 
Cleaner F3 veya 300 Jenaqua gibi).

 - Eski sistem temizliği: dikkatli bir yıkamayla birlikte uygun 
bir temizleyici kullanın (örneğin Sentinel X400 veya X800, 
Fernox Cleaner F3 veya 400 Jenaqua gibi).

- Maksimum total sertliği ve doldurma suyu miktarını grafiği 
referans alarak kontrol edin (Şek. 33), içerik ve su sertliği 
gösterilen eğri altında ise belirli herhangi bir işleme gerek 
yoktur, kalsiyum karbonat içeriği kısıtlamak için, tam tersi 
şekilde doldurma suyunun işlenmesini sağlamak gereklidir.

- Suyun işlenmesi gerekli olduğunda doldurma suyunun 
tuzdan tamamen arındırılması ile gerçekleştirilmelidir. Tam 
tuzdan arındırma ile, tam yumuşatmanın tersine, sertleşti-
rici maddelerin ortadan kaldırılması yanı sıra (Ca, Mg), 10 
microsiemens/Cm’ye kadar doldurma suyunun iletkenliğini 
azaltmak için tüm diğer mineraller de temizlenir. Onun 
düşük iletkenlik, tuzlama suyun yalnızca bir ölçü kireç taşı 
oluşumuna karşı değildir, ama aynı zamanda korozyona karşı 
bir koruma sağlamaktadır.

- Uygun bir inhibitör / pasivatör yerleştirin (örnek Sentinel 
X100, Fernox Protector F1 veya Jenaqua 100) eğer gerekirse 
uygun antifriz sıvı ekleyin (örnek olarak Sentinel X500, Fer-
nox Alphi 11 veya Jenaqua 500).

- Suyun elektrik iletkenliğinin işlenmiş su olması durumunda 
2000 μs/cm üzerinde olmadığını ve işlenmemiş su olması 
durumunda 600 μs/cm altında olmadığını doğrulayın.

- Korozyon olaylarını önlemek için tesisat suyunun pH’si 
20÷25°C arasında bir sıcaklıkta ölçülmüş 7,5 ve 9,5 arasında 
olmalıdır.

- 250 mg/l’den az olması gereken maksimum klorür içeriğini 
kontrol edin.

NOT: su işleme ürünlerinin kullanım miktarları ve yön-
temleri konusunda üretici tarafından sağlanan talimatları 
referans alın.

1.23 BACA DELİKLERİ, BACALAR VE BACA 
ŞAPKALARI VE TERMİNALLER.

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 terminalleri:
- binanın dış cephe duvarlarına konumlandırılmalıdır;
- yürürlükteki teknik talimatlarda bulunan minimum mesafe 

değerlerine riayet edilerek yerleştirilmiş olması gerekir.

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 ila 35 
kW arası kadar termik taşıma kapasiteli gaz cihazlarının yakıt 
ürünlerinin direkt tahliyesine yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması koşulu ile izin verilir.

Toplam su sertliği °F

Si
ste

m
 su

 li
tre

ler
i

NOT: Grafik tüm tesisat yaşam döngüsünü 
ifade eder. Söz konusu tesisatın boşaltılmasını 
ve doldurulmasını içeren rutin ve özel bakım 
işlemlerini de göz önünde bulundurunuz.
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1.25 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kazan bağlandıktan sonra, tesisatı dolum musluğu aracılığıyla 
doldurun (Böl. 26 Res. 36). Dolum işleminin, muhtemel hava 
kabarcıklarının kazan cihazı üzerinde öngörülen tahliyelerden 
çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla yavaşça yapılması 
gerekmektedir.
Kombiye, devir cihazının üzerinde bulunan bir otomatik tahliye 
valfi yerleştirilmiştir. Başlığın gevşetilmiş olduğunu kontrol ediniz. 
Sonrasında radyatörlerin tahliye valflerini açın.
Radyatörlerin tahliye valflerini yalnızca su çıkmaya başladığında 
kapayın.
Kazan manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği zaman dolum 
musluğunun kapatılması gerekmektedir.
NOT.: bu işlemler sırasında kombi içinde mevcut otomatik hava-
landırma işlevlerini etkinleştirmek (ilk başlatmada etkinleştirir).

1.26 YOĞUŞMA SUYU TOPLAMA SİFONUNUN 
DOLDURULMASI.

Kombinin ilk çalıştırılmasında, yoğuşma suyu tahliyesinden ya-
nıcı maddelerinin çıkması olabilir, ancak cihazın birkaç dakika 
çalışmasından sonra, yoğuşma suyu tahliyesinden yakıt duman-
larının çıkmadığını kontrol edin. Bu da sifonun duman geçişine 
mani olacak seviyede doğru yoğuşma suyu ile dolmuş olacağı 
anlamına gelir.

1.27 GAZ TESİSATININ DEVREYE SOKULMASI.
Tesisat işletime sokulurken teknik yönetmeliklere uyulmalıdır. 
Yeni yapılan gaz tesisatlarında:
- kapı ve pencereleri açın;
- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal vermeyin;
- borulardaki hava birikintilerini boşaltın;
- yürürlükteki düzenlemelere göre dahili tesisatın sızdırmazlığını 

kontrol edin.

1.28 KOMBİNİN DEVREYE SOKULMASI (ATEŞLEME).
Kombinin işleme alınması (aşağıda listelenen işlemler sadece 
profesyonel kalifiye ve çalışmalardan sorumlu kişilerin varlığında 
yapılmalıdır):
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın sızdırmazlığını kontrol 

edin;
- kombinin ayarlanmış olduğu kullanılan gazın uygunluğunu 

doğrulayın (gaz türü elektrik beslemesinden önce ekranda belirir, 
veya ilgili parametrede “G” doğrulayarak);

- 230 V-50 Hz'de bir şebekeye bağlantıyı, L-N kutupluluğuna 
uyulduğunu ve topraklama bağlantısını kontrol edin;

 - yakıt birikmesine neden olacak dış sebeplerin söz konusu olup 
olmadığını kontrol edin;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme oluştuğundan emin olun;
- gaz değeri ve ilgili basınçların kılavuzda belirtilenlere uygun 

olduğunu doğrulayın (Parag. );
- gaz olmaması durumunda güvenlik cihazının işlemini ve ilgili 

işlem süresini kontrol edin;
- kombide ve kombinin yukarısında bulunan genel selektör işle-

mini kontrol edin;
- emiş / tahliye terminallerinin (varsa) tıkalı olmadığını kontrol edin.
- Baca testini gerçekleştirin.
Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç vermemesi 
halinde sistemin çalıştırılmaması gerekir.

1.29 SİRKÜLASYON POMPASI.
Kombiler, bir adet değişken hızlı sirkülasyon pompası ile birlikte 
temin edilmektedir.
Isıtma aşamasında, "Elektronik kart programlama" menüsünde 
seçilebilir çalışma şekilleri mevcuttur.
NOT: ΔT(A3) kontrolü ısıtma sistemi ve kombinin özellikleri ile 
uygun şekilde çalıştırılabilir.
• Oransal akış (A3 = 0): sirkülasyon pompası hızı brülör gücüne 

göre değişir, güç arttıkça hız da artar.
• ΔT Sabit (A3 = 5 ÷ 25 K): sirkülasyon pompasının hızı, tesisat 

gidiş ve geri dönüşü arasındaki ΔT 'yi ayarlanan K (A3 = 15 
Default) değerine göre sabit tutmak için değişir.

• Sabit: “A1” ve “A2” parametrelerini (5/6 ÷9) aynı değere ayar-
landığında pompa sabit hızda çalışır. kombinin doğru şekilde 
çalıştırılması için önceden belirtilen minimum değerin altına 
inmesine izin verilmez.

Kullanım suyu aşamasında pompa daima max hızda çalışır.
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 
gösterin.
By-pass Ayarı (Böl. 23 Şek.36). Kazan bypass açık halde fabri-
kadan çıkar.
Spesifik tesisat gerekliliklerine ihtiyaç duyulması halinde, bypass 
minimumdan (bypass kapalı) maksimuma (bypass açık) ayarla-
nabilir. Düz bir tornavida ile ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek 
by-pass açılır, saat yönünün tersinde çevrilerek kapanır.
NOT: by-pass bulunması kombide minimum su sirkülasyonunu 
ve bir çok zona bölünmüş tesisatlar durumunda cihazın doğru 
işleyişini garanti eder.
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Tesisattaki mevcut basınç.
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 A+B = Kapalı by-pass'lı tesisatta mevcut akış
 B = Tesisattaki By-Pass dahil mevcut akış
 C+D = By-pass açıkken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
 D = By-pass kapalıyken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
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 A+B = Kapalı by-pass'lı tesisatta mevcut akış
 B = Tesisattaki By-Pass dahil mevcut akış
 C+D = By-pass açıkken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
 D = By-pass kapalıyken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
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 A+B = Kapalı by-pass'lı tesisatta mevcut akış
 B = Tesisattaki By-Pass dahil mevcut akış
 C+D = By-pass açıkken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
 D = By-pass kapalıyken sirkülatör tarafından emilen güç (noktalı alan)
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1.30 KOMBİ ANA PARÇALARI.

Açıklama:
 1 - Tesisat genleşme tankı
 2 - Brülör
 3 - Ateşleme/iyonizasyon elektrotları
 4 - Hava emiş borusu
 5 - Gidiş sensörü
 6 - Fan
 7 - Yoğuşma suyu tahliye sifonu
 8 - Kullanım suyu akış anahtarı

 9 - Gaz enjektörü
 10 - Gaz valfi
 11 - Kullanım suyu eşanjörü
 12 - Tesisat boşaltma musluğu
 13 - Kullanma suyu sensörü
 14 - Ölçüm prizleri (hava A) - (duman F)
 15 - Duman sensörü
 16 - Yoğuşma Eşanjörü
 17 - Venturi

 18 - Dönüş sensörü
 19 - Tesisat basınç anahtarı
 20 - Hava boşaltma valfi
 21 - Kombi sirkülasyon pompası
 22 - 3 bar güvenlik valfi
 23 - By-pass
 24 - 3 yollu valf (motorlu)
 25 - Vana tahliye rakor sinyali
 26 - Tesisat dolum musluğu

1.31 TALEP ÜZERİNE MEVCUT KİT.
• Denetlenebilir filtreli veya filtresiz, kapama musluğu setleri 
(talep üzerine). Kombi, bağlama gruplarına ait gönderme 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 kazan içerisindeki suyun boşal-
tılmasına olanak sağlarlar, filtreli versiyonunda gözlemlenebilir 
filtre sayesinde kazanın sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

• Polifosfat dozaj kiti (talep üzerine). Polifosfat dozaj ayarlayıcı, 
sıcak kullanım suyu üretim ve termik değişimini zaman içerisin-
de orijinal koşullarında koruyarak kireç birikintisi oluşumunu 
azaltır. Kombi, polifosfat dozaj ayarlayıcı uygulamasına uygun 
olarak hazırlanmıştır.

 NOT: Eğer yürürlükteki standartlar tarafından öngörülürse, 
kullanım sıcak suyu için bir kimyasal iyileştirme işlemidir.

• Kaplama kiti (talep üzerine). Cihazın kısmen korunaklı me-
kanlara direkt hava aspirasyonlu montajı durumunda, kombinin 
doğru işleyişini sağlayan ve kötü hava koşullarından koruyan 
uygun bir kaplama monte edilmesi şarttır.

• Cycloidal filtre seti (talep üzerine). Cycloidal mıknatıs filtresi 
su sisteminde mevcut olan demirli artıkları yolunu kesmek için 
sağlar. Kitin içindeki iki musluk sayesinde devreyi boşaltmak 
zorunda olmadan filtreyi temizleyerek kolay bir bakım yapmak 
mümkündür.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde montaj ve kullanım 
kılavuzları ile birlikte tedarik edilmektedir.
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2 KULLANIM VE BAKIM  
TALİMATLARI. 

2.1 GENEL UYARILAR.

DİKKAT:
• Asılı kombiyi pişirme yerlerinden 

gelebilecek direkt buhara maruz bı-
rakmayın.

• Cihaz, denetim altında oldukları sürece veya 
cihazın güvenli kullanımı ve tehlikelerin 
anlaşılmasıyla ilgili talimatları aldıkları 
zaman 8 yaşın altında olmayan çocuklar 
tarafından ve fiziksel, duyusal veya zihinsel 
azaltılmış becerilere sahip kişiler tarafından 
kullanılabilir. Çocukların cihaz ile oynaması 
yasaktır. Kullanıcı tarafından yapılması ge-
reken temizlik ve bakım işlemleri denetim 
olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.

• Güvenliğin sağlanması amacıyla hava emiş/
atık gaz-tahliye terminalinin (eğer mevcut-
sa), geçici süreli olsa dahi, tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

• Kombinin bir süreliğine devre dışı bırakıl-
masına karar verilmesi durumunda aşağı-
daki işlemlerin yapılması gerekir:

 a) antifriz kullanımın öngörülmemiş olması 
halinde, tesisat suyunu boşaltınız;

 b) elektrik, su ve gaz beslemelerini kesiniz.
• Duman tahliye cihazları veya kanallar civa-

rında yapılacak bakım ve tamirat işlemleri 
esnasında cihazınızı söndürerek kapatın 
ve işlemler bittikten sonra cihazınızı çalış-
tırmadan evvel uzman bir teknik personel 
tarafından kazanın kontrol edilmesini temin 
ediniz.

• Kolayca alev alabilecek maddelerin bulun-
duğu cihazların ya da bölümlerinin temiz-
liğini yapmayınız.

• Kombinin monte edilmiş olduğu mahalde 
kolay alev alan kaplar ve maddeler bırakma-
yınız.

• Cihazı açmayın ve kurcalamayın.
• Emme ve tahliye borularını sökmeyin 

ve kurcalamayın.
• Sadece kılavuzun işbu bölümünde listelenen 

kullanıcı arayüzü cihazlarını kullanın.
• Cihaz üzerine çıkmayın, cihazı destek nok-

tası olarak kullanmayın.

DİKKAT:
Her türlü elektrikli aletin kullanılması 
bir takım temel kurallara uyulmasını 
gerektirir:
- cihaza vücudunuzun ıslak ve nemli kısımları 

ile ve yalınayakken dokunmayın;
- elektrik kablolarını çekiştirmeyin, cihazı 

harici atmosferik etkenlere (yağmur, güneş, 
vs.) maruz bırakmayın;

- cihazın besleme kablosunun kullanıcı tara-
fından yenisi ile değiştirilmemelidir;

- kablonun hasar görmesi durumunda, ka-
patın ve kablonun yenisi ile değiştirilmesi 
amacıyla mesleki açıdan uzman bir kişiye 
başvurun;

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

DİKKAT:
50 °C üzerinde sıcaklıkta su ciddi yan-
malara neden olabilir. Her türlü kul-
lanımdan önce suyun sıcaklığını her zaman 
kontrol edin.

Ekranda görüntülenen ısı değerlerinin, kombiden kay-
naklanmayan, çevresel koşullara bağlı olan +/- 3°C'lik 
bir hata payı vardır.
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DİKKAT:
binalarda gaz kokusu olduğunda:
- gaz sayacı kesme cihazını veya ana 

kesme cihazını kapatın;
- eğer mümkünse üründeki gaz kesme vanasını 

kapatın;
- eğer mümkünse kapıları ve pencereleri açın 

ve bir hava akımı sağlayın;
- serbest alev kullanmayın (örnek: çakmak, 

kibrit);
- sigara içmeyin;
- elektrik şalterleri, prizler, ziller, telefonları 

kullanmayın;
- uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin 

Yetkili Teknik Servisi).

DİKKAT:
yanık kokusu duyulursa veya cihazdan 
duman çıktığı görülürse cihazı kapatın, 
elektrik beslemesini kesin, gaz ana vanasını 
kapatın, pencereleri açın ve uzman bir firmayı 
arayın (örneğin Yetkili Teknik Servisi).

DİKKAT:
Ömrü bitmiş ürün normal evsel 
atıklar gibi imha edilmemelidir ve 
ortamda terk edilmemelidir, fakat 
yürürlükteki yasaların öngördüğü şekilde 
yetkili bir firma tarafından temizlenmelidir. 
İmha etme talimatları için imalatçıya danışın.
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2.3 KUMANDA PANELİ.

Açıklama:
 1 - Off / Stand-by / Yaz / Kış düğmesi
 2 - Bilgi düğmesi
 3 - Reset düğmesi
 4 - Kullanma suyu sıcaklığını azaltmak için düğme 
 5 - Kullanma suyu sıcaklığının yükseltilmesi için düğme 
 6 - Tesisat suyu akış sıcaklığını yükseltilmek için düğme 
 7 - Tesisat suyu akış sıcaklığını azaltmak için düğme
 8 - Kazan manometresi
 9 - Sıcak kullanım suyu üretim aşaması aktif
 10 - Kazan uzaktan kumandayaV2  (opsiyonel) veya diğer 

dış cihazlara bağlı
 11 - Alev mevcudiyeti sembolü ve buna bağlı kuvvet 

azalması

 12 - Dış sıcaklık sondası aktif (opsiyonel)
 13 - Solar fonksiyonu aktif
 14 - Kalorifer aşaması fonksiyonu aktif
 15 - Isıtma sıcaklığı seviye indikatörü
 16 - Kombi Stand-by modunda
 17 - Kış modunda işletim
 18 - Yaz modunda çalışma
 19 - Sıcaklık, kombi bilgileri ve hata kodları göstergesi
 20 - Bu modelde kullanılmamaktadır 
 21 - Kombi "RESET" düğmesi ile serbest bırakılmak gereği 

ile bloke durumda
 22 - Sıcak kullanma suyu sıcaklık seviyesi indikatörü

2.2 TEMİZLİK VE BAKIM.

Kazanın sağlamlığını korumak ve zaman içinde 
kazanı karakterize eden güvenlik, performans ve 
güvenlik özelliklerini değişmeden muhafaza etmek 
için “cihazın yıllık kontrol ve bakım” bölümüyle ilgili 
maddede belirtilenlere uygun şekilde yıllık olarak 
bakım işlemini gerçekleştirmek gereklidir yasalarca 
belirlenen sınırlamalar çerçevesinde.
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2.4 KOMBİNİN KULLANIMI.
Ateşlemeden önce, tesisatın su ile dolu olduğunu, manometrenin 
(8) ibresinin 1÷1,2 arasında bir değer gösterdiğini kontrol ediniz.
- Kombinin ana girişindeki gaz musluğunu açın.
- Sonrasında “ ” düğmesine “stand-by” ( ) konumundan 

“yaz” ( ) ve “kış” ( ) konumuna devirsel olarak geçmek için 
basın.

• Yaz ( ): kombi bu modda iken sadece sıcak kullanma suyu 
üretimi için çalışır, sıcaklık düğmeler “ ” tarafından ayar-
lanır ve ilgili sıcaklık gösterge (19) aracılığı ile ekran üzerinde 
gösterilir, ayrıca indikatörde seçilebilir sıcaklık seviyesi gösterilir 
(22).

• Kış ( ): bu modda kombi, gerek sıcak kullanma suyu üretimi 
ve gerekse ortam ısıtmak için çalışır. Kullanım sıcak suyunun 
sıcaklık ayarı her zaman için düğmeler “ ” vasıtasıyla yapılır, 
kaloriferin sıcaklık ayarı ise “ ” düğmeler vasıtasıyla ayarlanır 
ve ilgili sıcaklık ekran üzerinde gösterge (19) tarafından belirtilir, 
ayrıca indikatörde seçilebilir sıcaklık seviyesi gösterilir (15).
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. Brülörün her yanışında ekran üzerinde ilgili güç skalası 
ile alev mevcudiyetini gösteren ilgili sembol (11) görüntülenir.

• Amico Uzaktan Kumanda V2 ile çalışma (CARV2) (Opsiyonel). 
CARV2 nin bağlı olması halinde, ekran üzerinde ( ) sembolü 
belirir, kombinin ayar parametreleri CARV2 kumanda panelinden 
ayarlanabilir, kombinin kumandalar panelinde reset (3) düğmesi, 
kapatma düğmesi (1) (sadece "off" modu) ve çalışma durumunun 
görüntülendiği ekran açık kalır.

 NOT: kombi “off ” modunda getirildiğinde CARV2 üzerinde bağ-
lantı hata sembolü “ERR>CM” belirecektir, CARV2 kaydedilen 
programları kaybetmeden beslenmiş olarak muhafaza edilir.

• Solar fonksiyon ( ). Bu işlev, eğer kombi kullanım suyu 
girişinde bir sonda 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, ekranda sağlık levhası sembolü gösterecek 
( ) ve güneş sembolü işlevi yanıp söner ( ).

 Güneş sisteminde sağlanan su set sıcaklık daha az olduğu zaman" 
ya da gecikme süresi"yetersiz ise kombi açılır, bu noktada Güneş 
fonksiyon sembolü sabit kalır.

• Opsiyonel dış sensör ile işleyiş ( ). Opsiyonel dış sensörlü 
tesisat durumunda, ortam ısıtmak için kombinin akış sıcaklığı 
ölçülen dış sıcaklığına göre dış sensör tarafından yönetilir (Par. 
1.11).  “0 ila 9” arasında bir değer seçerek “ ” düğmeler 
ile (veya kazana bağlı ise CARV2 kumanda panelinde) çalışma 
eğrisini seçerek akış sıcaklığını değiştirmek mümkündür.

 Mevcut dış sensör ile ekranda (12) ilgili sembol belirir. Isıtma 
modu devredeyken, kazan, tesisatta bulunan suyun ısısının rad-
yatörleri ısıtmaya yetecek ısıda olması halinde, yalnızca kombi 
sirkülasyon motorunu devrede tutarak çalışır.

• “Stand-by” modu. ( ) sembolü görünene kadar “ ” düğ-
mesine art arda basın, bu andan itibaren kombi etkisiz kalmasına 
rağmen donma önleme fonksiyonu, üç yol ve pompa anti-bloğu 
ve olası anormalliklerin sinyallerinin işlevi garanti edilir.

• “Off ” modu. “ ” düğmesini 8 saniye basılı tutulduğunda 
ekran kapanır ve kombi tamamen kapanmıştır. Bu konumda 
güvenlik işlevleri garanti edilmezler.

DİKKAT:
“Stand-by” ve “Off ” modunda kombi 
hala gerilim altındadır.

• 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.
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2.5 HATA VE ARIZA SİNYALLERİ.
Victrix Tera kombi olası arızaları, aşağıdaki tabloya göre, kombi 
ekranı üzerinde görüntülenen bir kod aracılığı ile bildirir (19):

Hata 
Kodu Belirlenen hata Neden Kombi durumu / Çözüm

01 Ateşleme eksikliği 
nedeniyle bloke olma

Oda ısıtma veya sıcak kullanma suyu üretimi talebi 
durumunda önceden belirlenmiş süre içinde ateşlenmi-
yor. Cihazın ilk kez ateşlenmesinde veya uzun bir süre 
çalıştırılmamasından sonra bloke halinin kaldırılması 
için müdahalede bulunulması gerekebilir.

Reset (1) düğmesine basın

02
Emniyet termostatı 
arızası (aşırı 
ısınmadan ötürü)

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan 
ötürü içeride aşırı ısınma oluşursa kazan aşırı ısınmadan 
ötürü engelleme safhasına girer.

Reset (1) düğmesine basın

03 Termostat duman 
engeli

Normal çalışma evresi süresince herhangi bir arızadan 
ötürü içeride aşırı ısınma duman kazan bloke olur Reset (1) düğmesine basın

04 Bağlantıların direnç 
blokajı

Elektronik kart gaz vanası beslemesinde bir hata tespit 
ediyor. Bağlantısını kontrol edin. (arıza sadece talep 
üzerine tespit edilir ve görüntülenir).

Reset (1) düğmesine basın

05 Çıkış sensöründe 
arıza Kart NTC çıkış sensöründe bir hata tespit eder. Kombi çalışmıyor (1)

06 Kullanma suyu 
sensöründe arıza

Kart kullanım suyu NTC sensöründe bir hata tespit eder. 
Bu durumda donmaya karşı koruma devreden çıkmıştır

Kombi sıcak kullanma suyu üretmeye devam eder fakat 
iyi verim alınamaz (1)

08 Maksimum reset 
sayısı Önceden gerçekleştirilen mevcut reset sayısı.

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. 
Cihazda beslemeyi keserek ve yeniden uygulayarak 5 
deneme elde edilir.

10 Tesisat basıncı yetersiz Kombinin sağlıklı ve düzgün çalışabilmesi için yeterli 
derecede basınç tesisat içerisinde tespit edilemiyor.

Kombinin basıncının 1÷1,2 bar arasında olduğunu 
kombinin manometrosu (1) üzerinde kontrol edin ve 
gerekirse basıncı doğru haline getirin.

15 Konfigürasyon hatası Kart kazanın elektrik kablajında bir arıza veya bir uyum-
suzlık tespit etti ve başlamıyor.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kazan 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır. Kombinin 
doğru yapılandırılmış olduğundan emin olun (1)

16 Fan arızası Fanın elektronik veya mekanik bir arızası olması halinde 
görülür. Reset (1) düğmesine basın

20 Parazit alev engelleme Tesisat devresinde kaçak olması halinde ya da alev kont-
rolünde hatalar oluşması halinde görülür. Reset (1) düğmesine basın

23 Dönüş sensörü hatası Kart NTC geri dönüş sensöründe bir arıza tespit etti Kombi çalışmıyor (1)

24 Klavye hatası Kart klavyede bir hata tespit eder. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1).

(1) Bloke olma veya arızanın devam etmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi)
(2) Bu arıza yalnızca "Bilgiler" menüsünde mevcut olan hata listesinde kontrol edilebilir
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Hata 
Kodu Belirlenen hata Neden Kombi durumu / Çözüm

27 Yetersiz sirkülasyon

Ana devrede yetersiz su sirkülasyonundan kaynaklanan 
kazanın aşırı ısınması durumunda gerçekleşir; nedenleri 
aşağıdakiler olabilir: 
- tesisatta yetersiz sirkülasyon; ısıtma devresinde bir 

engelleme olmadığını ve tesisatın havasının alınmış 
olduğundan emin olun (hava boşaltımı);

- engellenmiş sirkülasyon; sirkülasyon engelinin kaldı-
rılması gerekir.

Reset (1) düğmesine basın.

29 Duman sensör arızası Kart, duman sensöründe bir hata tespit eder Kombi çalışmıyor (1)

31 Uzaktan kumanda ile 
iletişim kaybı

Uygun olmayan bir uzaktan kumandaya bağlanması 
halinde oluşur, veyahut da kazan ile uzaktan kumanda 
arasındaki bir iletişim kaybı halinde saptanır

Kombideki gerilimi kesin ve yeniden gerilim verin. Eğer 
yeniden çalıştırmada Uzaktan Kumanda belirtilmezse 
kombi lokal işlem moduna geçer ve böylece kombi 
halihazırda mevcut kumandaları kullanır. Bu durumda 
kombi “Isıtma” (1) işlevini harekete geçirmek mümkün 
değildir.

37 Alçak güç kaynağı 
gerilimi

Besleme gerilimi, kazanın doğru çalışması için izin 
verilen sınırların altında olduğunda oluşur. 

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

38 Alev sinyali kaybı

Kombinin doğru şekilde ateşlendiği ve brülör alevinin 
beklenmedik bir sönüşü meydana geldiği durumlarda 
görülür; yeniden ateşleme denemesi yapılır ve kombi-
nin normal koşullarının sağlanması durumunda reset 
edilmesine gerek duyulmaz.

Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri ile kombi 
resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1) (2)

43 Alev sinyal kaybı 
nedeniyle bloke

Kullanıcının olduğunda oluşur önceden belirlenmiş 
bir hatası içerisinde daha fazla ardışık kez için "sinyal 
kaybı (38)”.

Reset düğmesine basın, başlamadan önce kombi hava-
landırma sonrası bir çevrim yapar. (1)

45 ΔT yüksek Kombi sistem gönderme sondası ve geri dönüş sensörü 
arasında ΔT öngörülmeyen ve ani bir yükselme belirledi.

Yoğuşumlu modüle gelebilecek olası zararları önlemek 
için brülörün gücü sınırlandırılır, doğru ΔT eski haline 
getirildiğinde kombi normal çalışmasına döner. Kombide 
su sirkülasyonu olup olmadığını, sirkülasyon pompası-
nın tesisatın ihtiyaçlarına uygun şekilde konfigüre edilip 
edilmediğini ve geri dönüş sensörünün doğru şekilde 
çalışıp çalışmadığını kontrol edin. (1) (2)

47 Düşük brülör gücü Yüksek baca gazı sıcaklığı belirlenmesi durumunda kom-
bi kendi zarar görmesini önlemek için çıkış gücü azaltır. (1)

51
CAR Kablosuz 
haberleşmesinin 
düşmesi

Kombi ve CAR arasında iletişim arızası durumunda 
kablosuz versiyonu belirtilir hata, şu andan itibaren 
sistem sadece kombi kontrol panelin ile kontrol edilebilir.

CAR Kablosuz çalışmasını denetleyin, pil şarjını kontrol 
edin (talimat kitapçığına bakın).

60 Bloke pompa arızası
Pompa aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle durmuş:
- Pervane bloke oldu, elektrik arızası

İlgili paragrafta belirtildiği gibi sirkülatörün serbest 
kalmasını deneyin. Normal koşulların eski hallerine 
getirilmeleri ile kazan resetlemeye gerek kalmadan 
tekrar çalışır (1)

61 Sirkülatörde hava 
mevcudiyeti Pompa içinde hava saptandı; pompa çalışamıyor

Pompa ve ısıtma devresindeki havanın boşaltılmasını 
sağlayın. Normal koşulların eski hallerine getirilmeleri 
ile kazan resetlemeye gerek kalmadan tekrar çalışır (1)

70 Gönderme / dönüş 
sensör değişimi

Kombi kablajının bağlantısını hata olması durumunda 
hata belirlenir Kombi çalışmıyor (1)

75 Akış ve/veya dönüş 
sensör arızalı işleyişi

Tesisat akış ve dönüş sensörlerinin birinde veya her 
ikisinde olası bozulması Kombi çalışmıyor (1)

76
Gidiş ve/veya dönüş 
sensörleri sıcaklık 
sapması

Tesisat gidiş ve dönüş sensörlerinin birinde veya her 
ikisinde bir arızalı çalışma belirlendi Kombi çalışmıyor (1)

(1) Bloke olma veya arızanın devam etmesi halinde uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisi)
(2) Bu arıza yalnızca "Bilgiler" menüsünde mevcut olan hata listesinde kontrol edilebilir
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2.6 BİLGİ MENÜSÜ.
En azından 1 saniye boyunca “ ” düğmesine basınca kom-
binin bazı işleyiş parametrelerini görüntülemeyi sağlayan “Bilgi 
menüsü” aktifleşir.
Çeşitli parametrelerde gezinmek için “kullanım suyu ayarı”  
“ ” düğmelerine basın.
Göstergede aktif menüde (19) alternatif olarak “d” harfi ile para-
metre ve parametre numarası görüntülenir.
Parametre değerini görüntülemek için  düğmesi ile seçin.
Önceki ekrana dönmek veya menüden çıkmak için “ ” 
düğmesine basın veya 15 dakika bekleyin.

Id Parametre Tanımlama
d 0.0 Kullanılmıyor
d 0.1 Alev sinyalini görüntüler (μA)
d 0.2 Ana değiştiriciden çıkıştaki anlık ısıtma gönderim ısısını görüntüler
d 0.3 Kullanma suyu değiştiricisinden çıkan anlık sıcaklığı görüntüler
d 0.4 Isıtma seti için ayarlanan değeri görüntüler
d 0.5 Kullanım suyu seti için ayarlanan değeri görüntüler

d 0.6 Dış ortam sıcaklığını gösterir (eğer dış hava sıcaklık sensörü varsa)
Sıfırın altında ısılar durumunda değer yanıp söner şekilde görüntülenir.

d 0.7 Girişteki kullanım suyunun ısısını görüntüler (optional kullanım suyu giriş sonrası varken)
d 0.8 Tesisat geri dönüş suyu ısısını görüntüler

d 0.9 Son sekiz arızanın listesini görüntüler.
(listede gezinmek için “ısıtma sıcaklık ayarı” (6 ve 7) düğmelerine basın)

d 1.0 Arıza listesi reset. Bir kez "d 1.0" görüntülendikten sonra Reset düğmesine en azından 3 saniye basın, iki saniye boyunca “88” 
sembollerinin yanıp sönmesi ile iptal etme onaylanır.

d 1.1 Kullanılmıyor
d 1.2 Pompa çalışma hızını görüntüler
d 1.3 Kullanılmıyor
d 1.4 Pompa debisini görüntüler (lh/100)
d 1.5 Fan çalışma hızını görüntüler (rpm/100)
d 1.6 Duman sensörü tarafından okunan sıcaklığı görüntüler
d 1.7 Hesaplanan akış sıcaklığını görüntüler 
d 1.8 Mastar ısıtma fonksiyonu sonunda akış sıcaklığının “Üst ayar” üzerinde kaldığı saat miktarını görüntüler
d 1.9 Alternatif olarak güvenlik yazılım versiyonunu ve fonksiyonel yazılım versiyonunu görüntüler
d 2.0 İki alanın akış sıcaklığını görüntüler (opsiyonel)
d 2.1 Üç alanın akış sıcaklığını görüntüler (opsiyonel)
d 2.2 Kullanılmıyor
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2.7 KOMBİNİN KAPATILMASI.
Kombiyi "off " modunda koyarak kapatın, kombi dışında omni-
polar anahtarı kesmek ve cihazın üstündeki gaz vanasını kapatın. 
Kombinin uzun süreli olarak kullanılmaması durumunda gereksiz 
olarak devrede bırakmayın.

2.8 ISITMA TESİSATININ BASINCININ ESKİ HALİNE 
GETİRİLMESİ.

Tesisat suyunun basıncını periyodik olarak kontrol edin. Kombi 
manometre ibresinin 1 ile 1,2 bar arasında bir tam değer göster-
mesi 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 gerekmek-
tedir (Böl. 1 Şek. 7).
Ö.N.: işlem sonrası musluğu kapatın.
Eğer basınç 3 barın üzerindeki değerlere ulaşıyorsa güvenlik valfi 
müdahale riski vardır.
Bu durumda basıncı 1 bar geri taşıyana kadar termosifonun hava boşaltma 
vanasından suyu temizleyin ya da profesyonel olarak kalifiye personel 
müdahalesi isteyin.

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

2.9 TESİSATIN BOŞALTILMASI.
Kombinin boşaltma işlemini tamamlayabilmek için uygun bo-
şaltma vanasını kullanın (Böl. 2 Şek. 7).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum musluğunun kapalı 
olduğundan emin olun.

DİKKAT:
tesisat su devresinde glikol eklenmesi 
durumunda EN 1717 standartı tara-
fından öngörüldüğü gibi atık su tahliyesine 
atılmalıdır

2.10 KULLANIM SUYU DEVRESİ BOŞALTMA.
Bu işlemi gerçekleştirmek için her zaman kullanım soğuk suyunun 
girişini cihazın yukarısında kapatın.
Aynı devredeki basıncın boşaltılmasına izin vermek için kullanım 
sıcak suyunun herhangi bir musluğunu açın.

2.11 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi, ısı 4°C'nin altına düştüğünde brülörü otomatik olarak açan 
donma önleyici bir işlev ile donatılmıştır (minimum -5°C'ye kadar 
seri koruma). Buzlanmaya karşı ilgili koruma bilgileri, (Parag. 1.4). 
Özellikle de ısının sıfır derecenin altına düştüğü yörelerde gerek 
kazanın ve gerekse ısıtma tesisatının korunması amacıyla kalorifer 
tesisatının antifriz ile korunması ve Immergas Donma Önleyici 
Set montajı tavsiye olunur. Cihazın uzun süreli devre dışı kalması 
halinde (ikinci ev) ayrıca şunları tavsiye ederiz:
- elektrik girişini kesin;
- kombinin su ısıtma ve ısıtma devrelerini tamamen boşaltın. 

Sıklıkla boşaltılan bir kombinin tekrar dolumunun, kireç olu-
şumuna sebep olabilecek su sertliğini önlemek için işlenmiş su 
ile gerçekleştirilmesi zorunludur.

2.12 KAPLAMANIN TEMİZLİĞİ.
Kombinin kasasının temizliği için nemli bezler ve saf sabun kul-
lanın. Sert veya toz deterjanlar kullanmayın.

2.13 TAMAMEN DEVRE DIŞI BIRAKMA.
Kombinin nihai olarak tamamen devre dışı bırakılmasına karar 
verilmesi durumunda, elektrik, su ve gaz bağlantılarının kesilmiş 
olduğundan emin olmak suretiyle gerekli tüm işlemlerin uzman 
teknik personel tarafından yapılmasını sağlayın.

2.14 12 AYDAN FAZLA SÜRE BOYUNCA GAZ 
SİSTEMİNİN KULLANILMAMASI.

Yürürlükteki yasa, 12 aydan fazla süre boyunca kullanılmayan 
gazlı tesisatların, tekrar kullanılmadan önce, profesyonel olarak 
kalifiye personel tarafından yürürlükteki yasalara göre kontrol 
edilmesini öngörür.
Kontrolün sonucu pozitif ise, iş bu kılavuzun 3. maddesinde 
belirtilenlere göre kombiyi işletime yeniden almak mümkündür.
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3 BAKIM VE BAŞLANGIÇ  
KONTROLÜ İÇİN  
TALİMATLAR. 

3.1 GENEL UYARILAR.

DİKKAT:
cihazın kurulum ve bakım işlemlerini 
gerçekleştiren operatörlerin yürürlükte 
olan yasalar tarafından öngörülen ki-
şisel korunma donanımlarını (KKD) 
zorunlu olarak kullanması gereklidir.
NOT: olasılıkların listesi (KKD) işveren 
tarafından belirtildiği için ayrıntılı 
değildir.

DİKKAT:
herhangi bir bakım işlemini gerçekleş-
tirmeden önce aşağıdakilerden emin 
olun:
- cihazdaki elektrik gerilimini kestiği-

nizden;
- gaz vanasını kapattığınızdan;
- sistemde veya kullanım suyu devresin-

de basıncı kestiğinizden.

 Sızıntıları aramak için sprey ve sıvı sonrasında mal-
zeme hasarları riski.

 Sızıntı arama sıvıları ve spreyler geri dönüşümü olma-
yacak şekilde zarar vererek gaz valfinin referans deliğini 
P1 (Şek.40) tıkarlar. 

 Montaj ve onarım işlemleri sırasında gaz vanasının üst bölümüne 
sprey veya sıvı püskürtmeyin (elektrik bağlantıları tarafı)

 Yedek parça tedariği.
 Bakım veya onarım işlemleri sırasında eğer sertifikasız 

olan veya uygun olmayan bileşenler kullanılırsa teçhi-
zatın garantisinin geçersiz sayılması yanı sıra ürünün 
uygunluğu de geçersiz sayılacaktır ve ürün geçerli olan 
standartlara uygun olmayacaktır.

 Yukarıda açıklananlara göre bileşen değiştirme durumunda 
sadece Immergas orijinal yedek parçaları kullanın.

Cihazın özel bakımı için eğer ek dokümantasyona 
danışılması gerekiyorsa Yetkili Teknik Servis ile ile-
tişime geçin.

3.2 BAŞLANGIÇ KONTROLÜ.
Kombinin devreye sokulması için gerekenler :
- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kazanın ayar-

lanmış olduğu gaz türünün uyumlu olmasını kontrol 
edin;

- 230V-50Hz'de bir şebekeye bağlantıyı, L-N kutuplu-
luğuna uyulduğunu ve topraklama bağlantısını kontrol edin;

- ısıtma sisteminin su dolu olduğunu doğrulayın, kombi üze-
rinde yer alan manometredeki basıncın 1÷1,2 bar arasında 
olduğunu kontrol edin;

- kombiyi ateşleyin ve sağlıklı ateşleme oluştuğundan emin 
olun;

- fanın devir sayısının doğru kalibrasyonunu doğrulayın;
- borudaki akış oranını CO2 kontrol edin:
 - max
 - orta
 - minimum
- gaz olmaması durumunda güvenlik cihazının işlemini ve ilgili 

işlem süresini kontrol edin;
- kombi yukarısında bulunan ana şalterin işlemini kontrol edin;
- emiş ve/veya tahliye terminallerinin tıkalı olmadığını kontrol 

edin;
- ayarlama organlarının işlemini kontrol edin;
- gaz taşıma yük ayarlama cihazlarını mühürleyin (şayet ayarlar 

çeşitlilik gösterirlerse);
- sıcak kullanım suyu üretimini kontrol edin;
- hidrolik devrelerin sızdırmazlığını kontrol edin;
- cihazın monte edildiği mekanda, gereksinim halinde, hava-

landırma ve/veya havanın alınmasını kontrol edin.
Bu kontrollerden bir tanesinin dahi olumsuz sonuç vermesi 
durumunda tesisatın kesinlikle çalıştırılmaması gerekmek-
tedir.
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3.3 CİHAZIN YILLIK KONTROL VE 
BAKIMI.

Cihazın işlevselliği, güvenliği ve etkinliği garanti 
etmek için en azından yılda bir kez periyodik olarak 
aşağıdaki kontrol ve bakım işlemleri gerçekleşti-
rilmelidir.
- Duman tarafı eşanjörünü temizleyin.
- Ana brülörü temizleyin.
- Ateşleme elektrodunun doğru konumu, sağlamlığı ve temiz-

liğini kontrol edin; oksit varsa temizleyin.
- Eğer yanma odasında atıklar ile karşılaşılırsa, bunların kal-

dırılması ve eşanjörün ısıtma bobinlerinin naylon veya boz 
darı fırça kullanılarak temizlenmesi gerekir, metal ve diğer 
materyallerden fırçaların kullanımı, yanma odasına hasar 
verebilirler; ayrıca alkali veya asitli deterjanlar kullanılması 
yasaktır.

- Yanma odası içindeki yalıtım panellerinin sağlamlığını kont-
rol edin ve hasarlı olmaları durumunda yenileri ile değiştirin.

- Su kaçağı ve ısıtma grubu rakorlarında paslanma izleri ve 
kapalı haznedeki yoğuşma birikimini görerek kontrol edin.

- Yoğuşma tahliye sifonu içeriğini denetleyin.
- Yoğuşma tahliye sifonunda yoğuşmanın geçişini engelleyen 

malzeme artıklarının olmadığını doğrulayın; ayrıca tüm yo-
ğuşma tahliye devresinin temiz ve etkin olduğunu doğrulayın.

 Yanma odasında yoğuşma taşması ile görülen tıkanmalar 
durumunda (kir, birikme, vs.), yalıtım panellerini değiştirmek 
gereklidir.

- Brülörün ve gaz kolektörünün sızdırmazlık contalarının 
sağlam olduğunu ve mükemmel şekilde etkin olduğunu 
doğrulayın, aksi halde değiştirin. Her durumda, bu contalar 
her iki yılda bir aşınma durumlarından bağımsız olarak de-
ğiştirilmelidir.

- Brülörün sağlam olduğunu, deformasyonlar, kesikler olma-
dığını ve doğru şekilde yanma odası kapağına sabitlenmiş 
olduğunu kontrol edin; aksi halde değiştirin.

- Su emniyet valfinin tahliyesinin tıkalı olmadığını görerek 
kontrol edin.

- Genleşme tankının yükünün, tesisatın basıncını sıfıra geti-
rerek boşalttıktan sonra (kombinin manometresi üzerinden 
okunabilir), 1,0 bar seviyesinde olduğunu denetleyin.

- Cihazın statik basıncının (soğuk tesisatta ve doldurma mus-
luğu aracılığı ile tesisatı doldurduktan sonra) 1 ile 1,2 bar 
arasında olduğunu kontrol edin.

- Güvenlik ve denetim araçlarının ihlal edilmediğini ve/veya 
kısa devre yapmadıklarını görerek kontrol edin ve özellikle:

- Elektrik tesisatının muhafaza edilmesini ve sağlamlığını 
kontrol edin ve özellikle:

 - elektrik güç kaynağı kabloları kablo geçit yuvalarına yerleş-
tirilmiş olmalıdırlar;

 - kararma ve yanma izlerinin olmaması gerekir.
- Ateşleme ve çalışma düzenlerini kontrol edin.

- Aşağıda tabloda girilen parametrelerinden fay-
dalanarak her üç referans güçte uygulanan baca 
temizleme işlevi ile CO2 kontrolü yapın. Belirtilen 
toleransların dışında değerlerin algılanması duru-
munda ateşleme / tespit bujisinin sağlamlığını kont-
rol edin, eğer gerekiyorsa ilgili contayı değiştirerek 
değiştirin. Bu noktada "kalibrasyon tamamlandı" 
işlevini etkinleştirin.

- Özellikle aşağıda belirtilen başta olmak üzere cihazın 
kumanda ve ayar aksamının sağlıklı çalışmasını kontrol edin:

 - cihaz ayarlama sensörlerinin müdahalesi;
 - kullanma suyu ayar termostatı müdahalesi.
- Cihazın ve iç tesisatın gaz devresinin sızdırmazlığı kontrol 

edin.
- İyonizasyonlu alev kontrolü gaz eksikliğine karşı cihaz iş-

lemini kontrol edin; ilgili işlem süresinin 10 saniyeden az 
olduğunu kontrol edin.

Victrix Tera 28 1
CO2 maksimum güçte CO2 asgari kuvvette

G 20 9,70% + 0,50 / - 0,20 8,80% + 0,20 / - 0,30
G 31 11,40% + 0,10 / - 0,30 10,60% + 0,30 / - 0,10

Victrix Tera 32 1
CO2 maksimum güçte CO2 asgari kuvvette

G 20 9,50% ± 0,20 8,60% + 0,20 / - 0,30
G 31 11,20% + 0,20 / - 0,40 10,00% + 0,40 / - 0,20

Victrix Tera 38 1
CO2 maksimum güçte CO2 asgari kuvvette

G 20 9,20% + 0,40 / - 0,20 8,50% + 0,10 / - 0,30
G 31 10,10% ± 0,20 9,40% ± 0,20

Yıllık bakıma ilave olarak, yürürlükteki teknik düzen-
lemeler tarafından belirtilenlere uygun dönemlerde ve 
biçimde termik tesisatı ve enerji verimliliği kontrolü 
yapmak gereklidir.
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3.4 KOMBİ HİDROLİK ŞEMASI.

Açıklama:

 1 - Gaz valfi
 2 - Kullanım suyu akış anahtarı
 3 - Gaz enjektörü
 4 - Akış sınırlayıcı
 5 - Kullanma suyu sensörü
 6 - Yoğuşma suyu tahliye sifonu
 7 - Tesisat dolum musluğu
 8 - Kullanım suyu eşanjörü
 9 - Tesisat genleşme tankı
 10 - Pozitif basınç alma noktası (+)
 11 - Venturi
 12 - Gidiş sensörü
 13 - Tespit / ateşleme bujileri
 14 - Hava emiş borusu
 15 - Duman sensörü
 16 - Duman analiz prizi
 17 - Hava analiz prizi

 18 - Brülör
 19 - Dönüş sensörü
 20 - Fan
 21 - Hava boşaltma valfi 
 22 - Kombi sirkülasyon pompası
 23 - Mutlak presostatı
 24 - Üç yollu valf (motorlu)
 25 - By-pass
 26 - Tesisat boşaltma musluğu
 27 - 3 bar güvenlik valfi
 28 - Tahliye rakor sinyali emniyet vanası 3 bar

 G - Gaz girişi
 AC - Kullanım sıcak su çıkışı
 AF - Kullanım soğuk su girişi
 SC - Yoğuşma suyu tahliyesi
 M - Tesisat gidiş
 R - Tesisat dönüş
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3.5 ELEKTRİK ŞEMASI.

Açıklama:
 B1 - Gidiş sensörü
 B2 - Kullanma suyu sensörü
 B4 - Dış hava sıcaklık sensörü (opsiyonel)
 B5 - Dönüş sensörü
 B9 - Kullanım suyu girişi sensörü (opsiyonel)
 B10 - Duman sensörü
 CARV2 - Amico Uzaktan Kumanda V2(opsiyonel)
 E3 - İyonizasyon ve ateşleme elektrodu
 M1 - Kombi sirkülasyon pompası
 M20 - Fan
 M30 - Üç yollu step motor
 S4 - Kullanım suyu akış anahtarı
 S5 - Tesisat basınç anahtarı
 S20 - Oda termostatı (opsiyonel)
 T2 - Ateşleme transformatörü
 X40 - Oda termostat köprüsü
 Y1 - Gaz valfi

Gösterge renk kodları:
 BK - Siyah
 BL - Mavi
 BR - Kahverengi
 G - Yeşil
 GY - Gri
 OR - Turuncu
 P - Mor
 PK - Pembe
 R - Kırmızı
 W - Beyaz
 Y - Sarı
 Y/G - Sarı/Yeşil

Amico Uzaktan KumandaV2. 
Kombi, kutupluluğa dikkat ederek ve X40 köprüsünü kaldırarak 
klemens kutusunun 44/40 ve 41 terminallerine bağlı olması 
gereken Amico Uzaktan Kumanda V2 (CARV2) uygulaması için 
hazırlanmıştır.

Oda termostatı. 
Kombi X40 köprüsünü kaldırarak klemens kutusunun (kazanın 
kontrol panelinde bulunur) 44/40 - 41 terminallerinde bağlı olması 
gereken Ortam Termostatı (S20) uygulaması için hazırlanmıştır.

Güç kaynağı
230 Vac

50Hz

IMG BUS
(opsiyonel)

CAR v2
(opsiyonel)
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3.6 MUHTEMEL SORUNLAR VE NEDENLERİ.

Bakım işlemleri uzman bir firma (örneğin Yetkili 
Teknik Servisi) tarafından yapılmalıdır.

- Gaz kokusu. Gaz devresinde yer alan borulardaki kaçaklardan 
kaynaklanır. Gaz devrelerinin sızdırmazlığı kontrol edilmesi 
gerekmektedir.

- Tekrarlayan ateşleme engelleri. Gaz olmamasından kaynaklana-
bilir, basınç olduğundan emin olunuz, ve gaz sürücü musluğunun 
açık olmasını kontrol edin. Gaz valfının ayarı doğru yapılmamış, 
gaz valfının doğru dara ayarını sağlayın.

- Yanma istikrarlı değil ya da gürültü var. Nedeni: kirli brülör, 
hatalı yanma parametreleri, emiş-boşaltma terminalleri doğru 
şekilde monte edilmemiş. Yukarıda belirtilen bileşenlerin temiz-
liğini gerçekleştirin, terminalin doğru kurulumunu doğrulayın, 
gaz valfinin doğru ayarını (ayar Off-Set) ve dumanda doğru CO2 
yüzdesini doğrulayın.

- Brülörün ilk ateşlemelerinde iyi olmayan ateşlemeler. Kombi 
mükemmel şekilde ayarlanmış olmasına rağmen, brülörün ilk 
ateşlemeleri (ayarlama sonrasındakiler) çok iyi olmayabilir; sis-
tem brülörün kendisinin en iyi koşulunu bulana kadar ateşlemeyi 
otomatik olarak ayarlamayı sağlar.

- Güvenlik termostat fonksiyonunun sık işlemleri (akış probu 
ve sistem dönüş probunu ilgilendiren). Kombide su eksikli-
ğinden, tesisatta yetersiz su devirdaiminden veya bloke olmuş 
sirkülatörden kaynaklanabilir. Manometreyi kontrol ederek 
kombideki su basıncının sabit değer aralığında olduğundan 
emin olun. Radyatör valflerinin tümünün kapalı olmamasını ve 
sirkülasyon motorunun çalıştığını kontrol edin.

- Sifon tıkalı. İçerisindeki pislik veya yanıcı madde birikimlerin-
den kaynaklanabilir. Yoğuşma suyu geçişini tıkayabilecek artık 
maddeler olmadığını tahliye kapağı aracılığı ile denetleyin.

- Eşanjör tıkalı. Sifon tıkanıklığının bir sonucu olabilir. Yoğuşma 
suyu geçişini tıkayabilecek artık maddeler olmadığını tahliye 
kapağı aracılığı ile denetleyin.

- Tesisat içerisinde hava olmasından kaynaklanan gürül-
tüler. Hava tahliye valf başlığının açıklığını kontrol edin 
(Böl. 20(Res. 36). Kombi ve genleşme tankındaki tesisat basıncı-
nın yeterli değerler içerisinde olduğunu kontrol edin. Genleşme 
tankının ön dolum değeri 1,0 bar ve tesisat basınç değerinin de 
1 ile 1,2 bar arasında olması gerekmektedir.

- Buğu yoğuşma suyu modülü içerisinde hava olmasından kay-
naklanan gürültüler. Manüel hava boşaltma valfini kullanın 
(Böl. 20(Res. 36) buğu yoğunlaşma modülü içerisinde mevcut 
muhtemel havayı önlemek için. İşlemi tamamlandığında manüel 
hava boşaltma musluğunu kapatın.

- Yetersiz kullanım sıcak su üretimi. Eğer kullanım sıcak suyunun 
temin edilmesi aşamasında bir performans düşüklüğü görülürse 
yoğuşmada modül veya kullanım suyu ısı dönüştürücünün tı-
kalı olması mümkündür. Bu durumda modülün veya eşanjörün 
temizliğini gerçekleştirmek için prosedürlere sahip olan Yetkili 
Servis Merkezlerine ile iletişime geçin.

3.7 GAZ DEĞİŞİMİ HALİNDE KOMBİ 
DÖNÜŞÜMÜ.

Cihazda levhadakinden farklı bir gaz uygulanması 
durumunda periyodik olarak Immergas kitini ve 
yürürlükte geçerli olan yasalarda belirtilenlere uygun 
yöntemleri istemek gereklidir.
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri için uzman bir 
firmaya müracaat edin (örneğin Yetkili Teknik Servisine).
Bir tür gazdan diğer gaza geçmek için:
- cihazın elektrik girişini kesiniz;
- gaz valfi üzerine yerleştirilmiş gaz memesini (Böl.9  Şek. 36), 

bu operasyon sırasında cihazın gerilimini kesmeye dikkat 
ederek değiştirin;

- cihaza tekrar gerilim verin;
- fanın devir sayısının kalibrasyonunu yapın (Parag. 3.8);
- doğru hava gaz ilişkisini ayarlayın (Parag. 3.9);
- gaz taşıma kapasitesi ayarlama cihazlarını mühürleyin (şayet 

ayarlar çeşitlilik gösterirlerse);
- dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra, dönüştürme 

seti birlikte sunulan etiketi gazın türüyle ilgili alandaki ver 
plakasına yerleştirin.

Bu ayarların kullanımdaki gaz türüne göre yapılması gerek-
mekte olup, bu işlemler için tabloda belirtilen uyarılara riayet 
edilmesi gerekmektedir (Parag. 4.2).
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Açıklama:
 1 - Gaz valfi girişi basınç alma noktası
 2 - Gaz valfi çıkışı basınç alma noktası
 3 - Off/Set ayar vidaları
 12 - Çıkan gaz debisi regülatörü

Gaz valfi 42

Asgari güçte CO2 ayarı
Kullanım suyu alımı gerçekleştirmeden baca temizliği aşaması-
na girin ve gücü minimumda ayarlayın (0%). Dumanda doğru 
CO2değerinin sağlanması için teknisyenin örnek alma sondasını 
haznenin dibine kadar uzatması gerekir, ancak bu suretle CO2de-
ğerlerinin izleyen tablodakilere uygun olduğu kontrol edilir, aksi 
takdirde vida ile ayarlayınız (Şek. 3 Şek. 40) (Off-Set regülatörü). 
CO2 değerini yükseltmek için ayar vidasını (3) saat yönünde 
çevirmek, değeri düşürmek için de aksi yöne çevirmek gerekir.

Asgari güçte CO2 ayarı
Minimum CO2 ayarı sonunda baca temizleme fonksiyonunu 
aktif muhafaza ederek gücü maksimumda ayarlayın (%99). Du-
manda doğru CO2değerinin sağlanması için teknisyenin örnek 
alma sondasını haznenin dibine kadar uzatması gerekir, ancak 
bu suretle CO2değerlerinin izleyen tablodakilere uygun olduğu 
kontrol edilir, aksi takdirde vida ile ayarlayınız (Şek. 12 Şek. 40) 
(gaz kapasitesi regülatörü).
CO2 değerini yükseltmek için ayar vidasını (12) saat yönünde 
çevirmek, değeri düşürmek için de aksi yöne çevirmek gerekir.
12 vidasının her ayarlama çeşidinde kombinin ayarlanan değerde 
stabilize olmasının beklenmesi gerekir (yaklaşık 30 saniye).

3.10 GAZ DÖNÜŞÜMÜ SONRASINDA YAPILMASI 
GEREKEN KONTROLLER.

Gaz dönüşüm işleminin, uygulanan gaz türüne göre uygun çaplı 
enjektör değişimi de yapılarak, ayarları tamamlanmış şekilde ya-
pıldığından emin olduktan sonra, brülördeki alevin aşırı yüksek 
olmadığının ve sabit olmasının kontrol edilmesi gerekmektedir 
(brülörden ayrılmamalıdır);

Bakım işlemleri uzman bir firma (örneğin Yetkili 
Teknik Servisi) tarafından yapılmalıdır.

3.8 FANIN DEVİR SAYISI AYARI.

DİKKAT:
özellikle farklı türde gaza uyarlama ya-
pıldıysa, elektronik kart, gaz veya hava 
devrelerine ait parçaların değişiminin yapıldı-
ğı olağanüstü bakım aşamasında, 1 metreden 
uzun eşmerkezli yatay baca montajı yapılması 
halinde kontrol ve dara ayarı gereklidir.

Kombinin termik gücü hava emiş ve duman tahliye borularının 
boylarına bağlıdır. Boruların boylarının uzaması halinde termik 
güç düşer. Kombi boruların minimum uzunluğu için fabrikadan 
ayarlanmış çıkar (1m eşeksenli).
 - baca testini aktifleştirin (Parag. 3.15);
 - baca sinyalini ΔP saptayın (Ref. 16 ve 17 Şek. 38);
 - ΔP sinyalini kontrol edin ve gerekliyse aşağıdaki tablo ile S1 

işleyiş parametresini düzeltin:
Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1

ΔP > 200 Pa ΔP > 200 Pa
G20 S1 = 126 (6300 rpm) G20 S1 = 134 (6700 rpm)
G31 S1 = 121 (6050 rpm) G31 S1 = 127 (6350 rpm)

Victrix Tera 38 1
ΔP > 200 Pa

G20 S1 = 128 (6350 rpm)
G31 S1 = 130 (6400 rpm)

3.9 HAVA-GAZ İLİŞKİ AYARI.

DİKKAT:
CO2 kontrol işlemleri kapak takılıyken 
yapılmalıdır, gaz valfinin ayarlama 
işlemleri ise kapak açıkken ve kazandaki ge-
rilimi keserek yapılmalıdır.
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Victrix Tera 28 1.

Victrix Tera 32 1.

METAN GAZI (G20) PROPAN GAZI (G31)
GÜÇ  

TERMİK
GÜÇ  

TERMİK MODÜLASYON GAZ DEBİSİ 
BRÜLÖR

GAZ DEBİSİ 
BRÜLÖR

(kW) (kcal/sa) (%) (m3/sa) (kg/sa)
32,0 27520

KULL. SU.
99 3,45 2,53

31,0 26660 96 3,34 2,45
30,0 25800 92 3,24 2,38
29,0 24940 89 3,13 2,30
28,0 24080

ISIT.
+

KULL. SU.

85 3,03 2,22
27,0 23220 81 2,92 2,14
26,0 22360 78 2,81 2,06
25,0 21500 74 2,70 1,98
24,0 20640 71 2,60 1,91
23,0 19780 67 2,49 1,83
22,0 18920 63 2,38 1,75
21,0 18060 60 2,28 1,67
20,0 17200 56 2,17 1,59
19,0 16340 53 2,06 1,51
18,0 15480 49 1,96 1,44
17,0 14620 45 1,85 1,36
16,0 13760 42 1,74 1,28
15,0 12900 38 1,63 1,20
14,0 12040 35 1,53 1,12
13,0 11180 31 1,42 1,04
12,0 10320 27 1,31 0,96
11,0 9460 24 1,21 0,88
10,0 8600 20 1,10 0,81
9,0 7740 17 0,99 0,73
8,0 6880 13 0,88 0,65
7,0 6020 9 0,77 0,57
6,0 5160 5 0,66 0,49
5,0 4300 2 0,55 0,41
4,9 4214 1 0,54 0,40

METAN GAZI (G20) PROPAN GAZI (G31)
GÜÇ  

TERMİK
GÜÇ  

TERMİK MODÜLASYON GAZ DEBİSİ 
BRÜLÖR MODÜLASYON GAZ DEBİSİ 

BRÜLÖR

(kW) (kcal/sa) (%) (m3/sa) (%) (kg/sa)

28,3 24295
KULL. SU.

99 3,06 99 2,25
27,5 23650 97 2,98 97 2,19
26,5 22790 93 2,87 92 2,11
25,5 21930 89 2,76 88 2,03
24,1 20717

ISIT.
+

KULL. SU.

85 2,61 82 1,91
23,5 20210 81 2,54 80 1,87
22,5 19350 78 2,44 75 1,79
21,5 18490 74 2,33 71 1,71
20,5 17630 70 2,22 67 1,63
19,5 16770 66 2,11 63 1,55
18,5 15910 62 2,01 59 1,47
17,5 15050 58 1,90 55 1,39
16,5 14190 54 1,79 51 1,31
15,5 13330 50 1,68 47 1,24
14,5 12470 45 1,58 42 1,16
13,5 11610 41 1,47 38 1,08
12,5 10750 37 1,36 34 1,00
11,5 9890 33 1,26 30 0,92
10,5 9030 29 1,15 26 0,84
9,5 8170 24 1,04 22 0,76
8,5 7310 20 0,93 18 0,68
7,5 6450 16 0,82 14 0,61
6,5 5590 11 0,72 10 0,53
5,5 4730 7 0,61 6 0,45
4,5 3870 2 0,50 2 0,37
4,3 3689 1 0,48 1 0,35

4.1 DEĞİŞKEN TERMİK GÜÇ.
NOT: tabloda yer alan kuvvet değerleri 0,5 m emiş-tahliye borusu 
ile elde edilmişlerdir. Gaz debileri için 15°C derecenin altındaki 
kalori gücü ile 1013 mbar basınç referans olarak alınmıştır.
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4.2 YANMA PARAMETRELERİ.

G20 G31
Gaz besleme basıncı mbar (mm H2O) 20 (204) 37 (377)
Victrix Tera 28 1
Gaz enjektör çapı mm 5,00 3,80
Atık gaz kütlesinin nominal güçte debisi kg/h 44 43
Minimum güçte duman kütle debisi kg/h 8 7
Nom./Min. Q'da CO2 % 9,70 / 8,80 11,40 / 10,60
CO Q Nom./Min.’da %0 O2 ile ppm 360 / 7 560 / 9
NOX a Q. Nom./Min.’da %0 O2 ile mg/kWh 65 / 22 81 / 55
Nominal güçte atık gaz sıcaklığı °C 70 70
Minimum güçte atık gaz sıcaklığı °C 64 63

Victrix Tera 32 1
Gaz enjektör çapı mm 6,00 4,30
Atık gaz kütlesinin nominal güçte debisi kg/h 51 50
Minimum güçte duman kütle debisi kg/h 9 9
Nom./Min. Q'da CO2 % 9,50 / 8,60 11,20 / 10,00
CO Q Nom./Min.’da %0 O2 ile ppm 300 / 5 430 / 5
NOX a Q. Nom./Min.’da %0 O2 ile mg/kWh 56 / 18 89 / 39
Nominal güçte atık gaz sıcaklığı °C 57 60
Minimum güçte atık gaz sıcaklığı °C 58 60

Victrix Tera 38 1
Gaz enjektör çapı mm 6,70 4,90
Atık gaz kütlesinin nominal güçte debisi kg/h 63 65
Minimum güçte duman kütle debisi kg/h 11 12
Nom./Min. Q'da CO2 % 9,20 / 8,50 10,09 / 9,41
CO Q Nom./Min.’da %0 O2 ile ppm 290 / 10 292 / 7
NOX a Q. Nom./Min.’da %0 O2 ile mg/kWh 70 / 14 71 / 19
Nominal güçte atık gaz sıcaklığı °C 59 59
Minimum güçte atık gaz sıcaklığı °C 51 54

Yanma parametreleri: faydalı verim ölçü koşulları (gidiş sıcaklığı 
/ dönüş sıcaklığı = 80 / 60 °C), referans ortam sıcaklığı = 15°C.

Victrix Tera 38 1.

METAN GAZI (G20) PROPAN GAZI (G31)
GÜÇ  

TERMİK
GÜÇ  

TERMİK MODÜLASYON GAZ DEBİSİ 
BRÜLÖR MODÜLASYON GAZ DEBİSİ 

BRÜLÖR

(kW) (kcal/sa) (%) (m3/sa) (%) (kg/sa)
37,9 32594 KULL. SU. 99 4,13 99 3,03
32,0 27520 ISIT. +

KULL. SU.
80 3,46 81 2,54

6,3 5404 1 0,69 1 0,50
6,1 5246 1 0,67 - -
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4.3 TEKNİK VERİLER.

- Sıcak kullanım suyu ile ilgili veriler girişte dinamik basınç ola-
rak 2 bar ve giriş ısısı olarak da 15°C derece referans alınmıştır; 
değerler hemen kazan çıkışında tespit edilmişlerdir, şunu da 
göz önünde bulundurmak gerekir ki, bildirilen değerlerin elde 
edilmesi için soğuk su ile karışım yapılması gerekmektedir.

- * Performanslar alt ısıl güce göre referans edilmiştir.
- Ağırlıklı NOx değeri alt ısıl güce referans edilmiştir.

Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1 Victrix Tera 38 1
Kullanma suyu nominal ısıl yük kW (kcal/h) 28,8 (24773) 32,6 (28047) 39,0 (33567)
Kalorifer devresi nominal ısıl yük kW (kcal/h) 24,6 (21194) 28,6 (24588) 32,7 (28139)
Minimum ısıl yük kW (kcal/h) 4,5 (3862) 5,1 (4413) 6,3 (5436)
Kullanım suyu nominal faydalı ısıl güç kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520) 37,9 (32594)
Kalorifer devresi nominal faydalı ısıl güç kW (kcal/h) 24,1 (20717) 28,0 (24080) 32,0 (27520)
Minimum faydalı ısıl güç kW (kcal/h) 4,3 (3689) 4,9 (4214) 6,1 (5246)
*Faydalı ısıl verim 80/60 Nom./Min. % 97,8 / 95,5 97,9 / 95,5 97,8 / 96,5
*Faydalı ısıl verim 50/30 Nom./Min. % 106,1 / 106,1 106,0 / 108,2 105,3 / 104,3
*Faydalı ısıl verim 40/30 Nom./Min. % 108,2 / 108,3 107,9 / 108,2 107,1 / 107,4
Brülör Off/On (80-60°C) kombi gövdesinden ısı kaybı % 0,34 / 0,20 0,30 / 0,30 0,24 / 0,40
Brülör Off/On (80-60°C) kombi bacasından ısı kaybı % 0,02 / 1,70 0,02 / 2,20 0,01 / 2,50
Kalorifer devresi maksimum çalışma basıncı bar 3 3 3
Kalorifer devresi maksimum çalışma ısısı °C 90 90 90
Ayarlanabilir ısıtma sıcaklığı (max çalışma alanı) °C 20 - 85 20 - 85 20 - 85
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi lt 5,8 6,4 7,1
Genleşme tankı ön dolum bar 1,0 1,0 1,0
Kombi su içeriği lt 2,2 2,41 3,8
1000 l/h ile basınç kPa (m H2O) 26,4 (2,7) 30,1 (3,1) 30,7 (3,1)
Sıcak su üretimi için faydalı ısıl güç kW (kcal/h) 28,3 (24295) 32,0 (27520) 37,9 (32594)
Kullanma suyu ayarlanabilir sıcaklığı °C 30 - 60 30 - 60 30 - 60
Kullanım suyu devresi minimum çalışma basınç (dinamik) bar 0,3 0,3 0,3
Kullanım suyu devresi maksimum çalışma basıncı bar 10 10 10
Kesintisiz sıcak su üretim yükü (ΔT 30°C) l/dk 14,1 16,5 18,6
Dolu kombi ağırlığı kg 35,8 37,91 40,50
Boş kombi ağırlığı kg 33,6 35,50 36,70
Elektrik bağlantısı V/Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50
Nominal güç çekimi A 0,6 0,76 0,95
Kurulu elektrik gücü W 80 105 120
Sirkülasyon pompasının çektiği güç W 41 51 54
EEI Değeri - ≤ 0,20 - Part. 3 ≤ 0,20 - Part. 3 ≤ 0,20 - Part. 3
Elektrik tesisatı koruma derecesi - IPX5D IPX5D IPX5D
Yanma ürünleri max sıcaklığı °C 75 75 75
Duman aşırı ısınma max. sıcaklık °C 120 120 120
NOX sınıfı - 6 6 6
Ağırlıklı NOX mg/kWh 35,0 30,0 39,0

Ağırlıklı CO mg/kWh 20,0 15,0 68,0

Cihaz baca bağlantı tipi C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C63 / C83 
/ C83x / C93 / C93x / B23 / B33 / B53p (**)

Victrix Tera 38 1
(**) Cihaz baca bağlantı tipi

C13 / C13x / C33 / C33x / C43 / C43x / C53 / C53x / C63 / C63x / C83 / C83x 
/ C93 / C93x / B23p / B33 / B53p

Gaz Kategorisi II 2H3P 



Md Cod. Md
Sr N° CHK Cod. PIN
Type
Qnw/Qn min. Qnw/Qn max. Pn min. Pn max.
PMS PMW D TM
NOx Class

CONDENSING
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4.4 VERİ PLAKASI AÇIKLAMASI.

NOT: teknik veriler kazanda veri plakasında verilmiştir

TUR
Md Model

Cod. Md Model kodu
Sr N° Seri no
CHK Check (kontrol)

Cod. PIN PIN Kodu
Type Montaj türü (ref. CEN TR 1749)

Qnw min. Kullanım suyu minimum ısıl yük
Qn min. Kalorifer minimum ısıl yük

Qnw max. Kullanma suyu maksimum ısıl yük
Qn max. Isıtma maksimum ısıl
Pn min. Minimum ısıl güç
Pn max. Maksimum ısıl güç
PMS Tesisat tarafı maksimum basıncı

PMW Kullanma suyu maksimum basıncı
D Özgül debi

TM Maksimum çalışma sıcaklığı
NOx Class NOx sınıfı

CONDENSING Yoğuşmalı kombi
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4.5  KOMBİNE KAZANLAR İÇİN TEKNİK PARAMETRELER (813/2013 DÜZENLEMESİNE UYGUN).
Aşağıdaki tabelalarda mevcut performanslar üst kalori gücüne referans edilmiştir.
Model/ler: Victrix Tera 28 1
Yoğuşmalı kazanlar: EVET
Düşük sıcaklık kazanları: HAYIR
B1 tipi kazan: HAYIR
Ortam ısıtma için birleşik üretim cihazı: HAYIR Ek ısıtma sistemiyle donatılmış: HAYIR
Kombine ısıtma cihazı: EVET
Maddesi Sembol Değer Birim Maddesi Sembol Değer Birim

Nominal ısıl güç Pn 24 kW Ortam ısıtmanın mevsimsel enerji 
verimi ηs 93 %

Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı ısıl güç Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı verimler
Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) P4 24,0 kW Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) η4 88,1 %
Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 
%30'da (**) P1 8,0 kW Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 

%30'da (**) η1 97,6 %

Yardımcı Elektrik Tüketimi Diğer maddeler
Tam yükte elmax 0,010 kW Beklemede ısı kayıpları Pstby 0,057 kW
Kısmi yükte elmin 0,005 kW Brülör ateşlemede enerji tüketimi Pign 0,000 kW

Bekleme modunda PSB 0,002 kW Azot oksit emisyonları NOX 35 mg / 
kWh

Kombine ısıtma cihazları için

Belirtilen yük profili XL Sıcak kullanım suyu üretimi verimliliği ηWH 87 %

Günlük elektrik enerjisi tüketimi Qelec 0,122 kWh Günlük gaz tüketimi Qfuel 22,406 kWh
İletişim bilgileri IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
(*) Yüksek sıcaklık kapasitesi 60 °C dönüş ve 80 °C gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir.
(**) Yoğuşmalı kazanlar için düşük sıcaklık kapasitesi 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer cihazlar için 50 °C dönüş sıcaklığı anla-
mına gelir.

Model/ler: Victrix Tera 32 1
Yoğuşmalı kazanlar: EVET
Düşük sıcaklık kazanları: HAYIR
B1 tipi kazan: HAYIR
Ortam ısıtma için birleşik üretim cihazı: HAYIR Ek ısıtma sistemiyle donatılmış: HAYIR
Kombine ısıtma cihazı: EVET
Maddesi Sembol Değer Birim Maddesi Sembol Değer Birim

Nominal ısıl güç Pn 28 kW Ortam ısıtmanın mevsimsel enerji 
verimi ηs 93 %

Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı ısıl güç Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı verimler
Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) P4 28,0 kW Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) η4 87,85 %
Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 
%30'da (**) P1 9,3 kW Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 

%30'da (**) η1 97,58 %

Yardımcı Elektrik Tüketimi Diğer maddeler
Tam yükte elmax 0,012 kW Beklemede ısı kayıpları Pstby 0,0573 kW
Kısmi yükte elmin 0,006 kW Brülör ateşlemede enerji tüketimi Pign 0,000 kW

Bekleme modunda PSB 0,002 kW Azot oksit emisyonları NOX 30 mg / 
kWh

Kombine ısıtma cihazları için
Belirtilen yük profili XL Sıcak kullanım suyu üretimi verimliliği ηWH 87 %

Günlük elektrik enerjisi tüketimi Qelec 0,131 kWh Günlük gaz tüketimi Qfuel 22,362 kWh
İletişim bilgileri IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
(*) Yüksek sıcaklık kapasitesi 60 °C dönüş ve 80 °C gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir.
(**) Yoğuşmalı kazanlar için düşük sıcaklık kapasitesi 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer cihazlar için 50 °C dönüş sıcaklığı anla-
mına gelir.



60

Model/ler: Victrix Tera 38 1
Yoğuşmalı kazanlar: EVET
Düşük sıcaklık kazanları: HAYIR
B1 tipi kazan: HAYIR
Ortam ısıtma için birleşik üretim cihazı: HAYIR Ek ısıtma sistemiyle donatılmış: HAYIR
Kombine ısıtma cihazı: EVET
Maddesi Sembol Değer Birim Maddesi Sembol Değer Birim

Nominal ısıl güç Pn 32 kW Ortam ısıtmanın mevsimsel enerji 
verimi ηs 93 %

Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı ısıl güç Yalnızca ısıtma için kazanlar veya kombine kazanlar: faydalı verimler
Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) P4 32,0 kW Yüksek sıcaklıkta nominal termal güçte (*) η4 88,1 %
Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 
%30'da (**) P1 10,6 kW Düşük sıcaklıkta nominal ısıl gücün 

%30'da (**) η1 97,7 %

Yardımcı Elektrik Tüketimi Diğer maddeler
Tam yükte elmax 0,042 kW Beklemede ısı kayıpları Pstby 0,055 kW
Kısmi yükte elmin 0,007 kW Brülör ateşlemede enerji tüketimi Pign 0,000 kW

Bekleme modunda PSB 0,002 kW Azot oksit emisyonları NOX 34 mg / 
kWh

Kombine ısıtma cihazları için
Belirtilen yük profili XL Sıcak kullanım suyu üretimi verimliliği ηWH 85 %

Günlük elektrik enerjisi tüketimi Qelec 0,124 kWh Günlük gaz tüketimi Qfuel 23,108 kWh
İletişim bilgileri IMMERGAS S.p.A. VIA CISA LIGURE, 95 - 42041 BRESCELLO (RE) ITALY
(*) Yüksek sıcaklık kapasitesi 60 °C dönüş ve 80 °C gidiş suyu sıcaklığı anlamına gelir.
(**) Yoğuşmalı kazanlar için düşük sıcaklık kapasitesi 30 °C, düşük sıcaklık kazanları için 37 °C ve diğer cihazlar için 50 °C dönüş sıcaklığı anla-
mına gelir.
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4.6 ÜRÜN KARTI (811/2013 DÜZENLEMESİNE 
UYGUN).

Parametre Değer
Isıtma fonksiyonu için yıllık enerji tüketimi (QHE) 44,1 GJ
Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için elektrik enerjisinin 
yıllık tüketimi (AEC) 27 kWh

Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için yakıt tüketimi 
(AFC) 17 GJ

Ortam ısıtma mevsimsel verimlilik (ηs) %93
Sıcak kullanma suyu üretim verimliliği ( ηwh) 87 %

Parametre Değer
Isıtma fonksiyonu için yıllık enerji tüketimi (QHE) 51 GJ
Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için elektrik enerjisinin 
yıllık tüketimi (AEC) 29 kWh

Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için yakıt tüketimi 
(AFC) 17 GJ

Ortam ısıtma mevsimsel verimlilik (ηs) %93
Sıcak kullanma suyu üretim verimliliği ( ηwh) 87 %

Cihazın doğru şekilde montajı için iş bu kılavuzun 1.bölümüne 
(kurucuya yöneliktir) veya yürürlükteki kurulum standartlarına 
başvurun. Doğru bakım yapmak için işbu kılavuzun 3. bölümü-
ne (bakım teknisyenine yönelik) bakın ve belirtilen periyod ve 
yöntemlere dikkat edin. 
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Parametre Değer
Isıtma fonksiyonu için yıllık enerji tüketimi (QHE) 99 GJ
Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için elektrik enerjisinin 
yıllık tüketimi (AEC) 27 kWh

Sıcak kullanım suyu fonksiyonu için yakıt tüketimi 
(AFC) 18 GJ

Ortam ısıtma mevsimsel verimlilik (ηs) %93
Sıcak kullanma suyu üretim verimliliği ( ηwh) 85 %
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4.7 SİSTEM KARTININ DOLDURULMASI İÇİN 
PARAMETRELER.

Victrix Tera (28, 32 veya 38) kazanından başlayarak bir montaj 
yapılmak istenmesi durumunda Şek. 60 ve 63’te gösterilen kuru-
lum kartlarını kullanın.
Doğru şekilde doldurmak için, uygun boşluklara (Şek. 59 ve 62) 
tablolarının değerlerini girin (Şek. 58 ve 61 sistem kartı örneğinde 
belirtildiği gibi).

Ortam ısıtma sistemleri cihaz kartının doldurulması için örnek.

Kalan değerler, sistemi yapmak için kullanılan ürünlerin teknik 
veri kartlarından alınmalıdır (ör.: güneş cihazları, tamamlama ısı 
pompaları, sıcaklık kontrolleri).
Isıtma fonksiyonlarına ilişkin "donanımlar" için Şek.60 kartını 
kullanın (ör.: kazan + sıcaklık kontrolü).
Isıtma fonksiyonlarına ilişkin "donanımlar" için Şek.63 kartını 
kullanın (ör.: kazan + termal solar).
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Parametre Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1 Victrix Tera 38 1
‘I’ 93 93 93
‘II’ * * *
‘III’ 1,11 0,95 0,84
‘IV’ 0,44 0,37 0,33

Teçhizatın kartının doldurulması için parametreler.

  * "donanım" kombiyi tamamlamak için bir ısı pompasına sahip olduğunda 811/2013 Düzenlemesinin 5. tablosu ile karar 
verilecektir. Bu durumda kombi kurulumun ana elemanı gibi düşünülmelidir.

Ortam ısıtma sistemleri cihaz kartı.
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Sıcak kullanım suyu üretim sistemleri tertibat şemasını doldurmak için örnek.
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Parametre Victrix Tera 28 1 Victrix Tera 32 1 Victrix Tera 38 1
‘I’ 87 87 85
‘II’ * * *
‘III’ * * *

Kullanım paketlerini tertibatlarının şemasını doldurmak için parametreler.

  * 811/2013 Düzenlemesi ve 207/2014 no’lu Avrupa Birliği Komisyonu Bildirisi-
nin geçici hesap yöntemlerine göre belirlenecek. 

Sıcak kullanım suyu üretim sistemleri tertibat şeması.
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