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De¤erli Tüketicimiz,

Kombiniz tüm ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n›z› karfl›layabilmek amac›yla üretilmifltir.
Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl›labilir kullan›m ile yüksek performans› sa¤layacak flekilde
tasarlanm›flt›r.

Sizin için haz›rlanm›fl olan bu kitapç›kta; kombinizin do¤ru ve verimli kullan›lmas› ile ilgili olarak
çok faydal› bilgi ve aç›klamalar yer almaktad›r.

Lütfen kombinizi, bu kitapç›¤› okumadan kullanmamaya özen gösteriniz.
Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluflturmamas› için
çocuklar›n ulaflabilece¤i yerlerde b›rakmay›n›z.

Lambert kombiler afla¤›da belirtilen direktifler do¤rultusunda
CE iflaretini tafl›maktad›r:

-  Gaz Yakan Cihazlar Direktifi 90/396/EEC
-  Verimlilik Direktifi 92/42/EEC
-  Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/EEC
-  Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC 0051

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 15 y›ld›r.
‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n›
yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n›
sa¤lamay› taahhüt eder.

Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri
içeren “Yetkili Servis Kitapç›¤›” verilmifltir. Kombinin ilk çal›flt›rma iflleminin Yetkili Servis
taraf›ndan yap›lmas› zorunludur. Aksi takdirde, kombiniz garanti kapsam› d›fl›nda
kalacakt›r.

MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle, Akdeniz Caddesi No: 7

Tuzla / ‹STANBUL
Tel.: (0216)  304 20 44 - 304 10 88 (pbx)

Fax: (0216) 304 20 13
http: // www.baymak.com.tr

E-mail: yonetim@baymak.com.tr
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1. MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR

Bu cihaz, atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak üzere tasarlanm›flt›r.
Performans›na ve ç›k›fl gücüne uygun bir merkezi ›s›tma tesisat› ve kullan›m suyu sistemine ba¤lanmal›d›r.

Kombinin montaj› mutlaka kalifiye bir montaj eleman› taraf›ndan yap›lmal›d›r. Montaj öncesi afla¤›daki
kontroller mutlaka gerçeklefltirilmelidir;

a) Kombinin, gaz tesisat› ile sa¤lanan mevcut gaz ile kullan›lacak flekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz.
Kutu üzerindeki iflaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.

b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar› toplamak için
özellikle dizayn edilmifl bacalar d›fl›nda, di¤er cihazlar›n egzost gazlar›n›n ayn› baca kanal›n›n içinden
geçerek ç›kmad›¤›n›, baca bafll›¤›n›n uygunlu¤unu ve bafll›¤›n t›kal› olmad›¤›n› kontrol ediniz.

c) Mevcut bacalara ba¤lant› yap›lmas› durumunda, bunlar›n çok temiz oldu¤undan emin olunuz, aksi
taktirde bacadan gelen kurumlar, çal›flma s›ras›nda gaz geçifllerini t›kar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.

d) Tüm tesisat borular›, içinde yabanc› madde kalmamas› için tamam›yla temizlenmelidir.

Kombinin verimli bir flekilde çal›flmas› ve garanti kapsam› d›fl›nda kalmamas› için afla¤›daki uyar›lar›
mutlaka dikkate al›n›z:

1. Kullan›m suyu devresi:

1.1. Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme
polifosfat kar›flt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r.

1.2. Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullan›mdan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan
geçen ilk suyun at›lmas›n› sa¤lay›n›z.

2. Is›tma devresi

2.1. Yeni tesisat
Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullan›larak mutlaka
temizlenmelidir. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar görmemesi
için; nötr bazl›, asidik  ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX
Regenerator) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m
talimatlar›na mutlaka uyunuz.

2.2. Eski tesisat:
Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat› (sistemi) boflaltarak, uygun, tescilli ürünler kullan›larak
mutlaka temizleyiniz. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar
görmemesi için; nötr bazl› asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400
ve FERNOX Regenerator ) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin
kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.

Is›tma devresi tesisat›nda pislik, t›kan›kl›k, tesisat kal›nt›s›, çapak, cüruf vb. partiküllerin
bulunmas› kombinin çal›flmas›n› olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin
rand›mans›z çal›flmas›na, afl›r› ›s›nmas›na, sesli çal›flmas›na, vb. problemlere neden olabilecektir.
Tesisat nedeniyle kombide meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

2. ÇALIfiTIRMA ÖNCES‹ TAL‹MATLAR

Kombinin ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki
talimatlar› yerine getirilmelidir:

a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu¤u,
b) Montaj›n kanun ve yönetmeliklere uygunlu¤u,
c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u.
Yukar›daki flartlar›n sa¤lanmamas› durumunda kombi garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Çal›flt›rmadan önce, koruyucu plastik kaplamay› cihaz üzerinden sökünüz. Boyal› yüzeylerin zarar görmemesi
için herhangi bir alet ya da afl›nd›r›c› deterjan kullanmay›n›z.
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3. KOMB‹N‹N ÇALIfiTIRILMASI

Cihaz›n do¤ru olarak çal›flt›r›lmas› için afla¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:

1) Enerji beslemesini sa¤lay›n›z
2) Gaz vanas›n› aç›n›z
3) (  ) tufluna bas›n›z ve kazan› Yaz (  ) ya da K›fl (   ) konumuna getiriniz.
4) Is›tma ( ) ve kullan›m suyu  (  )  s›cakl›k ayar dü¤melerine ( + / - ) basarak brülörü yak›n›z.

Uyar›: ‹lk ateflleme s›ras›nda, gaz borular›ndaki havan›n tümü at›l›ncaya kadar,
brülör yanmayarak kombinin kapanmas›na neden olabilir. Bu durumda, gaz brülöre ulafl›ncaya
kadar ateflleme prosedürünü tekrarlay›n›z. Reset ( ) butonuna en az 2 saniye süreyle bas›n›z.

4. MERKEZ‹ ISITMA DEVRES‹ VE
KULLANIM SUYU SICAKLIKLARININ AYARLANMASI

Oda s›cakl›¤› ( ) ve kullan›m suyu s›cakl›¤› ( ) ayarlar›, ilgili +/- tufllar›na bas›larak yap›lmaktad›r (bkz. flekil 1).

Brülör ateflleme yapt›¤›nda bölüm ekranda ( ) sembolü görüntülenecektir.

Merkezi ›s›tma devresi: Merkezi ›s›tma devresi çal›flma modunda ekranda ( ) sembolü ve s›cakl›k de¤eri
(°C) görülecektir.

Kullan›m suyu devresi: Kullan›m suyu çal›flma modunda ekranda ( ) sembolü ve s›cakl›k de¤eri
(°C) görülecektir.
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5. KOMB‹ ÇALIfiMA MODLARI

Kombi çal›flma modunu seçmek için (  ) dü¤mesine bas›n›z. Kombinin dört ayr› çal›flma modu bulunmaktad›r:

• YAZ
•  KIfi
•  SADECE ISITMA
•  KAPALI

YAZ konumunda, ekranda (  ) sembolü görüntülenir. Kombi sadece s›cak kullan›m suyu ihtiyac› olmas›
durumunda devreye girecektir. Is›tma modu devre d›fl›d›r, donma korumas› fonksiyonu aktif durumdad›r.

KIfi konumunda, ekranda ( ) ve (  ) sembolleri görüntülenir. Kombi s›cak kullan›m suyu ve merkezi ›s›tma
ihtiyac›n› karfl›lar, donma korumas› fonksiyonu aktif durumdad›r.

SADECE ISITMA modunda, ekranda ( ) sembolü görüntülenir. Kombi merkezi ›s›tma ihtiyac›n› karfl›lar,
donma korumas› fonksiyonu aktif durumdad›r.

KAPALI konumda, ekranda ( ) ve (  ) sembollerinin ikisi de görüntülenmez. S›cak kullan›m suyu ve
merkezi ›s›tma fonksiyonlar› devre d›fl›d›r, donma korumas› aktif durumdad›r.

6. S‹STEME SU DOLDURULMASI

UYARI
Çift kutuplu anahtar› kullanarak kombinin elektrik ba¤lant›s›n› kesiniz.

ÖNEML‹: Kombi so¤uk iken manometreden okunan bas›nç de¤erinin 0,7 – 1,5 bar aral›¤›nda oldu¤unu
düzenli olarak kontrol ediniz. Yüksek bas›nç durumunda, boflaltma muslu¤unu açarak bas›nc›n istenilen
bas›nç aral›¤› de¤erine getirilmesini sa¤lay›n›z. Düflük bas›nç durumunda, doldurma muslu¤unu açarak
bas›nc›n yükselmesini sa¤lay›n›z (flekil 2). Hava yapmamas› için, doldurma muslu¤unu çok yavafl aç›n›z.
Bas›nç de¤eri 1,5 bar’a ulaflt›¤›nda doldurma muslu¤unu mutlaka kapat›n›z.

Bas›nç düflmesi s›k tekrarlan›yorsa yetkili servise baflvurunuz.

manometre

doldurma vanas›

boflaltma vanas›

Cihazda bulunan hidrolik bas›nç anahtar›,
kombinin susuz kald›¤›nda çal›flmas›n› engeller.

fiekil 2
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7. KOMB‹N‹N KAPATILMASI

Kombiyi tamamen kapatmak için elektrik beslemesinin kapat›lmas› gerekmektedir. Kombi KAPALI (OFF)
konumunda iken ekranda ”OFF” sembolu görüntülenir. Cihaz›n elektrik devresinde ak›m vard›r ve donma
korumas› devrededir.

UYARI
LPG kullan›m›nda, tüpler kesinlikle yan yat›r›larak ya da ters
çevirilerek kullan›lmamal›d›r. Tüp de¤iflimlerinde, tüpler
dinlendirildikten sonra sisteme ba¤lanmal›d›r. Yak›tta likid yürümesi
sonucu meydana gelen gaz valfi ar›zalar› garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

Resetlenebilir
ar›za

8. GAZ DÖNÜfiÜMÜ

Kombi do¤algaz veya LPG ile çal›flabilir.

Tüm gaz dönüflümleri yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

9. UZUN SÜREL‹ KAPAMA; DONMA KORUMASI

Bütün sistem suyunu de¤ifltirmek, kombi içerisinde ve ›s›tma elemanlar›nda zararl› kireç tortular›n›n
oluflmas›na yol açaca¤›ndan, su boflaltmalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. K›fl sezonu boyunca çal›flt›r›lmayan ve bu
nedenle donma tehlikesine maruz kalm›fl veya kalabilecek kombilere, özel amaçl› uygun miktarda antifriz
eklenmelidir (örne¤in; korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmifl Propylene glikol). Kombi iflletim
sistemindeki donma korumas› fonksiyonu, kombi ç›k›fl suyu s›cakl›¤› 5°C’nin alt›na düflmesi durumunda
devreye girerek su s›cakl›¤› 30°C’ye ulafl›ncaya kadar brülörün çal›flmas›n› sa¤lar.

Donma korumas› fonksiyonunun çal›flabilmesi için afla¤›daki flartlar sa¤lanmal›d›r:
• Kombi elektrik beslemesi aç›k olmal›d›r.
• Gaz vanas› aç›k olmal›d›r.
• Sistem (su) bas›nc› do¤ru de¤erlerde olmal›d›r.
• Kombi bloke durumda olmamal›d›r.

fiekil 3
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10. SORUN G‹DERME

Kombiyi resetlemek için “R” tufluna en az
2 saniye en fazla 3 saniye boyunca bas›l› tutunuz.
Ar›za devam ederse yetkili servise baflvurunuz.

Not: 5 reset denemesinden sonra kombi
kapanacakt›r. Tekrar resetlemek için kombiyi
birkaç saniye için OFF konumuna getiriniz.
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11. BAKIM

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen minimum kullan›m ömrü 15 y›ld›r. ‹lgili yasa
gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli
yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.

Kombinizin verimini ve çal›flma emniyetini korumak için; her çal›flma periyodu sonunda yetkili servis taraf›ndan
kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullan›m›n› sa¤lar.

Cihaz›n d›fl kaplamas›n› afl›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örne¤in:
gazya¤›, alkol vb.). Cihaz›n temizli¤i öncesinde elektrik beslemesini daima kesiniz (bkz. Kombinin Kapat›lmas›).

NOT: Yetkili Servis taraf›ndan cihaz üzerinde yap›lan kontrol, onar›m, bak›m, parça de¤iflimi vb. ifllemler
zorunlu haller d›fl›nda mutlaka cihaz›n normal çal›flma flartlar›nda ve cihaz›n bulundu¤u mekanda yap›lacakt›r.

Ürün Garanti fiartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar :

Baymak A.fi. taraf›ndan verilen ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m flartlar›nda kullan›lmamas›ndan
do¤acak ar›za ve hasarlar› kapsamaz. Buna ba¤l› olarak afla¤›daki maddeler dikkatinize sunulmufltur:

1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z. Ürünün ilk çal›flt›rmas›n›
mutlaka yetkili servise yapt›r›n›z ve garanti belgesini servis personeline onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde, garanti
belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi - tahrif
edilmesi halinde garanti kapsam› d›fl›nda ifllem yap›lacakt›r.
3. Cihaz›n›z› montaj ve kullanma klavuzunuzda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z. Kullan›m hatalar›ndan meydana
gelebilecek ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra nakliye s›ras›nda oluflabilecek hasarlar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
5. Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz
üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›flmas›) sebebiyle oluflabilecek
hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
6. Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan yang›n, su basmas›, yüksek bas›nç, hava flartlar›, don ve dona
maruz kalmas›ndan dolay› tesisat›n veya kombinin zarar görmesi v.b. d›fl etkenler sebebi ile oluflabilecek hasar
ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7. Tesisat ve tesisat ekipmanlar› nedeniyle kombide meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
8. LPG gaz›n›n uygun flartlarda ve kullan›m talimatlar›na uygun kullan›lmamas› halinde meydana gelen hasar
ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)
9. Yetkili servis elemanlar› d›fl›ndaki flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir nedenle kombiye
müdahale edilmesi cihaz› garanti kapsam› d›fl›nda b›rakacakt›r.
10. Kullan›c›n›n periyodik olarak yapmas› ve yapt›rmas› gerekli olan bak›m ve kontrolleri yapmamas›ndan
do¤acak hatalar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
11. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur.
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12. GENEL B‹LG‹LER

‹leri bölümlerdeki not ve aç›klamalar, Montaj / Tesisat yetkililerine hatas›z bir tesisat ve montaj yapmalar›na
yard›mc› olacak bilgileri içermektedir. Kombinin çal›flt›r›lmas› ve kullan›lmas› ile ilgili bilgiler,
“Kullan›c› talimatlar›” bölümünde yer almaktad›r.

• Kombi her türlü tek ya da çift borulu konvektör plakalar›na, radyatörlere ve termokonvektörlere ba¤lanabilir.
Sistem tasar›m›nda 25’inci bölümde bulunan kapasitesi / pompa basma yüksekli¤i performans› e¤risinden
faydalan›labilir.
• Ambalaj malzemelerini (plastik poflet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluflturmamas› için çocuklar›n
ulaflabilece¤i yerlerde b›rakmay›n›z.
• Kombinin ilk çal›flt›rmas› mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Yukar›daki koflullara uyulmad›¤› taktirde cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

13. MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR

Bu cihaz, atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak üzere tasarlanm›flt›r.  Performans›na ve
ç›k›fl gücüne uygun merkezi ›s›tma tesisat› ve kullan›m suyu sistemine ba¤lanmal›d›r. Cihaz›n ba¤lant›s›n›
yapmadan önce afla¤›daki flartlar›n sa¤land›¤›ndan emin olunuz:

a) Kombinin, gaz tesisat› ile sa¤lanan mevcut gaz ile kullan›lacak flekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz. Kutu
üzerindeki iflaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.

b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar› toplamak için özellikle
dizayn edilmifl bacalar d›fl›nda, di¤er cihazlar›n egzost gazlar›n›n ayn› baca kanal›n›n içinden geçerek
ç›kmad›¤›n›, baca bafll›¤›n›n uygunlu¤unu ve bafll›¤›n t›kal› olmad›¤›n› kontrol ediniz.

c) Mevcut bacalara ba¤lant› yap›lmas› durumunda, bunlar›n çok temiz oldu¤undan emin olunuz, aksi taktirde
bacadan gelen kurumlar, çal›flma s›ras›nda gaz geçifllerini t›kar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.

d) Tüm tesisat borular›, içinde yabanc› madde kalmamas› için tamam›yla temizlenmelidir.

Kombinin rand›manl› ve verimli bir flekilde çal›flmas›, garanti kapsam› d›fl›nda kalmamas› için afla¤›daki
uyar›lar› mutlaka dikkate al›n›z:

1. Kullan›m suyu devresi:

1.1. Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat
kar›flt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r.

1.2. Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullan›mdan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan geçen ilk
suyun at›lmas›n› sa¤lay›n›z.

2. Is›tma devresi

2.1. Yeni tesisat
Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullan›larak mutlaka temizlenmelidir.
Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar›n zarar görmemesi için; nötr bazl›
asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator)
temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.

2.2. Eski tesisat:
Kombinin montaj ifllemi öncesinde, tesisat› (sistemi) boflaltarak, uygun - tescilli ürünler kullan›larak mutlaka
temizleyiniz. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk bilefliminin parçalar›n zarar görmemesi
için; nötr bazl› asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX
Regenerator) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na
mutlaka uyunuz.

Is›tma devresi tesisat›nda (sisteminde) pislik, t›kan›kl›k, tesisat kal›nt›s›, çapak, cüruf vb. Partiküllerin
bulunmas› kombinin çal›flmas›n› olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin rand›mans›z
çal›flmas›na, afl›r› ›s›nmas›na, sesli çal›flmas›na vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle
kombide meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

Yukar›daki flartlara uyulmamas› durumunda cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
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MONTAJ ÖNCES‹ UYARILAR

1. Cihaz ba¤lant› elemanlar› kombinin a¤›rl›¤›n› kald›racak flekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara
ba¤lanmal›d›r.

2. Sirkülasyon pompas›n›n s›k›fl›k olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.

3. Cihaz TSE standartlar›na uygun olarak topraklanmal›d›r. Do¤algaz tesisat hatt›na topraklama yap›lmal›d›r.
Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1.5 mm2 NYAF kablo kullan›n›z. (Tesisatç›n›za mutlaka 2 Amperlik sigorta
takt›r›n›z.)

4. So¤uk su girifli cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen iflletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir. fiebeke
bas›nc› belirtilen de¤erden daha yüksek ise mutlaka bas›nç düflürücü monte edilmelidir.

5. Cihaz üzerinde bulunan so¤uk su giriflinde filtre bulunmas›na ra¤men, flebeke hatt›na da mutlaka filtre
monte edilmelidir.

6. Tüketici taraf›ndan opsiyonel olarak oda termostad› veya program saati tak›lmas› isteniyorsa, elektrik
kutusunda yer alan ilgili terminaldeki köprülenmifl olan kablo kald›r›larak yerine ba¤lanmal›d›r.

7. 3 bar emniyet ventiline ba¤lanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere ba¤lanabilir.

8. Is›tma devresi tesisat› çekilmemifl olan hatlar üzerine montaj yap›lan kombiler sadece kullan›m suyu amaçl›
kullan›lacak ise; ›s›tma devresine en az bir adet uygun ölçülerde radyatör ba¤lanmal›d›r.

9. Cihazla beraber verilen montaj flablonu kullan›larak ba¤lant› kaidesi ve ask› delikleri hassas olarak
markalanmal›d›r. Cihaz›n terazide oldu¤u mutlaka kontrol edilmelidir.

10. Tesisat ba¤lant›lar›n› yaparken, tesisat dönüflü ve so¤uk su girifline mutlaka conta ve filtre konmal›d›r.

11. Cihaz›n›z› 220 - 230 V monofaze - topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z.

12. Tesisat bas›nc›n›z› 1.5 atüden yüksek yapmay›n›z.

13. Cihaz› harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.

14. Üretici firma, kitapç›kta yer alan bilgileri de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar. Bu sebeple; bu kitapç›k teknik
özelliklere iliflkin bir taahhüt teflkil etmez.

15. Tafl›ma ve nakliye ifllemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal
ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karfl› cihaz›n›z›
koruyunuz.

Kombinin monte edilece¤i yeri belirledikten sonra, delik aç›lacak yerleri iflaretlemek üzere montaj flablonunu
duvara yap›flt›r›n. fiablonun alt k›sm›ndaki iflaretlere göre sistemin gaz ve su ba¤lant›lar›n› yap›n. Is›tma
devresinin girifl ve ç›k›fl tesisat ba¤lant›lar›nda 2 adet 3/4” küresel vana kullan›lmal›d›r. Böylelikle gerekli
durumlarda, ›s›tma devresi tesisat suyunun tamam› boflalt›lmadan kombiye müdahele edilebilir. Kombi eski
bir tesisata montaj edilecekse, tesisat› mutlaka temizlettiriniz. Kombinin flablona uygun olarak montaj›
yap›ld›ktan sonra, ilerdeki bölümlerde verilen aç›klamalar do¤rultusunda baca ba¤lant›s›n› yap›n›z.

24 i model cihazlarda, baca ile kombi aras›ndaki ba¤lant›s›n›, TSE ve bölgenizdeki gaz da¤›t›m firmas›n›n
 talimatlar›na uygun olarak, metal baca borusu kullanarak yap›n›z. Baca ile kombi aras›ndaki dikey mesafe
en az 40 cm., yatay mesafe maksimum 1.5-2 m. olmal›d›r.

14. KOMB‹N‹N MONTAJI
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15. KOMB‹ BOYUTLARI
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16. BACA BA⁄LANTISI

24 FN Model

Baca ba¤lant›s› için gerekli parçalar cihazla birlikte
sunulmufltur (Afla¤›da tan›mlanm›flt›r). Cihaz yatay
efl eksenli (içiçe geçmifl iki boru ile) baca ç›k›fl›na
ba¤lanabilecek flekilde dizayn edilmifltir.

Yaln›zca üretici firma taraf›ndan sa¤lanan
aksesuarlar kullan›lmal›d›r.

90° lik efl eksenli dirsek, 360° döndürülebilir ve baca
ba¤lant›s›n›n herhangi bir yönde yap›lmas›na olanak
sa¤lar. Ayn› zamanda uzatma borular› ve 45° lik dirsek
ile birlikte uzatma aksesuar› olarak kullan›labilir.

At›k gaz bina d›fl›na ç›kar›ld›¤›nda, baca duvarda en az 18mm d›flar› ç›kar›lmal› ve su s›zmas›n›n engellenmesi
için etraf› s›zd›rmaz flekilde kapat›lmal›d›r.

Cihazdan d›flar›ya do¤ru, her bir metrelik boru uzunlu¤u için, 1 cm. lik afla¤› e¤im verildi¤inden emin olunuz.

Baca uzunlu¤u ile ilgili bilgiler afla¤›daki tabloda
verilmifltir. Maksimim baca uzunlu¤unu her 90°lik
dirsek için 1m, her 45°lik dirsek için 0,5m
k›saltmaktad›r.

Cihaz›n üzerine ba¤lanan ilk 90°lik dirsek hesaba
kat›lmamaktad›r.

Kombi modeli                   Baca uzunlu¤u (m)           Giriflte s›n›rland›r›c› kullan›m›

24 Fi
0 ÷ 1

1 ÷ 5

Evet

Hay›r
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UYARI
Dikey baca uygulamalar› için, baca ba¤lant› kitleri ve aparatlar›, opsiyonel olarak sunulmaktad›r. Dikey baca
uygulamalar›nda mutlaka üretici taraf›ndan sunulan orjinal ba¤lant› parçalar›n›n kullan›lmas› zorunludur. Bu tip
uygulamalarda; çat› s›zd›rmazl›¤›n›n tam olarak sa¤lanmas› zorunludur. S›zd›rmazl›¤›n tam olarak sa¤lanmamas›
nedeni ile kombide veya ürünün kullan›ld›¤› mekanda oluflacak ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda
kalacakt›r.

Kombinin sa¤l›kl› çal›flabilmesi ve elektriksel güvenli¤in tam olabilmesi için, kombinin ba¤l› oldu¤u enerji
hatt›nda mutlaka topraklama olmal›d›r.

Kombiyi 220 ~ 230V monofaze topraklamal› elektrik hatt›na, üçlü kablo ile, 2A koruyucu sigorta
(V-otomat) kullanarak ve faz/nötr kutuplar›na dikkat ederek ba¤lay›n›z.

Her iki kutup aras›nda min. 3 mm mesafe olacak flekilde, çift kutuplu bir anahtar kullan›n›z.
Besleme kablosunu de¤ifltirirken, mutlaka max. çap› 8mm olan, HAR H05 VV-F’ 3x0,75 kablo kullan›n›z

Besleme ba¤lant› terminaline ulaflmak için,

• Çift kutuplu anahtar› kullanarak  kombinin elektrik ba¤lant›s›n› kesin;
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• Yukar›da anlat›ld›¤› flekilde besleme ba¤lant› terminaline ulafl›n;
• (1) ve (2) nolu terminallerdeki köprüyü (ba¤lant› kablosu) ç›kar›n ;
• ‹ki uçlu kabloyu kablo yata¤›ndan geçirerek bu iki terminale ba¤lay›n.

Kombi cihaz›n›n do¤algaz  veya LPG  dönüflümü mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Gaz dönüflüm uygulamas›, kullan›lan gaz valfi (Honeywell ya da SIT) tipine göre ufak farkl›larlar
içermektedir (flekil 10).

Afla¤›daki ifllemleri uygulay›n›z,

A) Brülör enjektörlerini de¤ifltirin,
B) Modulatör voltaj›n› de¤ifltirin,
C) Yeni max. ve min. gaz bas›nç ayarlar›n› yap›n.

• Kontrol panelini kombiye ba¤layan viday› sökün;
• Kontrol panelini çevirin;
• Kapa¤› kald›r›n ve kablolama bölgesine ulafl›n (flekil 9).

Besleme ba¤lant› terminalinde 2A lik h›zl› sigorta bulunmaktad›r.  Sigortay› kontrol etmek ya da de¤ifltirmek
için siyah sigorta kutusunu ç›kart›n.

UYARI: Kutup yönlerine dikkat ediniz L (faz) -N (nötr).

(L)  =Faz (kahverengi)
(N)  = Nötr (mavi)

18. ODA TERMOSTATININ BA⁄LANMASI

19. GAZ DÖNÜfiÜMÜ

( ) = Topraklama (sar›-yeflil)
(1) (2) = Oda termostat ba¤lant›s›

A) Brülör enjektörlerinin de¤iflimi

• Ana brülörü dikkatlice kendinize do¤ru çekerek yerinden ç›kar›n.
• Ana brülör enjektörlerini de¤ifltirin ve gaz s›z›nt›s› ihtimaline karfl› enjektörlerin s›k›ca ve do¤ruca
tak›ld›¤›ndan emin olunuz.  (Tablo 1’den tak›lan enjektör çaplar›na göre, gaz tipine uygun enjektör
seçti¤inizden emin olunuz.)
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B) Modülatör voltaj›n›n de¤ifltirilmesi,

• F02 parametresini, 21. bölümde tarif edilen flekilde gaz tipine göre ayarlay›n.

C) Bas›nç ayarlar›n›n yap›lmas›

• Diferansiyel bas›nç ölçüm cihaz›n›n pozitif ölçüm ucunu, gaz
valfi üzerindeki (Pb) ölçüm noktas›na ba¤lay›n (flekil 10).
• Yaln›zca hermetik modeller için, bas›nç ölçüm cihaz›n›n negatif
ucunu; kombi ayar ç›k›fl›, gaz valfi ayar ç›k›fl (Pc) ve bas›nç
ölçüm cihaz›n› birbirine ba¤layabilmek için, bir “T” ba¤lant›ya
ba¤lay›n›z (Ayn› ölçüm, bas›nç ölçüm cihaz›, yanma gövdesinin
kapa¤› söküldükten sonra bas›nç ölçüm noktas› (Pb)’ye
ba¤lanarak da yap›labilir.
• Brülör bas›nc›n›n yukar›da belirtilen metotlardan farkl› olarak
ölçülmesi, fan taraf›ndan yarat›lan düflük bas›nç hesaba
kat›lmad›¤›ndan, hatal› sonuçlara neden olabilir.

C1) Nominal güç ayar›:

• Gaz vanas›n› aç›p kombiyi kontrol paneli üzerinde “k›fl”
konumuna getiriniz;
• Bir s›cak su muslu¤unu açarak en az 10 l/dk ‘l›k ak›fl debisi
sa¤lay›n ya da maksimum ›s› iste¤i olmas›n› sa¤lay›n;
• Modülatör kapa¤›n› ç›kar›n;
• fiekil 11’de gösterilen pirinç vida (a)’y›, Tablo1’de verilen bas›nç
de¤erleri sa¤layacak flekilde ayarlay›n.
• Gaz valfi bas›nç ölçüm noktas› (Pa)’da ölçülen dinamik girifl
bas›nc›n›n do¤ru oldu¤undan emin olun (do¤algaz için 20 mbar,
Propan için 37mbar).

C2) Min. güç ayar›:

• Modülatör güç kablosunu sökünüz ve istenilen min. gaz bas›nc›
(tablo 1) sa¤lan›ncaya kadar (b) vidas›n› (flekil 11) ayarlay›n;
• Kabloyu tekrar ba¤lay›n;
• Modülatör contas› ve kapa¤›n› tak›n.

C3) Son kontrol

• Gaz tipi ve yap›lan kalibrasyonu gösteren etiketi yap›flt›r›n.
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Brülör enjektör tablosu

LPG tüpler kesinlikle yan yat›r›larak ya da ters çevirilerek kullan›lmamal›d›r.
Tüp de¤iflimlerinde tüpler dinlendirildikten sonra sisteme ba¤lanmal›d›r.
Yak›tta likid yürümesi sonucu meydana gelen gaz valfi ar›zalar› garanti
kapsam› d›fl›ndad›r.

Cihaz LPG ile çal›flt›r›lacaksa, su tesisat ba¤lant›lar› daha önce anlat›ld›¤›
flekilde yap›lmal›, gaz girifline LPG setinin hortumu ba¤lanmal›d›r. LPG
ile kullan›mda iki tüplü bir kollektör sistemi kullan›lmal›d›r. Tüpler efl bas›nçl›
seçilmelidir. Her iki tüpten ç›kan boru boylar› eflit olmal›d›r. Tüp hortum
boyu 125 cm’den uzun olmamal›d›r. Ba¤lant› hortumlar› kauçuk esasl›
olmal›d›r. Regülatörlerde TSE belgesi aranmal›d›r.
Ba¤lant› elemanlar› s›zd›rmaz olmal›d›r. Propan (G31)
için gaz girifl bas›nc› 37 mbar’d›r , LPG (G30)
kullan›lmas› durumunda mutlaka 300mmSS
bas›nçl› dedantör kullan›lmal›d›r.

Kesinlikle bas›nc› ayarlanabilen ya da
500 mmSS bas›nçl› dedantör kullan›lmamal›d›r.
Dedantör debisi min. 2 kg/h olmal›d›r.
Cihaz gaz girifline pislik tutucu
yerlefltirilmelidir. Sistem flemas›
afla¤›da gösterilmifltir.

LPG KULLANIMI ‹LE ‹LG‹L‹ UYARILAR
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Kombi ön panelindeki ekranda bilgilerin görüntülenebilmesi için “i”  tufluna en az 5 saniye bas›l› tutun.

NOT:  “INFO” fonksiyonu devrede iken, ekranda “A00” mesaj›, kombi ç›k›fl s›cakl›¤› ile dönüflümlü
olarak gösterilir (flekil 12):

fiekil 12

06
05

_2
20

4/
C

G
_1

80
8

Afla¤›daki bilgileri görüntülemek için (+/- ) tufllar›na bas›n:

• “INFO” fonksiyonu 3 dakika boyunca aktif kal›r. (  ) tufluna en az 5 saniye bas›larak  ya da kombi elektrik
beslemesi kesilerek iptal edilebilir.

Kombi parametrelerini ayarlamak için, ( -  ) ve ( -  ) tufllar›na en az 6 saniye boyunca sürekli olarak bas›n›z.
Fonksiyon devreye girdi¤inde, ekranda “F01” ve parametre de¤eri dönüflümlü olarak görüntülenir.

PARAMETRE AYARLAR

• Parametreler aras›nda gezinmek için ( +/-   )  tufllar›na bas›n›z.
• Parametre de¤erini de¤fltirmek için ( +/-   ) tufllar›na bas›n›z.
• De¤ifliklikleri kaydetmek için (  ) tufluna bas›n›z, ekranda “MEM” yaz›s› görülecektir.
• De¤ifliklikleri kaydetmeden ç›kmak için (i) tufluna bas›n›z, ekranda “ESC” yaz›s› görülecektir.
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Bu kombi, Avrupa standartlar›na tam uyumlu olarak, afla¤›daki cihazlar› kapsayacak flekilde tasarlanm›flt›r,

• Hava bas›nç anahtar› ( 24 FN model )
Bu cihaz brülörün atefllemeyi yapmas›na, ancak at›k gaz ünitesi (baca) do¤ru çal›flma koflullar›nda

oldu¤unda izin verir. Afla¤›daki ar›zalar›n bir veya birkaç›n›n oluflmas› durumunda, kombi stand-by konumunda
kal›r ve ekranda E03 hata kodu görüntülenir (10. bölümdeki tabloya bak›n›z):

• Baca terminalinin t›kanmas›,
• Venturi tüplerinin t›kanmas›,
• Fan›n bloke olmas›,
• Venturi tüp ba¤lant›s›-bas›nç anahtar› ar›zas›,

• Baca gaz› termostat› ( 24 BN model )

Sensör davlumbaz›n sol taraf›nda konumland›r›lm›flt›r. Baca t›kand›¤› ve/veya çekifl olmad›¤› durumlarda
brülöre gaz ak›fl›n› durdurur.Bu durumda cihaz kapan›r ve ekranda E03 hata kodu görülür (bölüm 10).
Sorun çözüldükten sonra  tufluna en az 2 saniye basarak kombiyi kapat›n ve tekrar yak›n.

Bu cihaz› devre d›fl› b›rakmak kesinlikle yasakt›r.

• Emniyet termostat›

Is›tma devresi üzerine yerlefltirilen sensör sayesinde, ›s›tma devresindeki suyun afl›r› ›s›nmas› durumunda termostat
gaz›n brülöre gidifline engeller. Bu durumda kombi bloke olur. Hata giderildikten sonra  (  ) tufluna en az 2
saniye basarak resetleyiniz.

Bu cihaz› devre d›fl› b›rakmak kesinlikle yasakt›r.

• Alev iyonizasyon dedektörü

Gaz hatas› ya da brülörun tam yanmamas› durumunda emniyeti sa¤lar. Bu durumda, kombi 3 ateflleme girifliminden
sonra bloke olur.

Normal çal›flma flartlar›na dönmek için (  ) tufluna en az iki saniye bas›n›z.

• Hidrolik bas›nç anahtar›

Bu cihaz brülörün atefllemesine ancak sistem bas›nc› 0,5 bar ›n üstünde oldu¤u durumlarda izin verir.
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• Pompa ilave çal›flmas› (merkezi ›s›tma)

Cihaz merkezi ›s›tma modunda çal›fl›rken, ›s› iste¤inin sone ermesi sonucu brülör devre d›fl› kald›¤›nda,
sirkulasyon pompas› 180 saniye daha çal›flmaya devam eder.

• Pompa ilave çal›flmas› (kullan›m suyu devresi)

S›cak kullan›m suyu modunda çal›fl›rken, ›s› iste¤inin sona ermesi nedeniyle brülör devre d›fl› kald›¤›nda,
sirkülasyon pompas› 30 sn daha çal›flmaya devam eder.

• Donma Korumas›

Kombi elektronik kontrol sistemi, donma korumas› fonksiyonuna sahiptir. Kombi ç›k›fl suyu s›cakl›¤› 5°C ‘nin
alt›na düfltü¤ünde brülör devreye girerek s›cakl›k 30°C ‘ye ulafl›ncaya kadar çal›flmaya devam eder. Bu fonksiyon
kombi aç›k konumundayken, gaz beslemesi aç›k ve sistem do¤ru bas›nç alt›nda oldu¤u zaman devrededir.

• Merkezi devrede su dolafl›m› olmuyor (muhtemel pompa t›kanmas›)

Merkezi devrede yeterli ya da hiç su olmad›¤›nda, kombi bloke olur ve ekranda E25 hata kodu görüntülenir
(bölüm 10).

• Pompa anti-blokaj fonksiyonu
24 saat boyunca ›s› iste¤i olmamas› durumunda, pompa, merkezi ›s›tma modunda devreye girerek 10 sn boyunca
çal›flacakt›r. Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için cihaz›n elektrik beslemesi aç›k olmal›d›r.

• Üç yollu vana anti-blokaj fonksiyonu
24 saat boyunca ›s› iste¤i olmamas› durumunda, üç yollu vana konum de¤ifltirerek tekrar eski konumuna döner.
Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için cihaz›n elektrik beslemesi aç›k olmal›d›r.

• Hidrolik emniyet ventili (merkezi ›s›tma)
Is›tma devresinde kullan›lan bu ventil 3 bara ayarlanm›flt›r.

NOT: Kombinin nominal güç ayarlar› için bölüm 19 (C1)’e bak›n›z.

Yanma verimi ölçümünün yap›labilmesi, yanma ürünlerinin hayati bir tehlike tafl›mad›¤›n›n ve ilgili yönetmeliklere
uygunlu¤unun kontrolünün yap›labilmesi için kombi üzerinde iki adet test noktas› tasarlanm›flt›r.

Test noktalar›ndan biri at›k gaz kanal›na ba¤l›d›r ve yanma verimi ile yanma ürünlerinin kalitesini ölçmek için
kullan›l›r.

Di¤er test noktas› hava girifl kanal›na ba¤l›d›r ve yanma ürünlerinin efl eksenli baca sisteminde dolafl›m›n›n kontrol
edilmesini sa¤lar.

At›k gaz kanal›na ba¤l› noktas›ndan afla¤›da belirtilen parametrelerin ölçümleri yap›labilir:
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Emniyet ventiline drenaj hortumu ba¤lanarak tahliye olan su uygun bir gidere verilebilir. Tesisat› boflaltmak
için kullanmay›n›z.



• Yanma ürünleri s›cakl›¤›;
• O2 veya CO2 konsantrasyonu;
• CO konsantrasyonu.
Yanma havas› s›cakl›¤›, ölçüm probunu hava girifl kanal›ndaki test noktas›ndan yaklafl›k 3 cm içeri sokarak
ölçülmelidir.

Bacal› model kombiler için, kombinin baca kanal› üzerine yetkili servis taraf›ndan kombiden baca iç çap›n›n 2
kat› ölçüsü kadar uzakl›kta kalacak flekilde, ölçüm probunun girebilece¤i büyüklükte bir delik aç›lmal›d›r. Aç›lan
delik içerisinden afla¤›da belirtilen parametrelerin ölçümleri yap›labilir.
• Yanma ürünleri s›cakl›¤›;
• O2 veya CO2 konsantrasyonu;
• CO konsantrasyonu.
Yanma havas› s›cakl›¤›, havan›n kombi içine girdi¤i en yak›n noktadan ölçülmelidir.
Yap›lan ölçümler sonras›nda baca kanal› üzerinde aç›lan deli¤in yetkili servis taraf›ndan kapat›larak, s›zd›rmazl›¤›n
güvenli bir flekilde ve tam olarak sa¤land›¤› mutlaka kontrol edilmelidir.

25. POMPA KAPAS‹TES‹ / BASMA YÜKSEKL‹⁄‹

Sirkülasyon pompas›n›n yüksek statik basma de¤eri sayesinde pompa tekli veya çift borulu tüm ›s›tma sistemlerine
uyumludur. Pompan›n üzerinde bulunan hava tahliye prüjörü ›s›tma sisteminin h›zl› ventilasyonunu sa¤lar.

26. DIfi ORTAM PROBUNUN BA⁄LANMASI

Kontrol kutusundan ç›kan kablo grubunda, k›l›fl› iki adet k›rm›z› kablo bulunmaktad›r. D›fl ortam probunu bu
iki kabloya ba¤lay›n›z.

D›fl ortam probu ba¤l› iken, ›s› da¤›l›m katsay›s› Kt’nin e¤imini de¤ifltirmek için ( +/-     ) tufllar›na bas›n›z
(grafik 2).
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S›cak kullan›m suyu devresi, opsiyonel olarak  temin edilen ve s›cak kullan›m suyu ç›k›fl›na tak›lan özel bir vana
sayesinde, plaka eflanjör sökülmeden temizlenebilir.

Temizlemek için afla¤›daki ad›mlar› gerçeklefltirin,

• S›cak kullan›m suyu girifl vanas›n› kapat›n,
• Bir s›cak su muslu¤unu açarak kullan›m suyu devresini boflalt›n,
• Kullan›m suyu ç›k›fl vanas›n› kapat›n,
• ‹ki tapay› sökün,
• Filtreleri ç›kart›n.

E¤er özel vana yoksa, plaka eflanjörü, sonraki bölümde anlat›ld›¤› flekilde sökün ve temizleyin. S›cak kullan›m
suyu devresindeki NTC üzerinde biriken kireci temizleyin.

Paslanmaz çelik plakal› eflanjör, bir tornavida kullanarak afla¤›daki flekilde kolayca sökülebilir:

• Mümkünse yaln›zca kombiyi, ya da sistemi, boflaltma vanas›n› kullanarak boflalt›n;
• S›cak kullan›m suyu devresini boflalt›n;
• Plakal› eflanjörü tutan öndeki iki viday› sökün ve öne çekin (flekil 15).

Kombinin hidroblok grubunda bir so¤uk su filtresi bulunmaktad›r. Temizlemek için afla¤›daki ad›mlar› gerçeklefltirin,

• S›cak kullan›m suyu devresini boflalt›n.
• Ak›fl sensörü grubundaki somunu sökün.
• Ak›fl sensörünü ve filtresini ç›kart›n.
• Pislikleri temizleyin.

ÖNEML‹: Hidroblok grubundaki o-ringleri temizlerken ya da de¤ifltirirken ya¤lay›c› olarak Molykote 111
(silikon bazl› ya¤) kullan›n.
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30. YILLIK BAKIM

Kombiyi verimli kullanmak amac›yla, afla¤›da belirtilen kontrollerin y›lda bir yap›lmas› gerekmektedir.

• Gaz ve yanma devresindeki contalar›n görüntüsünün ve s›zd›rmal›¤›n›n kontrolü,
• Ateflleme ve iyonizasyon elektrodunun durum ve pozisyonunun kontrolü,
• Brülörün durumu ve do¤ru sabitlenmifl oldu¤unun kontrolü,
• Yanma odas›n›n içindeki pisliklerin kontrolü, yanma odas›n› temizlemek için elektrikli süpürge kullan›n›z.
• Gaz valfinin do¤ru kalibrasyonunun kontrolü,
• Is›tma devresinin bas›nc›n›n kontrolü,
• Genleflme tank›n›n bas›nc›n›n kontrolü,
• Fan›n do¤ru çal›flt›¤›n›n kontrolü,
• Hava ve at›k gaz borular›n›n t›kal› olup olmad›¤›n›n kontrolü,

UYARI
Cihaz üzerinde yap›lmas› gereken herhangi bir ifllemden önce kombinin elektrik beslemesini mutlaka kesiniz.
Bak›m ifllemleri tamamland›ktan sonra, kombinin ayar dü¤meleri ve/veya çal›flma parametrelerini bafllang›ç
konumuna getiriniz.
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Su bas›nç anahtar›
3 yollu vana
Otomatik iç by-pass
3 yollu vana motoru
Plakal› eflanjör
Gaz valfi
Gaz manifold grubu
Merkezi ›s›tma NTC sensörü
Ateflleme / alev alg›lama elektrodu
Emniyet termostat›
Ana eflanjör
Davlumbaz
Fan
Venturi tüpü

Positif bas›nç noktas›
Negatif bas›nç noktas›
Hava bas›nç anahtar›
Brülör
Genleflme tank›
Otomatik ventil
Pompa ve hava purjörü
Boflaltma muslu¤u
Manometre
3 Bar emniyet ventili
Doldurma vanas›
S›cak kullan›m suyu öncelik sensörü
S›cak kullan›m suyu NTC sensörü

24 FN
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Su bas›nç anahtar›
3 yollu vana
Otomatik iç by-pass
3 yollu vana motoru
Plakal› eflanjör
Gaz valfi
Gaz manifold grubu
Merkezi ›s›tma NTC sensörü
Ateflleme / alev alg›lama elektrodu
Emniyet termostat›
Ana eflanjör
Davlumbaz

Baca termostat›
Brülör
Genleflme tank›
Otomatik ventil
Pompa ve hava purjörü
Boflaltma muslu¤u
Manometre
3 Bar emniyet valfi
Doldurma vanas›
S›cak kullan›m suyu öncelik sensörü
S›cak kullan›m suyu NTC sensörü

24 BN
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24 FN

KABLO RENKLER‹
C: Mavi
M: Kahverengi
N: Siyah
R: K›rm›z›
G/V: Sar›/Yeflil
B: Beyaz
V: Yeflil

ELEKTR‹K DEVRE fiEMASI
LAMBERT 24 FN
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24 BN

KABLO RENKLER‹
C: Mavi
M: Kahverengi
N: Siyah
R: K›rm›z›
G/V: Sar›/Yeflil
B: Beyaz
V: Yeflil

ELEKTR‹K DEVRE fiEMASI
LAMBERT 24 BN
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Merkezi ısıtma

32. DEVRE fiEMASI
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33. TEKN‹K ÖZELL‹KLER

Model Lambert

Gaz Kategorisi
Max. ›s› yükü
Min. ›s› yükü

Max. ›s› gücü

Min. ›s› gücü

92/42/EEC Direktifine göre verim
Merkezi ›s›tma sistemi max. bas›nc›
Genleflme tank› kapasitesi
Genleflme tank› bas›nc›
S›cak kullan›m suyu devresi max. bas›nc›
S›cak kullan›m suyu devresi min. dinamik bas›nc›
Minimum s›cak kullan›m suyu üretimi
S›cak kullan›m suyu üretimi (∆T=25 °C’de)
S›cak kullan›m suyu üretimi (∆T=35 °C’de)
Spesifik s›cak kullan›m suyu üretimi (*)
Tip
Efleksenli baca çap› (herm. model)
Baca çap› (bacal› model)
Max. at›k gaz ak›fl›
Min. at›k gaz ak›fl›
At›k gaz max. s›cakl›¤›
At›k gaz min. s›cakl›¤›
NOx s›n›f›
Gaz tipi

Do¤algaz besleme bas›nc›
LPG (Propan) besleme bas›nc›
Voltaj
Frekans
Enerji tüketimi
Net a¤›rl›k
Boyutlar yükseklik

genifllik
derinlik

Koruma s›n›f› (**)

kW
kW
kW

kcal/h
kW

kcal/h
—
bar

l
bar
bar
bar

l/dak
l/dak
l/dak
l/dak

—
mm
mm

kg/sn
kg/sn

°C
°C
—
—
—

mbar
mbar

V
Hz
W
kg

mm
mm
mm

24 FN

II2H3P

25.8
10.6
24

20,600
9.3

8,000
★★★

3
6

0.5
8

0.15
2.0

13.7
9.8

10.7
C12-C32-C42-C52-C82-B22

60 / 100
-

0.014
0.014
146
116

3
G20
G31
20
37

230
50

135
34

730
400
293

IP X4D

24 BN

II2H3P

26.3
10.6
24

20,600
9.3

8,000
★★

3
6

0.5
8

0.15
2.0

13.7
9.8

10.7
B11BS

-
120

0.020
0.018
110
85
3

G20
G31
20
37

230
50
80
30

730
400
293

IP X4D

BAYMAK, ürünlerini sürekli iyilefltirme gayretinde oldu¤undan, bu döküman içerisinde bulunan bilgileri, herhangi
bir zaman, önceden haber vermeden de¤ifltirme hakk›n› sakl› tutar.  Bu döküman yaln›zca bilgi amaçl›d›r ve
üçüncü flah›slarla bir anlaflma olarak görülmemelidir.

(*) EN 625’e göre
(**) EN 60529’e göre
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MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
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Tel.: (0216)  304 20 44 - 304 10 88 (pbx)

Fax: (0216) 304 20 13
http: // www.baymak.com.tr
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