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Sayın Müşterimiz;
Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Immergas ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız. Bir Immergas 
Müşterisi olmanız sıfatıyla, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından 
yararlanabilirsiniz. Müteakip sayfaları dikkatlice okuyunuz: İmmergas ürününden en sağlıklı ve verimli şekilde istifade etmenizi sağlayacak olan cihazınız 
için yararlı bilgileri temin edebilirsiniz. Cihazınızın ilk kullanımındaki başlangıç denetimi için zaman kaybetmeksizin bölgenizde bulunan Yetkili Teknik 
Servis Merkezine müracaat ediniz. Teknik elemanımız sağlıklı çalışma şartlarını denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonları yaparak, cihazın kullanımı 
konusunda Sizlere bilgi verecektir. Her türlü olağan bakım gereksinimi halinde Immergas Yetkili teknik Servislerine müracaat ediniz: kendileri, direkt olarak 
üretici tarafından yapılan özenli hazırlıkları ile övündükleri orijinal parçalar bulundururlar.

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

1.1 MONTAJ KONUSUNDA UYARILAR.
“Eolo Star 24 3” duvara veyahut da özel ankastre 
kasasını kullanmak suretiyle duvar içerisine 
monte edilmek üzere tasarlanmıştır; ortam 
ısıtmak ve evsel kullanım amacıyla sıcak su 
üretmek ve benzer amaçlar için kullanılmalıdır. 
Kombinin duvara monte edilmesi durumun-
da, monte edileceği duvarın düz ve pürüzsüz 
olmanın yanı sıra duvarın arkacından cihaza 
müdahale edilmesine olanak vermeyen girinti 
ve yarıklarının da olmaması gerekir. Kombiler, 
kesinlikle, zemin ve mesnetler üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şekil. 
1-1).
Montaj türündeki değişikliklere göre kombinin 
sınıflandırılması da aşağıdaki şekilde değişir:

- İç mekanlarda montaj:
 - 2 adet emiş tapası olmaksızın ve üst kapaklı 

tahliye terminali Ø80 (B22 tipi konfigürasyon);
 - üst tarafı kapaksız ve konsentrik ve ayrıştırıcı 

uçlu (C tip konfigürasyon).
- Kısmen muhafazalı açık mekanlarda montaj:
 - 2 adet emiş tapasız ve üst tarafı kapalı. Tahliye 

ucu Ø80 (C tip konfigürasyon);
 - konsentrik ve ayrıştırıcı uçlu olup, bu du-

rumda üst kapak tavsiye edilmekle beraber 
zorunlu değildir (bu konfigürasyon da C tipi 
olarak sınıflandırılır).

- Dış mekanlarda ankastre gövde ile montaj :
 - Kapalı haznenin yan taraflarında yer alan 

tapaların altındaki takozları kullanarak (C 
tipi konfigürasyon);

 - Hava emişi ve duman tahliyesi amacıyla 
kapalı hazneli kombilerde konsentrik boru ve 
diğer türde kanalların monte edilmiş olması 
halinde kapalı hazne tapalarını bırakarak (C 
tipi konfigürasyon).

Kesinlikle ve yalnızca mesleki açıdan yeterliliğe 
haiz ve Immergas gazlı cihaz montajına yetkili bir 
uzman tesisatçı tarafından uygulama yapılabilir. 
Montajın yürürlükteki yasal düzenlemelerle stan-
dartlara uygun olarak ve yerel kurallar ile teknik 
standartlara riayet edilerek yapılması gerekir. 
“Eolo Star 24 3 E ” kombinin LPG ile beslenme-
si halinde montajının yapılması gerektiğinde 
yüksek yoğunluklu gaz konusundaki yönerge-
lere riayet edilmesi gerekmektedir (tam olma-
makla birlikte özetle ifade edilmesi gerekirse, 
kombinin montajının yapıldığı mekanın tavan 
yüksekliğinin dış cephe yüksekliğinden daha 
düşük olması kesinlikle yasaktır). Cihazı monte 
etmeden evvel sağlam ve bütün olduğunun kon-
trol edilmesi gerekmekte olup, böyle olmaması 
halinde vakit kaybetmeksizin tedarikçi firmaya 
müracaat edilmelidir. Ambalaj malzemeleri 
(agraf, çivi, plastik torbalar, polistirol kauçuk,vs.) 
tehlike yaratabilecek malzemeler oldukları için 
çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza 
edilmelidirler. Cihazın mobilya içerisine veyahut 
da mobilyalar arasına monte edilmesi halinde 
olağan bakım müdahaleleri için gerekli mesafele-
rin bırakılması gerekir; bu nedenle de kombinin 
dış cidarları ile mobilya kesiti arasında asgari 3 
cm mesafe bırakılması tavsiye olunur. Kombi-
nin montajı esnasında alt ve üst kısımlarında 
baca ve su bağlantıları için mesafe bırakılması 
gerekmektedir.

Cihaz yakınında kesinlikle hiçbir yanıcı madde-
nin bulundurulmaması gerekmektedir (kağıt, bez 
parçası, plastik, polistirol, vs.). 
Elektrikli ev aletlerinin kombi cihazının altına 
monte edilmemesi tavsiye olunur, çünkü emniyet 
valfının devreye girmesi durumunda bunlara 
zarar verebilir (ancak özel bir huni ve hortum 
sistemi bulunuyorsa zarar vermez); ayrıca su 
bağlantılarında sızma olması halinde de hasara 
yol açabilir; emsal olaylardan dolayı doğabilecek 
hasarlarda üretici firma elektrikli ev aletlerinde 
oluşan hasardan sorumlu değildir.
Normalin dışında bir çalışma, arıza veyahut da 
sağplıksız bir durum olması halinde cihazın de-
vre dışı bırakılması ve yetkili teknik personele baş 
vurulması gerekir (örneğin, gerek orijinal yedek 
parça ve gerekse teknik bilgi konularında yeterli 
bilgi ve birikime sahip İmmergas yetkili Teknik 
Servisi). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü 
veyahut da müdahalede bulunulmamalıdır. 
Yukarıda belirtilen hususlara riayet edilmemesi 
kişisel sorumlulukların üstlenilerek garanti 
kapsamının sona ermesi sonucunu doğurur.
• Montaj kuralları : bu kombi kısmen muhafazalı 

açık mekanlarda montaja olanak sağlar. Kısmen 
muhafazalı yer olarak kombinin doğrudan 
doğruya atmosferik şartlara (yağmur, kar, dolu, 
vs.) maruz kalmadığı mekanlar kast edilmekte-
dir. Gereksinim halinde kombinin tamamen 
dış etkenlere açık olarak montajı ancak özel 
örtü seti (opsiyonel) kullanılması suretiyle 
müsaittir. Kombi, ankastre gövde (opsiyonel) 
kullanılması suretiyle duvar içerisine de monte 
edilebilir).

Dikkat : kombinin duvara veyahut da duvar 
içerisine montajının cihazın sağlıklı çalışmasına 
mani olmayacak derecede sağlam ve sarsılmaz 
olarak yapılması gerekmektedir. Ankastre gövde 
seti (opsiyonel) ancak doğru şekilde takılmış 
olması durumunda (sağlıklı teknik yöntemlere 
riayet edilerek) ve kullanım kılavuzunda yazılı 
hususlara uyulması halinde yeterli desteği temin 
eder. “Eolo Star 24 3 E” kombinin ankastre gövde-
si taşıyıcı özelliğe sahip olmadığı için duvar ferine 
kullanılamaz, dolayısıyla da duvarın içerisindeki 
konumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Muhtemel sızıntılara mahal vermemek amacıyla 
kombinin yerleştirileceği duvarın içinin iyice 
sıvanması gerekmektedir.
Kombi cihazının duvara takılabilmesi için askı 
aparatının da cihazla birlikte sunulmuş olması 
halinde ambalajda bulunan dübeller (birlikte 
sunulan) yalnızca askılığın duvara tespiti için 
kullanılmalıdır; bunlar ancak dolu veyahut da 
yarı dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir şekilde 
takılmış olmaları halinde (normal sağlıklı 
teknikler kullanılarak) sağlam olarak tutuşu 
sağlarlar. Montajın yapılacak olduğu duvarın 
açık tuğlalı veyahut da yukarıda belirtilenler-
den farklı inşaat teknikleriyle örülmüş olması 
halinde, öncelikle duvarın statik ve mukaveme-
tinin sağlanması ve bunu müteakiben montajın 
yapılması gerekir.

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

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

EVET HAYIR
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1.2 ANA BOYUTLAR.

1.3 BAŞLICA BOYUTLAR ANKASTRE SETİ (OPSİYONEL).

Açıklamalar (Şekil 1-1):
 G - Gaz girişi
 AC - Sıcak kullanım suyu 

çıkışı
 ACV - Sıcak kullanım suyu 

girişi güneş valf kiti 
(Opsiyonel)

 AF - Soğuk kullanım suyu 
girişi

 R - Tesisat dönüşü
 M - Tesisat salımı
 V - Elektrik bağlantısı

 Not:  bağlama grubu  
(opsiyonel)

1.4 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Asgari ısı -5°C. Kombi cihazı, içerisindeki suyun 
-4°C derecenin altına inmesi halinde otoma-
tik olarak pompa ve boyleri devreye sokarak 
buzlanmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Buzlanmaya karşı koruma ancak aşağıdaki 
şartlarda sağlanır :
- kombinin düzenli bir şekilde gaz ve elektrik 

girişlerine bağlı olması ;
- kombi cihazının girişlerinin sağlanması;
- kombinin ateşleme olmadığından ötürü arıza 

halinde olmaması (paragraf 2.4);
- kombi cihazının ana aksamının arızalı 

olmaması.
Bu şartlarda kombi cihazı ortam ısısının -5°C 
dereceye kadar düşmesi halinde buzlanmaya karşı 
koruma altındadır.

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

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

Immergas kalorifer kazanlarının ısı dolaşımını 
oluşturan maddeler, etilen ve propilen glikol bazlı 
donma önleyici sıvılara dayanıyorlar.
Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda 
tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.
- Talep üzerine tedarik edilebilen ve bir elektrik 

rezistansı ile bunun kablolarının yanı sıra bir 
de kumanda termostatından oluşan kullanım 
suyu tesisatının donmaya karşı korunması 
setini de (buzlanma önleyici set) edinebilirsiniz 
(aksesuar olarak satılan setin ambalajında yer 
alan montaj talimatlarını dikkatlice okuyunuz).

Bu durumda kombi cihazının buzlanmaya karşı 
korunması ancak aşağıdaki şartların oluşması 
durumunda temin edilebilir :
- kombinin düzenli bir şekilde  elektrik girişine 

bağlı olması ;
- ana şalterinin açık olması;
- buzlanma önleyici set aksamının arızalı 

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

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

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

1.5 BAĞLANTILAR.
Gaz bağlantıları ( II2H3+ kategorisi aparat ).
Bizim kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. 
ile çalışmak üzere üretilmişlerdir. Beslenme 

Boy
(mm)

En
(mm)

Derinlik
(mm)

756 440 240
BAĞLANTILAR

GAZ KULLANIM 
SUYU TESİSAT

G AC AF R M
3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

DİKKAT: baca borularını bağlamak 
için “A” harfi ile belirtilen 
önceden ayarlanmış delikleri 
kullanın.
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borularının 3/4”G kombi bağlantılarına eşit 
veyahut da daha büyük olması gerekmektedir.
Gaz bağlantısı yapılmadan evvel gaz hattı ve 
boruları içerisinde ileride kombinin veriminin 
düşmesine neden olabilecek tüm kalıntıların te-
mizlenmesi gerekmektedir. Ana hattan dağıtılan 
gazın kombi için öngörülen türde olmasının 
kontrolu gerekmektedir (kombi cihazı üzerin-
de yer alan etikete bakınız). Farklılık olması 
halinde kombi üzerinde işlem yaparak gaz 
dönüşümünün yapılması gerekir (cihazlarda gaz 
dönüşüm başlığına bakınız). Ayrıca, hattan gelen 
gazın (metan veyahut LPG) dinamik basıncının 
kontrol edilmesi gerekmektedir, çünkü gaz 
girişindeki basıncın yetersiz olması halinde 
cihazdan verim sağlanması zorlaşır ve kullanıcı 
için sorunlar oluşabilir.
Gaz musluğu bağlantısının sağlıklı şekilde 
yapılmış olduğunu kontrol ediniz. Gaz besle-
me borusunun boyutu, gazın boylere tam ve 
güvenli şekilde iletilmesini sağlayacak şekilde ve 
yürürlükteki yasal düzenlemelere riayet edilerek 
sağlıklı bir şekilde cihazın azami güçte çalışırken 
de en iyi verimin elde edilmesini temin edecek 
şekilde boyutlandırılmış olmalıdır (teknik veri-
ler). Bağlantı sistemlerinin yasal düzenlemelere 
uygun olması gerekmektedir.

Yakıt olarak kullanılan gazın kalitesi. Cihaz 
yabancı madde ihtiva etmeyen saf yakıtla 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır; aksi olması ha-
linde, yakıtın saf hale getirilmesinin sağlanması 
amacıyla cihaza gerekli filtre sistemlerinin ilave 
edilmesi gerekmektedir.
İstifleme tankı (LPG deposundan giriş olması 
halinde).
- Yeni LPG istif tanklarında kalıntı gazlar 

(azot) olması muhtemel olup, bu gazların 
mevcudiyeti halinde yakıt alaşımının güç 
kaybı olabileceğinden dolayı hatalı çalışmalara 
sebebiyet verebilirler.

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

Hidrolik devre bağlantısı.
Dikkat : kombinin bağlantılarının yapılmasından 
evvel cihaz garantisinin geçerliliğini yitirmemesi 
için, ana değiştiricide (borular, ısıtıcı aksam, vs.) 
oluşması muhtemel kalıntıları çözücü veyahut 
da emsal maddeler kullanarak arındırınız, aksi 
takdirde kombinin çalışmasına olumsuz etki 
yaparlar.

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

Hidrolik bağlantıların kombi şablonunda be-
lirtilen bağlantı noktalarına uyulmak suretiyle 
sağlıklı bir şekilde yapılması gerekmektedir. 

Kombinin güvenlik valf tahliyesinin bir tahliye 
hunisine bağlanması gerekmektedir. Aksi takdir-
de, emniyet valfinin devreye girmesi halinde ve 
cihazın bulunduğu mekanı su basması durumun-
da Üretici sorumlu tutulamaz.

Dikkat: cihazın kullanma ömrünü ve randıman 
özelliklerini muhafaza etmek için kireç katmanları 
oluşumuna neden olacak su tiplerininin mevcut 
olması halinde “polifosfat doz ayarlayıcısı” 
seti monte edilmesi tavsiye edilir. Yürürlükteki 
normlara göre ısıtma devresi için 25  fransız de-
recesinin üzerindeki suları ve kullanım suyu için 
15  fransız derecesinin üzerindeki suların, < 100 
kW kuvvetler için kimyasal koşullandırma işlemi 
veya > 100 kW kuvvetler için tatlandırma işlemi 
aracılığı ile işlenmeleri zorunludur.

Elektrik bağlantısı. “Eolo Star 24 3 E” kombi tüm 
cihaz olarak IPX5D seviyesi kuhafazaya sahiptir-
ler. Bu cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın 
yasal düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli 
bir topraklı hatta doğru bir şekilde ve yürülükteki 
güvenlik standartlarına uygun olarak yapılması 
halinde temin edilebilir.

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

Ayrıca, kombi üzerinde yer ala netikette belir-
tilen cihazın azami kapasitede emdiği elektrik 
akımının mekanda bulunan elektrik tesisatına 
uygun olduğunun kontrol edilmesi gerekmekte-
dir. Kombiler, “X” tipi, fişsiz giriş kablosu ile 
donatılmışlardır. Giriş kablosunun, L – N 
kutupları ile toprak hattına , riayet edilmek su-
retiyle, 230V ±10% / 50Hz bir tesisata bağlanması 
gerekmekte olup, söz konusu tesisat hattı üze-
rinde III sınıf olarak adlandırılan çift kutuplu 
bir şalter yer almalıdır. Gaz türünde değişim ve 
dönüşüm işlemleri için uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin İmmergas Yetkili 
Teknik Servisine). Giriş kablosunun öngörülen 
hattı ve yolu takip etmesi gerekmektedir.
Ağ üzerinde sigorta değiştirilmesi gerekmesi 
durumunda, ayar kartı üzerinde 3,15A hızlı tip 
bir sigortalar kullanınız. Cihazın ana elektrik 
girişinin sağlanması amacıyla, hat bağlantısınıda 
adaptörler, üçlü prizler veyahut da uzatma 
kablolarının kullanılmasına müsaade edilmez.

1.6 UZAKTAN KUMANDALAR 
VE ORTAM KRONOMETRİK 
TERMOSTATI (OPSİYONEL).

Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta 
olan ortam kronometrik termostatları ile uzaktan 
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine 
haizdir.
Tüm İmmergas kronometrik termostatları 
yalnızca 2 kablo ile bağlanabilir. Aksesuar se-
tinde yer alan kullanım ve montaj talimatlarını 
dikkatlice okuyunuz.

• Dijital kronometrik termostat On/Off (Şekil 
1-5). Kronometrik termostat aşağıda belirtilen 
işlemlerin yapılabilmesine olanak sağlar:

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

 - haftalık olarak azami dört açma ve kapama 
programının ayarlanabilmesi;

 - olası farklı alternatifler arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi:

 • daimi konfor ısısında çalışmanın ayarlanması.
 • daimi kısık ısıda çalışmanın ayarlanması.
 • daimi ayarlanabilir bulanmayı önleyici ısıda 

çalışmanın ayarlanması.
 Kronometrik termostat 2 adet 1,5 V, LR6 tipi 

alkalin pil ile beslenir;
• Kronometrik termostatlı klimatik işlevli Di-

jital Uzaktan Kumanda Düzeneği (Şekil 1-6). 
Dijital Uzaktan Kumanda paneli, yukarıda 
belirtilen olanakların yanı sıra, kullanıcı için 
cihaz ile termik devrenin tüm işlevlerinin her 
an için el altında ve kontrol edilebilir olmasını 
sağlamanın yanı sıra daha önceden ayarlanmış 
parametreler üzerinde cihazın monte edilmiş 
olduğu mekâna gitmeksizin arzulanan ayarların 
yapılabilmesine imkân tanır. Ayrıca Dijital 
Uzaktan Kumanda panelinde otokontrol yön-
temiyle kombide oluşabilecek muhtemel arıza 
hallerinin göstergede görüntülenebilmesine 
olanak sağlayan bir düzenek de bulunmaktadır. 
Uzaktan kumandada yer alan klimatik krono-
metrik termostat ısıtılması gereken ortamın 
gerçek gereksinimlerinin belirlenerek gerekli 
ısının yayılmasını sağlar, bu suretle de ortamda 
arzulanan ısının sabit kalmasının yanı sıra 
işletme maliyetlerinde tasarruf sağlanmasına 
katkıda bulunur. Kronometrik termostat, 
kombi ile kronometrik termostat arasında 
veri aktarımını sağlayan 2 kablo aracılığıyla 
doğrudan doğruya kombi cihazından beslenir.

Dijital Uzaktan Kumanda veyahut da Kro-
nometrik Termostat On/Off (Optsiyonel) 
bağlantısı). Aşağıda belirtilen işlemlerin cihazdan 
elektrik girişinin kesilmesinden sonra yapılması 
gerekmektedir. Muhtemel termostat veyahut 
da ortam kronometrik termostatı On/Off, X40 
köprüsü kesilerek 40 ve 41 slotlara bağlanır 
(şekil 3-2). On/Off termostat slotunun “temiz” 
tipte olmasına yani ağ geriliminden bağımsız 
olmasına dikkat ediniz, böyle olmaması halinde 
elektronik ayar kartı hasar görebilir. Muhtemel 
Dijital Uzaktan Kumanda, X40 köprüsü kesilerek, 
elektronik kart üzerinde 40 ve 41 slotlara bağlanır 
(şekil 3-2).

Önemli : Dijital Uzaktan Kumanda kullanılması 
halinde elektrik tesisatları konusundaki 
yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereğince 
iki ayrı hat bulundurulması zorunluluğu mevcut-
tur. Kombinin hiçbir boru veyahut da hortu-
munun elektrik veyahut da telefon toprak hattı 
olarak kullanılmasına müsaade edilemez. Bu 
nedenle buna benzer bir durumun oluşmadığını 
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kombinin elektrik bağlantılarını yapmadan evvel 
kontrol ediniz.

1.7 İMMERGAS BACA SİSTEMLERİ.
İmmergas, kombilerden ayrı olarak, kombinin 
çalışması için elzem olan hava emiş ve duman 
tahliye terminallerinin montajı için farklı 
çözümler sunar.

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

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

Çift yanaklı contaların konumlandırılması. 
Yanaklı contaların dürsek ve uzatmalara sağlıklı 
bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj isti-
kametinin izlenmesi gerekmektedir (Şekil 1-7).

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

1.8 KISMEN MUHAFAZALI AÇIK 
MEKANLARDA MONTAJ. 

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

• Kapama setli ve doğrudan emişli kon-
figürasyon (C tipi kombi).

Kapama setini kullanmak suretiyle havanın 
doğrudan emilmesi işlemi ile münferit bacadan 
dumanların tahliyesi veyahut da doğrudan dışarı 
atımı kabil kılınır (Şekil 1-8).

Diyaframın montajı. Doğrudan emiş kon-

figürasyonunda olan bir kombinin sağlıklı bir 
şekilde çalışabilmesi amacıyla hermetik hazne 
çıkış noktası tahliye bağlantısı öncesinde Ø 38 
bir diyafram konulması gerekir (Şekil 1-14).

• Set montajı (Şekil  1-9) : Merkezi deliğe na-
zaran yan taraflarda olan deliklerden iki adet 
tapa ve contaları çıkartınız. Ø 80 tahliye flanşını 
kombinin daha iç kısmında yer alan deliğe 
yerleştiriniz , bunu yaparken sette yer alan 
contayı da kullanınız ve ambalajda sunulan 
vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Üst muhafazayı, 
kit ile birlikte sunulan 4 vidasını, contalarını 
da kullanarak,  sabitlemek suretiyle takınız. 
90° Ø 80  dirseği erkek (düz) kısmından Ø 80 
flanşlı dişi (cıdarda conta olan) dirseğe tam 
oturana kadar yerleştiriniz, contayı takınız 
dirsek boyunca geçiriniz, metal levha ile sabit-
leyiniz ve sette yer alan kelepçe vasıtasıyla ve 
de contanın 4 dilciğinisabitleyerek sıkıştırınız. 
Tahliye borusunu erkek tarafından (düz) 
dirseğin 90° Ø 80 dişi tarafına bağlayınız, bu 
meyanda gereken pulu takmış olduğunuzdan 
emin olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan 
aksamın birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Boru eklerine uzatma takılması. Tahliye siste-
mine ait kanallara uzatma eklerinin takılması 
halinde aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir 
:Tahliye borusunu veyahut da dirseğin erkek 
tarafından (düz) bir evvelki parçanın dişi 
tarafına (contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda 
gereken pulu takmış olduğunuzdan emin olu-
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Tahliye bacası azami genleşme. Tahliye bacası 
(gerek dikey ve gerekse yatay) izolasyonlu bo-
rular kullanmak suretiyle azami 12 metre düz 
olarak uzatılabilir (Şekil 1-31). Duvarları geçer-
ken dumanın oluşturabileceği kondensasyo-
nun ve bundan ötürü doğabilecek sorunların 
engellenmesi için Ø 80 normal(izolasyonlu 
değil) tahliye kanalının boyunun 5 metre ile 
sınırlandırılması gerekir.

Kısmen muhafazalı açık mekanlarda doğrudan 
dikey terminalli montaj örneği. Yanan ma-
mullerin doğrudan tahliyesi için dikey terminal 
kullanılması halinde üst balkından asgari 300 
mm mesafe bırakılmasına dikkat edilmesi ge-
rekmektedir. A + B oranlarının (üstte olan balko-
na oranla) her zaman için 2000 mm’e eşit veyahut 
da daha fazla olması gerekmektedir (Şekil 1-11).

• Kapak setsiz konfigürasyon (C tipi kombi).
Monte edilmiş olan yan tapaları bırakarak, 
kapak seti olmaksızın cihazı kısmen muhafazalı 
dış mekâna monte etmek mümkündür. Montaj 
eşmerkezli yatay emiş / tahliye Ø60/100 ve 
Ø80/125 setinin kullanılarak yapılır ve bu ko-
nudaki talimatları iç mekanda montaj paragrafı 
altında bulabilirsiniz. Bu konfigürasyonda üst 
kapak seti kombiye ilave bir muhafaza sağlar, an-
cak tavsiye edilmekle birlikte zorunlu da değildir.

1.9 ANKASTRE GÖVDE İLE AÇIK 

MEKANDA MONTAJ (DOĞRUDAN 
EMİŞ İLE).

Söz konusu konfigürasyonda, kapalı haz-
nenin yan taraf lar ında yer  a lan tapa-
lar  alt ına takozların (bağlantı  set inde 
bulunmaktadırlar) kullanılması gerekmektedir. 
Havanın emili doğrudan doğruya dış mekan-
dan sağlanır (ankastre gövde havalanmış olur) 
ve duman tahliyesi baca veyahut da doğrudan 
dış mekana salınmak suretiyle tahliye olunur. 
Belirtilen montaj talimatlarına uyulması 
ile bu konfigürasyonda belirtilen kombi 
cihazı “C” tipi olarak sınıflandırılmaktadır. 
Söz konusu konfigürasyonda duman tahliye 
bacasının münferit ve bağımsız bir bacaya veyahut 
da doğrudan açık atmosfere verilmesi gerekir; 
Dolayısıyla da yürürlükteki teknik düzenlemelere 
riayet edilmesi gerekmektedir.

Tahliye bacası azami genleşme. Dumanların 
soğuması esnasında oluşan kondensasyon 
sorunlarını önlemek için kullanılan tahliye 
kanalı (gerek dik ve gerekse yatay) duvar boyunca 
düzlem olarak azami 5 m ye kadar uzatılabilir.

Diyaframın montajı. Doğrudan emişli montaj 
referans alınırsa (dış mekân olması halinde C 
tipi, iç mekân ise B22 tipi), kombinin sağlıklı 
bir şekilde çalışabilmesi amacıyla kapalı hazne 
çıkışına ve tahliye kanalı öncesine Ø 38 bir 
diyafram takılması gerekmektedir.

Not : diyafram kombi cihazı ile birlikte 
sunulmaktadır Şekil 1-14).

• Takozların takılması. Dış mekanda C tipi 
ve iç mekanda da B22 tipi doğrudan emişli 
montajlarda 4 adet takoz (bağlantı grubu seti 
içerisinde opsiyonel olarak yer alan) kombi 
ile kapalı haznenin iki tapası arasına, kom-
biye yanma havasının montaj mahallinden 
doğrudan gelebilmesine olanak sağlayacak 
şekilde yerleştirilmiş olmaları gerekmektedir 
(Şekil 1-12 ve 1-13).

• Boru eklerine uzatma takılması. Tahliye siste-
mine ait kanallara uzatma eklerinin takılması 
halinde aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir 
: Tahliye borusunu veyahut da dirseğin erkek 
tarafından (düz) bir evvelki parçanın dişi 
tarafına (contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda 
gereken pulu takmış olduğunuzdan emin olu-
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Diyaframın montajı. Kombinin sağlıklı bir 
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şekilde çalışablimesi amacıyla hermetik haz-
ne çıkış noktası ile emiş ve tahliye bağlantısı 
öncesinde Ø 1 bir diyafram konulması gerekir 
(Şekil 1-14). Uygun diyafram seçiminde kanal 
bağlantıları ile bunların azami uzunluklarının 
göz önüne alınması gerekmektedir : Bu he-
saplama aşağıdaki tablolardan yararlanılarak 
yapılabilir :

Not : diyaframlar kombi cihazı ile birlikte 
sunulmaktadırlar.

DOĞRUDAN TAHLİYE DİKEY TERMİNAL SETİ

ASPİRASYON KAPAĞI SETİ

DİYAFRAM

Diyafram Metre cinsinden Ø 60/100 
yatay kanal uzantısı

Ø 38 0 - 1 arası

Ø 42,5 1'den fazla

Diyafram Metre cinsinden Ø 60/100 
düşey kanal uzantısı

Ø 38 0 - 3,2 arası

Ø 42,5 3,2'den fazla

Diyafram Metre cinsinden Ø 80/125 
yatay kanal uzantısı

Ø 38 0 - 3,3 arası

Ø 42,5 3,3'den fazla

Diyafram Metre cinsinden Ø 80/125 
düşey kanal uzantısı

Ø 38 0 - 8,1 arası

Ø 42,5 8,1'den fazla

Diyafram *Metre cinsinden dirseksiz 
Ø 80 düşey kanal uzantısıtahliye emiş

- Ø 45 0 - 18 arası

Ø 42,5 - 14 - 40 arası

Diyafram *Metre cinsinden iki 
dirsekli Ø 80 yatay kanal 

uzantısıtahliye giriş

- Ø 45 0 - 14 arası

Ø 42,5 - 14 - 35 arası

Hava giriş
diyaframı

**Metre cinsinden iki dirsekli 
Ø 80 yatay kanal uzantısı

Ø 45 0 - 27 arası

Hava giriş
diyaframı

**Metre cinsinden dirseksiz 
düşey Ø 80 kanal uzantısı 

Ø 45 0 - 27 arası

* Bu maksimum uzantı değerleri 1 metre boru ile 
giriş içindir.

** Bu maksimum uzantı değerleri 1 metre boru ile 
tahliye içindir.

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

Terminal kitinin kapsamı:
 N° 1 Conta
 N° 1 Ø 80 tahliye flanşı
 N° 1 Köşe 90° Ø 80
 N° 1 Ø 80 Tahliye borusu
 N° 1 Pul
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Mukavemet Faktörleri ve eşdeğer  uzunluklar.

KANAL TİPİ
Mukavemet 

Faktörü
(R)

Ø 60/100 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80/125 çaplı konsantrik 
borunun m olarak tekabül 

ettiği uzunluk

Ø 80 borunun m olarak 
tekabül ettiği uzunluk

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

16,5 m 1 m 2,8
Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5
90° Ø 60/100 konsantrik dirsek Emiş ve tahliye 

21 m 1,3 m 3,5
Emiş  m 9,1

Tahliye  m 7,0
45° Ø 60/100 konsantrik dirsek Emiş ve tahliye 

16,5 m 1 m 2,8
Emiş  m 7,1

Tahliye  m 5,5
Ø 60/100 yatay komple yatay konsantrik 
tahliye ve emiş  terminali Emiş ve tahliye 

46 m 2,8 m 7,6
Emiş  m 20

Tahliye  m 15

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

32 m 1,9 m 5,3
Emiş  m 14

Tahliye  m 10,6
Ø 60/100 yatay dikey konsantrik 
tahliye ve emiş  terminali Emiş ve tahliye 

41,7 m 2,5 m 7
Emiş  m 18

Tahliye  14

Ø 80/125 m konsantrik  boru 1 m Emiş ve tahliye 
6 m 0,4 m 1,0

Emiş  m 2,6

Tahliye  m 2,0
90° Ø 80/125 konsantrik dirsek Emiş ve tahliye 

7,5 m 0,5 m 1,3
Emiş  m 3,3

Tahliye  m 2,5
45° Ø 80/125 konsantrik dirsek Emiş ve tahliye 

6 m 0,4 m 1,0
Emiş  m 2,6

Tahliye  m 2,0
Ø 80/125 dikey komple dikey konsantrik 
tahliye ve emiş terminali

Emiş ve tahliye 
33 m 2,0 m 5,5

Emiş  m 14,3

Tahliye  m 11,0

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

26,5 m 1,6 m 4,4
Emiş  m 11,5

Tahliye  m 8,8

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

39 m 2,3 m 6,5
Emiş  m 16,9

Tahliye  m 13

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

34 m 2,0 m 5,6
Emiş  m 14,8

Tahliye  m 11,3

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

13 m 0,8 m 2,2
Emiş  m 5,6

Tahliye  m 4,3
Ø 60/100 den Ø 80/125 e 
konsantrik adaptör Emiş ve tahliye 

2 m 0,1 m 0,3
Emiş  m 0,8

Tahliye  m 0,6
Ø 80 boru 1 m (bağlantı tertibatlı veyahut 
da tertibatsız)

Emiş  2,3 m 0,1 m 0,4 Emiş  m 1,0
Tahliye  3 m 0,2 m 0,5 Tahliye  m 1,0

Ø 80 boru 1 m komple emiş terminali 
(bağlantı tertibatlı veyahut da tertibatsız) Emiş  5 m 0,3 m 0,8 Emiş  m 2,2

Ø 80 emiş terminali 
Ø 80 tahliye terminali

Emiş  3 m 0,2 m 0,5 Emiş  m 1,3
Tahliye  2,5 m 0,1 m 0,4 Tahliye  m 0,8

90° Ø 80 dirsek Emiş  5 m 0,3 m 0,8 Emiş  m 2,2
Tahliye  6,5 m 0,4 m 1,1 Tahliye  m 2,1

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

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

Emiş ve tahliye 
8,8 m 0,5 m 1,5

Emiş  m 3,8
Tahliye  m 2,9
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1.10 DAHİLİ MEKANDA MONTAJ.
• Kapalı hazneli ve güçlendirilmiş emişli c tipi 

konfigürasyon.
Yatay emiş – tahliye seti Ø 60/100. Set montajı 
(şekil 1-15) : Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve ambalajda 
sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Boru 
terminalini (3) erkek tarafından (düz) dirseğin 
(2) dişi tarafına (yanaklı conta ile) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dâhili 
ve harici pulu takmış olduğunuzdan emin olu-
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.
Not : Kombinin aşırı hava şartları ve çok sert 
ısılara ulaşılan mahallerde monte edilmesi 
durumunda standart buzlanmayı önleyici düze-
nek yerine özel buzlanma önleyici düzenek ile 
donatılması tavsiye olunur.
• Ø 60/100 boru veyahut da uzatma ve dirsek 

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

Ø 60/100 yatay emiş – tahliye seti arkadan, 
sağ yandan, sol yandan ve önden çıkışlı olarak 
monte edilebilir.
• Arkadan çıkışlı uygulama (Şekil 1-16). 970 

mm uzunluğundaki boru boyu azami 775 
mm kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak 
sağlar. Normale terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle 
ölçüyü belirleyiniz : Duvar kalınlığı + iç çıkıntı 
+ dış çıkıntı. Gerekli asgari çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yan çıkışlı uygulama (Şekil 1-17); yalnızca 
yatay emiş – tahliye seti kullanmak suretiyle, 
uzatma kullanmaksızın, 720 mm kalınlığında 
bir duvarın soldan çıkışla ve 650 mm duvar 
kalınlığının da sağdan çıkışla geçilmesine 
olanak sağlar.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø 60/100 emiş ve 
tahliye için yatay set azami 3000 mm yatay 
olarak, buna ızgaralı terminal dahil olup, 
kombi çıkışında yer alan konsantrik dirsek 
dahil değildir. Söz konusu konfigürasyon 100 
değerinde bir mukavemet faktörüne tekabül 
eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekmektedir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (şekil 1-18). Kombi-
nin yatay ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 1855 mm.

 2 adet uzatma ile bağlantı (şekil 1-19). Kombi-
nin yatay ekseni ile dış duvar arasındaki azami 
mesafe 2805 mm.

Yatay emiş – tahliye seti Ø 80/125. Set montajı 
(şekil 1-20). Flanşlı dirseği (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve ambalajda 
sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. Adaptörü 
(3) erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına 
(2) (yanaklı conta ile) son kademeye ve tam otu-
rana kadar yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) konsantrik 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dahili 
ve harici pulu takmış olduğunuzdan emin olu-
nuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Ø 80/125 boru uzatma ve dirsek tespit contaları. 
Tahliye sistemine ait kanallara uzatma ekleri-
nin takılması halinde aşağıdaki işlemlerin 
yapılması gerekir : Konsantrik boru veyahut 
da konsantrik dirseğin erkek tarafından (düz) 
bir evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 

bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

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

Normal olarak Ø 80/125  emiş – tahliye seti ziya-
desiyle uzun mesafeler için kullanılır, Ø 80/125 
set arkadan, sağ yandan, sol yandan ve önden 
çıkışlarda monte edilebilir.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø 80/125 emiş ve 
tahliye için yatay set azami 7300 mm yatay 
olarak, buna ızgaralı terminal dahil olup, 
kombi çıkışında yer alan konsantrik dirsek ile 
Ø 80/125  deki Ø 60/100 adaptör dahil değildir 
(Şekil 1-21). Söz konusu konfigürasyon 100 
değerinde bir mukavemet faktörüne tekabül 
eder. Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep 
edilmesi gerekmektedir.

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

• Harici ızgara. Not : güvenlik amacıyla, kısa 
süreli ve geçici olsa dahi kombinin emiş ve 
tahliye terminalinin tıkanmaması gerekmekte-

Set şunları ihtiva eder (şekil 1-15):
 1 adet - Conta (1)
 1 adet - 90° (2) konsantrik dirsek
 1 ade  - Ø 60/100 (3) emiş/tahliye  

 konsantrik boru
 1 adet - Beyaz dâhili pul (4)
 1 adet - Gri harici pul (5)
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dir.
Aluminyun tuğlalı yatay set Ø 80/125. Set 
montajı (şekil 1-23) : Konsantrik flanşı (2) 
kombinin ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, 
bunu yaparken contayı (1) da kullanınız ve am-
balajda sunulan vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. 
Adaptörü (3) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (2) takınız. Taklit alüminyum tuğlanın 
montajı. Tuğlalar yerine alüminyum levhayı (5) 
yerleştiriniz, tam işaretlemek suretiyle yağmur 
sularının akışını sağlayınız. Alüminyum tuğla 
üzerine sabit yarı kapağı (7) yerleştiriniz ve 
emiş-tahliye borusunu (6) takınız. Ø 80/125 
konsantrik terminali erkek tarafından (6) (düz) 
adaptörün dişi tarafına (yanaklı contası ile bir-
likte) tam oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda 
gereken pulu (4) takmış olduğunuzdan emin 
olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 
birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Konsantrik uzatma boruları ve dirsekler için geçmeli 
tip conta. Tahliye sistemine ait kanallara uzatma 
eklerinin takılması halinde aşağıdaki işlemlerin 
yapılması gerekir : Konsantrik boru veyahut da kon-
santrik dirseğin erkek tarafından (düz) bir evvelki 
parçanın dişi tarafına (contalı taraf) bağlayınız, bu 
meyanda gereken pulu takmış olduğunuzdan emin 
olunuz, bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın 

birleştirilmesi sağlanmış olacaktır.
Dikkat : Tahliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılmasının gerekmesi durumunda, 
dahili borunun harici boruya oranla 5 mm çıkıntılı 
olması gerektiğini göz önünde bulundurunuz.

Bu özel terminal dumanın tahliyesi ile havanın 
emişinin dikey olarak gerçekleşmesine olanak sağlar.

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

Bu konfigürasyondaki dikey set azami 12200 
mm doğrudan dikey olarak uzatılabilir, buna 
terminal de dahildir (Şekil 1-24). Söz konusu 
konfigürasyon 100 değerinde bir mukavemet 
faktörüne tekabül eder. Bu durumlarda gerekli 
uzatmaların talep edilmesi gerekmektedir.

Dikey tahliye için, 3.011141 kod numaralı 
konsantrik flanş (ayrıca satılmakta olan) ile bir-
likte kullanılmak suretiyle Ø 60/100 terminal de 
kullanılabilir. Terminal başlığı ile yarı gövde (374 
mm) arasındaki mesafeye her zaman için riayet 
edilmesi gerekmektedir (Şekil 1-24).

Bu konfigürasyondaki dikey set azami 4700 mm 
doğrudan dikey olarak uzatılabilir, buna terminal 
de dahildir (Şekil 1-24).

Ø 80/80 ayrıştırıcı set. Ø 80/80 ayrıştırıcı set 
duman tahliye ve hava emiş kanallarını şekilde 
gösterilen düzene göre ayırma işlemini üstlenir.
(S) kanalından yanık maddeler tahliye olunur. 
(A) kanalından yanma için gerekli hava emilir. 
(A) emiş kanalının, ortada yer alan (S) tahliye 
kanalının sağ veyahut da sol tarafına monte 
edilmiş olmasının önemi yoktur. Her iki kanal da 
herhangi bir yöne doğru yürütülebilirler.

• Set montajı (Şekil  1-25) : flanşı (2) kombinin 
ortasında yer alan deliğe yerleştiriniz, bunu 
yaparken contayı (1) da kullanınız ve setin 
ambalajda sunulan altıgen yassı uçlu vidalar 
vasıtasıyla sıkıştırınız. Merkezi deliğe ge-
reksinime göre) oranla yan kısımda yer alan 
delikte bulunan yassı flanşı çıkartınız ve flanş 
(3) ile değiştiriniz bu esnada kombide yer alan 
contayı (3) yerleştiriniz ve ürün ile birlikte 
sunulan kilitli vidalar vasıtasıyla sabitleyiniz. 
Dirsekleri (5) erkek tarafından (düz) flanşın 
dişi tarafına (3 ve 4) takınız. Emiş terminalini 
(6) erkek tarafından (düz) dirseğin (6) dişi 
tarafına, son kademesine geçecek şekilde 
takınız ve bu meyanda gerekli iç ve dış pulları 
da yerleştirdiğinizden emin olunuz. Tahliye 
terminalini (9) erkek tarafından (düz) dirseğin 
(5) dişi tarafına tam oturacak şekilde geçiri-
niz, bu meyanda gereken dahili pulu takmış 

Set şunları ihtiva eder (şekil 1-20):
1 adet - Conta (1)
 1 adet - Ø 60/100 (2) konsantrik dirsek
 1 adet - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 adaptör
 1 adet - Ø 80/125 (4) emiş/tahliye 
    konsantrik terminal
 1 adet - Beyaz dâhili pul (5)
 1 adet - Gri harici pul (6)

Set şunları ihtiva eder (şekil 1-23):
 1 adet - Conta (1)
 1 adet - Konsantrik dişi klanş (2)
 1 adet - Ø 80/125 (3) için Ø 60/100  

 adaptör
 1 adet - Pul (4)
 1 adet - Alüminyum tuğla (5)
 1 adet - Ø 80/125 (6) emiş/tahliye  

 konsantrik boru
 1 adet - Sabit yarı kapak (7)
 1 adet - Seyyar yarı kapak (8)
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olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

• Uzatma boruları ve dirsekler için geçmeli 
tip conta. Tahliye sistemine ait kanallara 
uzatma eklerinin takılması halinde aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir : Tahliye borusunu 
veyahut da dirseğin erkek tarafından (düz) bir 
evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 
bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

• 1-27 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
emişli konfigürasyon gösterilmektedir.

• Montaj mesafeleri. 1-26 numaralı şekilde Ø 

80/80 ayrıştırma terminal setinin montajı 
için asgari mesafe boyutları, sınırda olarak, 
verilmiştir.

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

da eşdeğer uzunluğu kullanılmak suretiyle 
erişilebilir azami uzunluk hesaplanabilir. Bu 
rezistans faktörlerinin toplam değerinin 100 
değerinden yüksek olmamamsı gerekmektedir.

• Duman kanallarında ısı kaybı. Duvarları geçer-
ken dumanın oluşturabileceği kondensasyonun 
ve bu soğumadan ötürü doğabilecek sorunların 
engellenmesi için Ø 80 normal tahliye kanalının 
boyunun 5 metre ile sınırlandırılması gerekir 
(Şekil 1-28). Daha uzun mesafelerin kat 
edilmesinin gerekmesi durumunda Ø 80 izo-
lasyonlu boruların kullanılması gerekmektedir 
(izolasyonlu Ø 80/80 separatör seti başlığına 
bakınız).

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

Set şunları ihtiva eder (Şekil 1-25):
1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)
 2 adet - 90° Ø 80 dirsek (5)
 1 adet - Ø 80 (6) emiş terminali
 2 adet - Beyaz dahili pullar (7)
 1 adet - Gri harici pul (8)
 1 adet - Ø 80 tahliye borusu (9)

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

İZOLASYONSUZ KANAL İZOLASYONLU KANAL
Tahliye (m) Emiş (m) Tahliye (m) Emiş (m)

1 36,0* 6 29,5*
2 34,5* 7 28,0*
3 33,0* 8 26,5*
4 32,0* 9 25,5*
5 30,5* 10 24,0*

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

11 22,5*

12 21,5*

Dikkat: Kalorifer kazanı , yanıcı maddelerin 
en fazla 27 metre düz şekilde boşaltılması 
ve 1 metre 90° eğimli şekilde emilmesi için 
planlanmıştır. Eğer kurulumu, duman boşaltma 
borusunun geliştirilmesini, yani önerilen 12 

metreyi geçilmesini gerektiriyorsa,  borunun 
içinde koyulaşma ve birikme oluşması dikkate 
alınmalı ve bu yüzden İmmergas “Mavi seri” tipli 
izole edilmiş ya da aynı özelliklere sahip başka bir 
duman boşaltıcının kullanılması önerilmektedir.
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kullanılması gerekmektedir.

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

Ø 80/80 izolasyonlu separatör seti. Set montajı 
(Şekil  1-29) : flanşı (2) kombinin ortasında yer 
alan deliğe yerleştiriniz, bunu yaparken contayı 
(1) da kullanınız ve setin ambalajda sunulan 
altıgen yassı uçlu vidalar vasıtasıyla sıkıştırınız. 
Merkezi deliğe gereksinime göre) oranla yan 
kısımda yer alan delikte bulunan yassı flanşı 
çıkartınız ve flanş (3) ile değiştiriniz bu esnada 
kombide yer alan contayı (3) yerleştiriniz ve 
ürün ile birlikte sunulan kilitli vidalar vasıtasıyla 
sabitleyiniz. Tapayı (6) erkek tarafından (düz) 
dirseğe takınız ve itiniz, bunu müteakiben 
dirsekleri (5) erkek tarafları (düz) flanşın dişi 
tarafına (3) denk gelecek şekilde flanşa takınız. 
Dirseği (11) erkek tarafından (düz) flanşın dişi 
tarafına (4) takınız. Emiş terminalini (7) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (5) dişi tarafına tam 
oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda boru ile 
duvarın tam birleşmesini sağlayacak olan pulları 
(8 ve 9) takmış olduğunuzdan emin olunuz, bunu 
müteakiben de kapama tapasını (6) terminale 
(7) tespit ediniz. Tahliye borusunu (10) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (11) dişi tarafına, 
son kademesine geçecek şekilde takınız ve bu 
meyanda boru ile baca arasında tam bağlantının 
sağlanmasına yarayacak olan  gerekli pulu (8) da 
yerleştirdiğinizden emin olunuz.

• Uzatma boruları ve dirsekler için geçmeli tip 
conta.Tahliye sistemine ait kanallara uzatma 
eklerinin takılması halinde aşağıdaki işlemlerin 
yapılması gerekir : Konsantrik boru veyahut da 
konsantrik dirseğin erkek tarafından (düz) bir 
evvelki parçanın dişi tarafına (contalı taraf) 
bağlayınız, bu meyanda gereken pulu takmış 
olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 

olacaktır.
• Separatör terminal seti izolasyonu. Tahliye 

kanallarında veyahut da emiş borularının dış 
yüzeyinde duman kondensasyonu sorunlarının 
olması halinde İmmergas, talep üzerine, emiş 
ve tahliye hortumlarını izolasyonlu olarak 
sunmaktadır. Dumanların aktarımı esnasında 
aşırı ısı kaybı olması durumunda, tahliye hor-
tumu üzerinde izolasyona gereksinim doğabilir. 
Emiş borusunda ise, dışarıdan alınan havanın 
soğuk olması halinde (dış mekan ısısının çok 
düşük olması durumu), bulunduğu mekan 
ısısına göre emiş borusunun  dış yüzeyi düşük 
ısısdan ötürü terleme yapar ve bu durumda da 
izolasyon gerekli olur. Şekillerde (Şekil 1-30 ve 
1-31) farklı izolasyon kullanımlarına örnekler 
verilmektedir.

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

• Izolasyonlu duman kanallarında ısı kaybı. 
Duvarları geçerken dumanın oluşturabileceği 
kondensasyonun ve bu soğumadan ötürü 
doğabilecek sorunların engellenmesi için 
izolasyonlu Ø 80 tahliye kanalının boyu-
nun 12 metre ile sınırlandırılması gerekir. 
Şekilde (Şekil 1-31) tipik izolasyon örneği 
gösterilmektedir, kısa emiş kanalı ve gayet 
uzun tahliye kanalı (5 metreyi aşkın). Kom-
binin bulunduğu mekandaki nemli havanın 
dışarıdan giren havayı alan kanalın harici 
ısıdan ötürü soğuması ile emiş kanalında 
oluşacak kondensasyonun önlenmesi amacıyla 
emiş kanalının tümü izolasyonludur. Çataldan 

çıkış dirseği hariç tümüyle izole edilmiş tahliye 
kanalı, bunun amacı kanaldaki ısı kaybının 
asgariye indirilmesi ve bu suretle duman kon-
densasyonunun oluşmasının önlenmesidir.

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

• Açık hazneli ve güçlendirilmiş emişli B tipi 
konfigürasyon.

B tipi konfigürasyonda iç mekana yapılan mon-
tajlarda duman tahliye seti ile birlikte üst kapak 
setinin takılması zaruridir, hava emişi kombinin 
monte edilmiş olduğu mekandan doğrudan 
doğruya yapılır ve duman tahliyesi ise baca 
vasıtasıyla veyahut da doğrudan doğruya dış 
mekana salıverme ile temin edilir.
8 ve 9ncu sayfalarda belirti len montaj 
talimatlarına uyulması ile bu konfigürasyon-
da belirtilen kombi cihazı “B” tipi olarak 
sınıflandırılmaktadır.
Bu konfigürasyonun özellikleri :
- hava emişi doğrudan doğruya cihazın monte 

edilmiş olduğu mekandan sağlanır, bunun 
içindir ki cihazın her zaman iyi bir şekilde 
havalandırılması sağlanan mekanlara monte 
edilmesi gerekmektedir;

- duman tahliye bacasının münferit ve bağımsız 
bir bacaya veyahut da doğrudan açık atmosfere 
verilmesi gerekir.

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

“B” tipi kombi cihazlarının iç mekanlarda 
montajında üst kapak setinin duman tahliye seti 
ile birlikte kullanılması zorunludur.
Dolayısıyla da yürürlükteki teknik düzenlemelere 
riayet edilmesi gerekmektedir.

Set şunları ihtiva eder (şekil 1-29):
 1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi emiş flanşı (3)
 1 adet - Dişi tahliye flanşı (4)
 1 adet - 90° Ø 80 dirsek (5)
 1 adet - Boru kapama tapası (6)
 1 adet - Ø 80 izolasyonlu emiş terminali (7)
 2 adet - Beyaz dahili pullar (8)
 1 adet - Gri harici pul (9)
 1 adet - Ø 80 izolasyonlu tahliye borusu (10)
 1 adet - 90° Ø 80/125 konsantrik dirsek (11)
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1.11 DUMANLARIN BACADAN/
KANALDAN TAHLİYESİ.

Duman tahliye kanalının geleneksel tipte 
çok yollu baca sistemine bağlanmaması gere-
kir. Duman tahliye kanalı, LAS tipi, özel bir 
müşterek baca sistemine bağlanabilir. Kombine 
ve müşterek baca sistemleri yürürlükte bulunan 
yasal düzenlemeler ile taknik yönergelere riayet 
edilerek hazırlanmış olmalı ve mesleki açıdan 
yeterli bilgiye haiz kişilerce tasarlanmış olmalıdır. 
Duman tahliye borularının bağlanacağı baca 
sisteminin yürürlükteki teknik nizamnamelere 
uygun olması gerekmektedir.

1.12 MEVCUT BACALARA BORU 
DÖŞENMESİ.

Kombinin aynmış maddelerinin salıverilmesi 
amacıyla mevcut baca,  açıklık ve ben-
zer kanalların, “özel boru döşeme sistemi” 
kullanılması yöntemiyle duman tahliyesi 
amacıyla kullanılabilmesi mümkün olabil-
mektedir. Boru döşeme işlemleri esnasında 
yürürlükteki yasal düzenlemelerin yanı sıra 
standartlar ile kullanım ve montaj için Üretici 
tarafından sunulan talimatlara riayet edilmesi 
gerekmektedir.

1.13 BACA, DUMAN TAHLİYE BORUSU.
Yanmış maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
tahliye borusu ve benzeri kanalların konuyla ilgili 
tüm uygulanabilir standartlara uygun olmaları 
gerekmektedir.

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

konumlandırılmalıdırlar;
- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan-

dartlarda belirtilen asgari mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

Yanmış maddelerin güçlendirilmiş emiş si-
stemli cihazlarda açık havada kapalı mahallere 
tahliyesi. 4 den 35 kW termik güce kadar olan 
güçlendirilmiş emiş sistemli veyahut da doğal 
emişli gazlı cihazlarda yanmış mamullerin açık 
havada her tarafı kapalı mahallere (havalandırma 
kuyuları, kapalı avlu, avlu ve benzeri) doğrudan 
doğruya tahliyesi mümkündür, ancak bunun 
yapılabilmesi için yürürlükte bulunan konuyla il-
gili teknik yönetmeliklere riayet edilmesi gerekir.

1.14 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatın su dolumu-
nu dolum vanası vasıtasıyla yürütünüz (şekil 2-2). 
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıklarının 
kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliye-
lerden çıkmasına olanak sağlanabilmesi 
amacıyla yavaşça yapılması gerekmektedir. 
Ko m b i  c i h a z ı  ü z e r i n d e  d e v r i d a i m e 
yerleştirilmiş bir tahliye valfi mevcuttur. 
Radyatör tahliye vanalarını açınız. Bu vanaların 
hava çıktıktan sonra yalnızca su çıktığının 
görülmesi üzerine kapatılmaları gerekir. 
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması ge-
rekmektedir.

Not : bu işlemler esnasında devrdaimi fasılalı 
olarak çalıştırınız, bunun için de gövdede yer alan 
stand-by/yaz kış düğmesine (2) basınız. Motoru 
çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek devridaim 
pompasının havasını alınız.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.15 GAZ TESİSATININ 
ÇALIŞTIRILMASI.

Tesisatın ilk çalıştırılması için aşağıdaki 
işlemlerin yapılması gerekir :
- kapı ve pencereleri açınız ;
- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal 

vermeyiniz;
- borularda mevcut havanın alınmasını 

sağlayınız;
- standartlar doğrultusunda dahili tesisatın 

sızdırmazlığını kontrol ediniz.

1.16 KOMBİNİN ÇALIŞTIRILMASI 
(YAKILMASI).

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

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

cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

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

- Gaz debisi ile basınç durumunun kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun 

olduğunu kontrol ediniz (paragraf. 3.17);
- muhtemelen gaz kesilmesi halinde güvenlik 

düzeneklerinin devreye girip girmediğini ve 
tepki sürelerini kontrol ediniz;

- kombi girişinde yer alan ana şalterlerin 
çalışmalarını kontrol ediniz;

- Hava emiş ve tahliye konsantrik terminalinin 
(mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol ediniz.

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

Not: kazan başlangıç denetimi yetkili bir teknisyen 
tarafından yapılmalıdır. Kazan standart garan-
tisi denetim tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Başlangıç denetimi sertifikası ve garanti belgesi 
kullanıcıya teslim edilir.

1.17 DEVRİ DAİM POMPASI.
Eolo Star 24 3 E serisi kazanlar tesisat içinde yer 
alan üç ayrı hızda çalışan elektronik regülatörlü 
bir sirkülatör ile temin edilirler. Düşük kapasite 
nedeniyle ilk hız önerilmemektedir. Kombiden 
en iyi randımanı alabilmek için yeni tesisatlarda 
(tek tüp veya modül) sirkülasyon pompasının en 
yüksek hızda (üçüncü hız) kullanılması önerilir. 
Sirkülatör kondansatör ile donatılmıştır.

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

By-pass ayarı (kısım 24 Şek. 1-33). By-passı 
ayarlamak gerektiğinde asgari (harici by-pass) 
azami (dahili by-pass) tenik gereklilikler aşağı-
daki (şek 1-32) grafik üzerinde gösterilen bilgiler 
ile ayarlanması mümkündür. Bir tornavida kulla-
narak ayarlanabilir, saat yönüne çevirerek by-pass 
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Tesisat üzerindeki mevcut öncelikler (Şekil 1-32).

 A = Maksimum hızda tesi-
sattaki müsait prevalans, 
by-pass hariç

 B = Maksimum hızda tesi-
sattaki müsait prevalans, 
by-pass dahil

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

 D = İkinci hızda tesisattaki 
müsait prevalans, by-pass 
dahil
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dahil edilir, ters yönde çevirerek hariç edilir.

1.18 TALEBE İSTİNADEN SUNULAN 
SETLER.

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

• a) Duvara montaj için polifosfat dozaj seti.
• b) Ankastre gövde ile montaj için polifosfat 

dozaj seti.
 Polifosfat dozajlanması sayesinde cihaz 

içerisinde kireç birikimlerinin oluşması 
önlenir ve ayrıca da kullanım suyu ile termik 
değerlerin süreç içerisinde sabit kalmasına 
katkı sağlanmış olur. Kombi de polifosfat 

dozajının takılabilmesi için önhazırlık mevcut-
tur.

• Kapak seti. Kısmen muhafazalı dış mekana 
monte edilmesi ve doğrudan emiş yönteminin 
benimsenmesi durumunda, kombinin sağlıklı 
çalışmasının temin edilebilmesi ve dış etkenler-
den korunabilmesi amacıyla özel üst kapağın 
kullanılması zorunludur (Şekil 1-8); ayrıca 
iç mekanlarda B tipi konfigürasyonla monte 
edilmiş olması halinde de duman tahliye seti 
ile birlikte özel kapağın kullanımı zorunludur.

• Rezistanslı buzlanma önleyici set (talebe isti-
naden). Kombi cihazının ısının -5°C nin altına 
düştüğü bir ortamda monte edilmiş olması 
halinde ve de gaz girişinin kesilmesinden 
dolayı cihazda buzlanma oluşabilir. Kullanım 
suyunun donmasının önlenmesi amacıyla ku-
manda termostatı, elektrik rezistansı ve gerekli 
kablolardan oluşan buzlanmayı önleyici setin 
kullanılması mümkündür.

1.19 KOMBİ AKSAMI.

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

 12 - Emniyet termostatı
 13 - Duman davlumbazı
 14 - Gönderim sondası
 15 - Hızlı tip değiştirici
 16 - Algılama ve ateşleme bujileri
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Boyler
 19 - Tesisat presostatı
 20 - Hava alım musluğu
 21 - Kombi devr-i daimi
 22 - Kolektör
 23 - Tesisat boşaltma musluğu
 24 - By-pass
 25 - 3 bar güvenlik valfı

 Not:  bağlama grubu (opsiyonel)

• Ankastre gövde ile montaj. Özel ankastre 
gövdenin kullanılması suretiyle kombinin 
C tipi konfigürasyonda veyahut da havanın 
doğrudan doğruya dış mekandan alınarak 
duvar içerisine montajı, fanlı ankastre kasa 
sayesinde, mümkün olabilmektedir.

• a)- Duvara montaj için bağlantı grup seti.
• b)- Kombinin ankastre montajı için bağlantı 

grup seti.
 Set, kombinin tesisata yapılacak olan tüm 

bağlantıları için gerekli boru, hortum, rakor 
ve musluk takımları (gaz musluğu dahil) ile 
hermetik kazanın yan kısımlarında bulunan 
tapaların altında kullanılacak olan 4 adet 
takozu (bunlar yalnızca ankastre montaj ver-
siyonunda bulunurlar) ihtiva eder.

 Not : Ankastre montaj için, yine ayni set (b) 
ile ankastre kasadan çıkışın önden ve arkadan 
montajı mümkün olabilmektedir.

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

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

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

halinde, tesisat suyunu boşaltınız;
b) elektrik, su ve gaz girişlerini kesiniz.
Boru, kanal ve tahliye yolları civarında yapılacak 
bakım ve tamirat işlemleri esnasında cihazınızı 

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

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

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

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

- cihazın giriş kablosunun kullanıcı tarafından 
yenisi ile değiştirilmemesi gerekmektedir;

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

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

2.3 KUMANDA PANELİ.

Açıklamalar:
 1 - Reset düğmesi
 2 - Stand-by / Yaz / Kış düğmesi
 3 - Kullanım suyu ısısının yükseltilmesi için düğme (+)
 4 - Kullanım suyu ısısının azaltılması için düğme (-)
 5 - Tesisat suyu ısısının yükseltilmesi için düğme (+)

 6 - Tesisat suyu ısısının azaltılması için düğme (-)
 7 - Kombi manometresi
 8 - Kullanım suyu çalışması
 9 - Isı ve hata kodlarının görüntülenmesi
 10 - ölçü birimi
 11 - Kalorifer işlevi

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

açınız.

- Düğmeye (2) basınız ve kombiyi yaz ( ) 
veyahut da kış ( ) konumuna getiriniz.

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

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

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

2.4 HATA VE ARIZA HALLERİNİN 
BİLDİRİLMESİ.

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

Belirtilen anormallik
Görüntülenen 

kod (yanıp 
sönen)

Yanma olmadığı için arıza 
hali 01

Aşırı ısı termostatı arızası 
(emniyet), bekte alev kontrolü 
hatası

02

Elektromekanik kontaklar 04

Gönderim sondasında 
anormallik 05

Kullanım suyu sondasında 
anormallik 06

Tesisat basıncı yeterli değil 10

Duman presostatında arıza 11

Parazit alev 20

Yetersiz devr-i daim 27

Sızıntı durumu 28

CRD ile bağlantı kopması 31

Yanma olmadığı için arıza hali. kalorifer 
ısınmasının veyahut da kullanım suyu ısıtılmasının 
her gereksiniminde kombi otomatik olarak 
ateşleme yapacak ve devreye girecektir. 10 saniye 
içerisinde boylerin ateşlemesi gerçekleşmezse 
kombi “ateşleme arızası” olarak arızaya geçer 
(kod 01). “Ateşleme arızası” hatasının giderile-
bilmesi amacıyla Reset (1) düğmesine basılması 
gerekmektedir. Cihazın ilk çalıştırılmasında 
veyahut da uzun bir süre çalışmamasından sonra 
“ateşleme olmadığı için arıza” halinin arındırılması 
işleminin yapılması gerekebilir. Bu durumun 
sıklıkla tekrarlanması halinde uzman bir teknisyene 
müracaat ediniz (örneğin İmmergas Yetkili Teknik 
Servisine).

Aşırı ısı termostatı arızası. Normal çalışma 
evresi süresince herhangi bir arızadan ötürü içe-
ride aşırı ısınma oluşursa kombi aşırı ısınmadan 
ötürü arızaya geçer (kod 02). Gerekli soğumayı 
müteakiben “aşırı ısıdan dolayı arıza durumunu” 
Rset (1) düğmesine basmak suretiyle gideriniz. Bu 
durumun sıklıkla tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

E l ektrom ek ani k  konta k l ar.  E m n iye t 
termostatının, duman presostatının veyahut da 
tesisat presostatının arızalı çalışmasından ötürü 
oluşması halinde (kod 04) kombi devreye girmez; 
kombiyi resetlemeye çalışınız, çalışmaması halinde 
yetkili bir teknik servise müracaat ediniz (örneğin 
İmmergas Yetkili Teknik Servisi).

Gönderim sondasında anormallik. Tesisat 
aktarımına ait gönderim sondasında (kod 05) 
ana kart tarafından arıza tespit edilmesi halinde 
ve kombinin çalışmaması durumunda uzman bir 
teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Kullanım suyu sondasında anormallik. Tesisat 
aktarımına ait kullanım suyu sondasında (kod 06) 
ana kart tarafından arıza tespit edilmesi halinde ve 
kombinin sıcak su üretmemesi durumunda uzman 
bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

Tesisat basıncı yeterli değil. Kombinin sağlıklı ve 
düzgün çalışabilmesi için yeterli derecede basınç 
tesisat içerisinde tespit edilemiyor (kod 10). Tesisat 
basıncının 1÷1,2 bar olmasını kontrol ediniz.

Duman presostatında arıza. Fanın arızaya geçmesi 
veyahut da emiş ya da tahliye borularının tıkanmış 
olması durumunda oluşur (kod 11). Arızaya 
sebebiyet veren şartların giderilmesiyle kombi, 
“resetlemeye” gerek kalmaksızın tekrar devreye 
girer. Bu durumun tekrarlanması halinde uzman 
bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin İmmergas 
Yetkili Teknik Servisine).

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

Yetersiz su devr-i daimi. Ana devrede yeter-
siz su devr-i daimi olmasından ötürü oluşan 
aşırı ısınma halinde oluşur (kod 27); sebepleri 
aşağıdakilerden biri olabilir:

- tesisatta yetersiz devr-i daim; devrede hava 
olmamasından emin olunuz ve gerekir-
se termosifonların havasını alınız (hava 
boşaltımı);

- devr-i daim arızalı; devr-i daim arızasının 
giderilmesi gerekir.

Bu durumun sıklıkla tekrarlanması halinde 
uzman bir teknisyene müracaat ediniz (örneğin 
İmmergas Yetkili Teknik Servisine).

Kullanım suyu sızıntısı. Kalorifer konumunda 
çalışma esnasında kullanım suyunun ısısında 
artış gözlemlenmesi durumunda  kombi hata 
bildirir (kod 28) ve kalorifer ısısını düşürerek 
değiştiricide kireç birikimi oluşmasına mani olur. 
Tüm kullanım suyu musluklarının kapalı 
olduğundan ve sızıntı olmadığından, ayrıca 
da tesisatta kaçak olmadığından emin olunuz. 
Kullanım suyu devresi üzerindeki şartların düzel-
tilmesini müteakiben kombi normal çalışma 
düzenine geri döner.Bu durumun tekrarlanması 
halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz 

(örneğin İmmergas Yetkili Teknik Servisine).

Dijital Uzaktan Kumanda ile bağlantı kopması. 
Kombi ile CRD arasındaki bağlantının kesil-
mesini müteakip 1 dakika sonra oluşur (kod 
31). Hata kodunu resetlemek için, kombinin 
elektrik girişini kesiniz ve yeniden elektrik girişi 
sağlayınız. Bu durumun sıklıkla tekrarlanması 
halinde uzman bir teknisyene müracaat ediniz 
(örneğin İmmergas Yetkili Teknik Servisine).

Kombinin söndürülerek, kapatılması. 
G ö s t e r g e d e  s e m b o l  g ö r ü n t ü l e -
ne kadar ( )  düğmeye (2 Şekil  2-1)  
( ) basınız.

Not : Bu durumda kombide akım mevcuttur.

Kombi dışında yer alan ana şalteri devre dışı 
bırakınız ve cihaz girişindeki gaz musluğunu 
kapatınız. Kombi cihazının uzun süreli olarak 
kullanılmaması durumunda yersiz olarak devre-
de bırakılmaması tavsiye olunur.

2.5 KALORİFER TESİSAT BASINCININ 
YENİDEN AYARLANMASI.

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

Not : İşlem sonunda dolum musluğunu tekrar 
kapatınız.
Tesisat su basınç değerinin 3 bara yakın bir 
değere ulaşması durumunda emniyet valfının 
devreye girerek müdahale etme riski oluşur. 
Bu durumda mesleki açıdan uzman bir teknisye-
ne baş vurunuz.

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

2.6 TESİSATIN BOŞALTILMASI.
Tesisatın boşaltılabilmesi amacıyla tesisat 
boşaltma musluğu müdahalede bulunmak ge-
rekmektedir (şekil 1-33).
Bu işleme başlamadan evvel tesisat dolum 
musluğunun kapalı olduğundan emin olunuz.
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2.7 BUZLANMAYA KARŞI KORUMA.
Kombi cihazı, içerisindeki suyun -4°C (-5°C 
dereceye kadar seri olarak muhafaza sağlar) 
derecenin altına inmesi halinde otomatik olarak 
pompa ve boyleri 42°C dereceye erişilene kadar 
çalıştıracak şekilde devreye sokarak buzlanmayı 
önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Buzlanmayı önleyici sitemin çalışması an-
cak kombi cihazının tüm aksamının sağlıklı 
çalışması halinde sağlanabilir, arıza durumunun 
oluşmaması gerekmektedir, elektrik girişinin 
sağlanması lazımdır. Uzun süre mahalde 
yaşanmaması durumunda cihazı çalıştırma 
zorunda kalmamak amacıyla tesisatın tamamen 
boşaltılması veyahut da tesisat suyu içerisine 
antifriz ilave edilmesi gerekmektedir. Her iki 
durumda da kombinin kullanım suyu devresinin 
boşaltılması gerekmektedir. Sıklıkla boşaltılan 
bir tesisatta dolum işleminin işlenmiş suyla 
yapılması gerekmektedir, çünkü oluşabilecek 
kireçlenme ve tortulaşmalarla ancak bu suretle 
mücadele edilebilir.
Buzlanmaya karşı koruyucu sistemle ilgili tüm 
bilgilere 1.4 paragrafta yer verilmiştir.Özellikle de 
ısının sıfır derecenin altına düştüğü yörelerde ge-
rek kombi cihazının ve gerekse ısıtma tesisatının 
korunması amacıyla kalorifer tesisatının antifriz 
ile korunması ve İmmergas Buzlanma Önleyici 
Set montajı tavsiye olunur (PARAGRAF 1.4). 
Ancak cihazın uzun süreli devre dışı kalması 
hallerinde (örneğin ikinci ev) şu tavsiyelere de 
uyulması gerekmektedir :
- elektrik girişini kesiniz ;
- öngörülen tahliye valfları vasıtasıyla kombinin 

kullanım suyu devresini ve kullanım suyu 
hattını boşaltınız (Şekil 1-33).

2.8 KAPLAMANIN TEMİZLİĞİ.
Kombi cihazının kapağının temizlenmesi 
amacıyla ıslak bez ve nötr sabun kullanınız. 
Aşındırıcı ve yahut da toz deterjan kullanmayınız.

2.9 TAMAMEN KAPATILARAK DEVRE 
DIŞI BIRAKILMASI.

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

Açıklamalar:
 1 - Tesisat dolum musluğu
 2 - Tesisat boşaltma musluğu

Alt görüntü.
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Nominal termik debi kW (kcal/h) 25,5 (21914)
Kullanım suyu termik debi kW (kcal/h) 7,6 (6578)
Kalorifer asgari termik kapasitesi kW (kcal/h) 12,8 (11045)
Nominal termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Kullanma suyu asgari termik kuvvet (kullanılan) kW (kcal/h) 6,8 (5848)
Isıtma termik asgari kuvveti (kullanılan) kW (kcal/h) 11,5 (9847)
Nominal güçte alınan termik verim % 93,4
Nominal gücün %30 yüklemesinde alınan termik verim % 90,2
Boyler Off/On ile kombi kapağından ısı kaybı % 0,60 / 0,46
Boyler Off/On ile bacadan ısı kaybı % 6,00 / 0,03
Kalorifer devesi azami işlev basıcı bar 3
Kalorifer devesi azami işlev ısısı °C 90
Kalorifer ayarlanabilir ısısı °C 35 - 80
Tesisat genleşme tankı toplam hacmi l 4,2
Genleşme tankı ön dolum bar 1
Jeneratör su muhteviyatı l 0,7
1000 l/h debi ile mümkün olan öncelik kPa (m H2O) 30,4 (3,10)
Sıcak su üretiminde kullanılır termik güç kW (kcal/h) 23,8 (20468)
Kullanım suyu ısısının ayarlanması °C 35 - 55
Kullanım suyu akım sınırlayıcı 2 bar l/min 7,1
Kullanım suyu devresi asgari basınç (dinamik) bar 0,3
Kullanım suyu devresi azami çalışma basıncı bar 10
Asgari sıcak kullanım suyu alımı l/min 1,7
Özgül debi (ΔT 30°C) l/min 10,5
Daimi alım kapasitesi (ΔT 30°C) l/min 11,1
Dolu kombi ağırlığı kg 29,7
Boş kombi ağırlığı kg 29
Elektrik bağlantısı V/Hz 230/50
Nominal sarfiyat A 0,67
Yüklü elektrik gücü W 135
Devridaim güç sarfiyatı W 85
Fan güç sarfiyatı W 34
Cihaz elektrik tesisatı korunması - IPX5D
NOX sınıfı - 3
NOX ağırlıklı mg/kWh 139
CO ağırlıklı mg/kWh 61

Cihaz türü C12 /C32 / C42 / C52 / C62 / 
C82 / B22 / B32

Kategori II2H3+

3.19 TEKNİK VERİLER.

- Duman ısı değerleri girişte 15°C derece ısıda 
hava referans alınarak saptanmışlardır.

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

- Kombi cihazının çalışması esnasında kabul edi-
lebilir azami gürültü sınırı < 55dBA dir. Gürültü 
güç ölçümü kombi cihazının azami güçte 
çalışması esnasında, ürün standartlarına uygun 
olarak baca da dahil olarak hesaplanmıştır.
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