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Kombiniz tüm ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n›z› karfl›layabilmek amac›yla üretilmifltir.

Cihaz›n›z›n kolay kullan›labilir, basit ve çal›flma fonksiyonlar›n›n tüm beklentilerinize cevap
verecek flekilde dizayn edilmifl olmas› sebebiyle kombinizden en yüksek performans› alman›z
hedeflenmifltir.

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.

De¤erli Tüketicimiz,

MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Tepeören, Akdeniz Caddesi

Orhanl›-Tuzla 34959  ‹STANBUL
Tel.:  (0216) 304 10 88 - 304 20 44 (pbx)

Fax: (0216) 304 25 89 - 304 20 13
http: // www.baymak.com.tr

E-mail: yonetim@baymak.com.tr

Brötje Heizung&Baymak kombiler afla¤›da belirtilen direktifler do¤rultusunda CE markas›n›
kapsamaktad›r.

- Gaz direktifi 90/396/CEE
- Güç / Performans direktifi 92/42/CEE
- Elektromanyetik uygunluk direktifi 89/336/CEE
- Düflük voltaj direktifi 73/23/CEE 0051
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Kombinin ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Çal›flt›rma öncesinde afla¤›daki talimatlar› yerine getiriniz:

Yukar›daki ifllemlerin yap›lmamas› durumunda kombi garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

1) S›cak Su Devresi :

Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 Lt. sudaki 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat
kar›flt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r.
Kombinin montaj ifllemi sonras›nda kullan›m suyu tesisat› mutlaka temizlenmelidir.
2) Is›tma Devresi :

2.1- Yeni Tesisat (Sistem) :

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) temizleyiciler
kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.
 2.2- Eski Tesisat (Sistem) :

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 X100 ve FERNOX) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip
temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.

Not: 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.

Kombinin montaj› mutlaka kalifiye bir montaj eleman› taraf›ndan yap›lmal› ve afla¤›daki talimatlar
mutlaka sa¤lanmal›d›r:

a) Bütün tesisat borular›, içerisinde herhangi bir fley kalmamas› için tamam›yla temizlenmelidir.

olmamas›n›
ç›kmad›¤›na

e) 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.



Kombinin Çal›flt›r›lmas› :

Brülörün do¤ru yak›lmas› için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z:

• Kombiye enerji beslemesini sa¤lay›n›z.

• Gaz vanas›n› aç›n›z.

• Kombiyi yaz  (     ), k›fl (           ), sadece ›s›tma (     )  veya kapal› (OFF) çal›flma konumlar›ndan birine
 ayarlamak için “       ” dü¤mesine bas›n›z.

Not: E¤er yaz konumu çal›flma modu ayarlanm›fl ise; kombi sadece s›cak su kullan›m› olmas› halinde
devreye girecektir.

UYARI !

‹lk çal›flt›rma ifllemi s›ras›nda gaz hatt› ve gaz borular› içinde hava bulunabilece¤i için; kombi ateflleme
yapmaya çal›flacak ve sistemde yeterli miktarda gaz debisi sa¤lanamad›¤› için kombi bloke duruma
geçecektir. Bu gibi durumlarda, gaz borular› içindeki hava mutlaka yetkili servis taraf›ndan tahliye edilmelidir.
Kombinin bloke olmas› halinde en az 2 saniyelik bir süre için kontrol paneli üzerindeki reset (OK)
dü¤mesine bas›n›z (bkz fiekil - 1) ve gaz ana brülöre ulafl›ncaya kadar ateflleme ifllemini tekrarlay›n›z.

• Merkezi ›s›tma devresi ve kullan›m suyu devresi s›cakl›klar›n›n ayarlanmas› için, “merkezi ›s›tma devresi
ve kullan›m suyu devresi s›cakl›klar›n›n ayarlanmas›” bölümünde anlat›ld›¤› üzere “+ / - ” ayar dü¤melerini
kullan›n›z (bkz. sayfa 6).

Kullan›m suyu devresi
s›cakl›k ayar dü¤meleri

Bilgi/Programlama dü¤mesi Zaman ayar› fonksiyon dü¤mesi

Merkezi ›s›tma devresi s›cakl›k
ayar dü¤meleri

Onaylama/Reset dü¤mesi

Is›tma konumunda programlanm›fl
çal›flma konumu ayar dü¤mesi
Manuel / Otomatik / OFF

ECO/COMFORT
ayar dü¤mesi

Açma - Kapama / Çal›flma modu
ayar dü¤mesi
(Yaz/K›fl/Sadece Is›tma/OFF konumu

Comfort s›cakl›k ayar modu göstergesi

Düflürülmüfl s›cakl›k ayar modu göstergesi

Kombi iletiflim modu göstergesi

Alev modülasyon kademesi göstergesi
(Kombi güç kademesi)
Ar›za göstergesi

Alev oluflumu (brülör devrede) göstergesi
Kombi elektronik kart parametreleri göstergesi

Güç seviyesi göstergesi

Kullan›m suyu çal›flma modu göstergesi

Merkezi ›s›tma çal›flma modu göstergesi

Stand-By (bekleme) modu göstergesi

Zaman ayar› programlama modu göstergesi

Manuel çal›flma modu göstergesi

Erteleme çal›flma modu göstergesi
Zaman format›/

bilgi
görüntüleme

Haftan›n
günleri

Zaman program›
göstergesi
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Kombi Çal›flma Modlar› :

Kombi çal›flma modunu ayarlamak için “       “ dü¤mesine bas›n›z.  Kombinin dört ayr› çal›flma modu bulunmaktad›r.

• Yaz Konumu (     )
• K›fl Konumu (           )
• Sadece Is›tma Konumu (     )
• Kapal› (OFF)

Yaz çal›flma modunda, kontrol paneli ekran› üzerinde (      ) sembolü görüntülenecektir. Kombi sadece kullan›m
s›cak suyu ihtiyac› olmas› halinde devreye girecektir. Bu konumda, ›s›tma modu devre d›fl› kalmaktad›r. Don
koruma fonksiyonu aktif konumdad›r.

K›fl çal›flma modunda, kontrol paneli ekran› üzerinde (           ) sembolü görüntülenecektir. Kombi hem kullan›m
suyu, hem de ›s›tma ihtiyac› olmas› halinde devreye girecektir. Bu konumda don koruma fonksiyonu aktif
durumdad›r.

Sadece ›s›tma konumu çal›flma modunda, kontrol paneli ekran› üzerinde (     ) sembolü görüntülenecektir. Kombi
sadece ›s›tma ihtiyac› olmas› halinde devreye girecektir. Bu konumda don koruma fonksiyonu aktif durumdad›r.

Kombi kapal› (OFF) konumunda ise, kontrol paneli ekran› üzerinde (      ) (     ) sembollerinin her ikisi de
görüntülenmeyecektir. bu konumda sadece don koruma fonksiyonu aktif durumdad›r. Is›tma ve kullan›m suyu
modlar› devre d›fl› kalacakt›r.

Programlanm›fl Çal›flma Modu Ayarlar›:

“         “ dü¤mesine bas›larak afla¤›da belirtilen ›s›tma modu çal›flma seçimi yap›labilmektedir.

Otomatik (AUTO) Çal›flma Modu: Bu çal›flma konumunda kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü
görüntülenecektir. Is› ihtiyac› programlanm›fl olan zaman aral›klar›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir
(Konfor “      “ veya düflürülmüfl “   “ oda s›cakl›¤›). Is›tma modu zaman programlama ayarlar› sayfa 6-7-8 de
anlat›ld›¤› flekilde yap›lmaktad›r.

Manuel (MANUAL) Çal›flma Modu: Bu çal›flma konumunda kontrol paneli ekran› üzerinde “      “  sembolü
görüntülenecektir. Bu foksiyon ›s›tma modunda zaman programlama konumunu devre d›fl› b›rakmaktad›r. Oda
s›cakl›k de¤erini ayarlamak için “ +/-        “ dü¤melerine bas›n›z.

Kapal› (OFF) Çal›flma Modu: Bu fonksiyon ›s›tma modunu devre d›fl› b›rakmaktad›r. Bu konumda don koruma
fonksiyonu atif durumdad›r.

Kombi Güç Kademeleri :
Kombinin çal›flmas› s›ras›nda  dijital ekran üzerinde görüntülenen 4 ayr› güç kademesi mevcuttur.
Aç›klamalar için fiekil 2’ye bak›n›z.

fiekil 2



Merkezi Is›tma Devresi ve Kullan›m Suyu Devresi S›cakl›klar›n›n Ayarlanmas› :

Oda s›cakl›¤› (      ) ve kullan›m suyu (     ) s›cakl›¤› ayarlar› ilgili çal›flma modu “+/-“ ayar dü¤melerine bas›larak
yap›lmaktad›r (bkz. Sayfa 4, fiekil 1). Brülör ateflleme yapt›¤›nda dijital ekran üzerinde (    ) sembolü
görüntülenecektir.
Merkezi Is›tma Devresi : Oda s›cakl›klar›n›n kontrol edilebilmesi için sistemde mutlaka oda termostat›
(ilgili yönetmeliklere bak›n›z) kullan›lmal›d›r. Oda termostat› opsiyonel olarak sunulmaktad›r. Merkezi
›s›tma devresi çal›flma modunda dijital ekran üzerinde (      ) sembolü ve oda s›cakl›¤› de¤eri  (°C) görüntülenecektir.
S›cakl›k ayarlamas› yap›l›rken ise, kontrol paneli ekran› üzerinde “AMB” sembolü görüntülenecektir.
Kullan›m Suyu Devresi : Kullan›m suyu çal›flma modunda dijital ekran üzerinde (     ) sembolü ve oda s›cakl›¤›
de¤eri (°C) görüntülenecektir. S›cakl›k ayarlamas› yap›l›rken ise, kontrol paneli ekran› üzerinde “HW SP”
sembolü görüntülenecektir.
NOT: E¤er kontrol ünitesi kombinin ön paneli üzerine monte edilmifl ise “+/-     “ dü¤meleri ile merkezi ›s›tma
ak›fl s›cakl›¤› set edilirken, kontrol paneli ekran› üzerinde oda s›cakl›¤› görüntülenecektir.

Programlama Ayarlar›:

Tarih ve zaman ayarlama fonksiyonuna girifl yapmak için “        “ dü¤mesine bas›n›z. Dijital ekran üzerinde
k›sa bir süre için “PROGR” mesaj› görüntülenecek ve sonras›nda zaman de¤eri yan›p sönmeye bafllayacakt›r.

NOT:  Herhangibir dü¤meye bas›lmamas› halinde, fonksiyon yaklafl›k 1 dakika sonra otomatik olarak devre
d›fl› kalacakt›r.

Tarih ve zaman ayarlamas›n› yapmak için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z:
• “+ /-      “  dü¤melerine basarak saat de¤erini ayarlay›n›z.
• Ayarlad›¤›n›z saat de¤erini onaylamak için “OK” dü¤mesine bas›n›z.
• “+ /-      “  dü¤melerine basarak dakika de¤erini ayarlay›n›z.
• Ayarlad›¤›n›z dakika de¤erini onaylamak için “OK” dü¤mesine bas›n›z.
• “+ /-      “  dü¤melerine basarak günü ayarlay›n›z.
   1......7 tan›mlamalar›  pazartesi.......pazar olarak efllenmektedir.
• Tarih ve zaman ayarlama fonksiyonundan ç›kmak için “        “ dü¤mesine bas›n›z.

Is›tma Modu Çal›flma Programlamas›:

Bu fonksiyonu aktif duruma getirmek için “         “ dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran› üzerinde “     “
sembolü görüntülenecektir. Zaman periyodu programlamas›, ›s›tma modunda programlanm›fl olan zaman
birimlerinde ve tan›mlanan haftan›n günlerinde kombinin otomatik çal›flma konumu ayarlar›n›n yap›lmas›n›
sa¤lamaktad›r.

Kombinin çal›flma programlar› tek günler olarak ayr› ayr› veya gruplar olarak birbirini takip eden günler fleklinde
yap›labilmektedir.

Tek Günler : Ek’teki tabloda belirtildi¤i flekilde 4 ayr› zaman dilimi süreci bulunmaktad›r. Bu sayede kombinin
›s›tma modunda her bir gün için farkl› zaman aral›klar›nda olmak üzere 4 farkl› açma-kapama zaman programlamas›
yap›labilmektedir.

FABR‹KA AYARLARI

Aç›k 1
(On 1)

Kapal› 1
(Of 1)

MONDY

TUEDY

WEDDY

THUDY

FRIDY

SATDY

SUNDY

06:00 08:00 11:00 13:00 17:00 23:00 24:00 24:00

GÜN 1

GÜN 2

GÜN 3

GÜN 4

GÜN 5

GÜN 6

GÜN 7

Pazartesi

Sal›

Çarflamba

Perflembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Aç›k 2
(On 2)

Kapal› 2
(Of 2)

Aç›k 3
(On 3)

Kapal› 3
(Of 3)

Aç›k 4
(On 4)

Kapal› 4
(Of 4)

Tablo 1



Tek zaman süreci dahilinde açma-kapama zaman program› ayarlar›n› yapmak için afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z.

1- Önce “        “ ve sonras›nda “         “  dü¤melerine bas›n›z.
2- “+/-      “ dü¤melerine arka arkaya basarak haftan›n

günlerini (1....7) seçiniz.
3- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
4- Kontrol paneli ekran› üzerinde “on 1” mesaj› görüntülenecek

ve 4 dijitli zaman de¤eri yan›p sönecektir.
5- “+/-      “ dü¤melerine basarak kombinin devrede olaca¤›/

çal›flaca¤› zaman dilimini ayarlay›n›z.
6- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
7- Kontrol paneli ekran› üzerinde “of 1” mesaj› görüntülenecek

ve 4 dijitli zaman de¤eri yan›p sönecektir.
8- “+/-      “ dü¤melerine basarak kombinin devre d›fl› olaca¤›

zaman dilimini ayarlay›n›z.
9- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
10- Geriye kalan 3 zaman band› (açma-kapama) için

madde 4 - 8’de belirtilen talimatlar› tekrarlay›n›z.
11- Fonksiyondan ç›kmak için “       “ dü¤mesine bas›n›z. (1’den 7’ye kadar)

Programlanm›fl Zaman Periyodu
09:00 - 12:00

Is›tma Modunda
Programlama

Haftan›n Günü
Pazartesi

NOT: Kombinin  çal›flma zaman sürecinin on... kapanma zaman süreci of... ile ayn› ayarlanmas› halinde zaman
süreci band› iptal olacak ve program bir sonraki zaman periyoduna geçecektir. (Örne¤in: on1=09:00 - of1=09:00
olarak 1. zaman band› ayarlar›n›n yap›lmas› halinde, program 1. zaman band›n› atlayarak 2. zaman band›na
geçifl yapacakt›r).

Gün Gruplar› : Bu fonksiyon sayesinde belirlenmifl gün gruplar› veya tüm hafta için 4 ortak açma-kapama
zaman periyodu programlamas› yap›labilmektedir. Tek zaman süreci dahilinde açma-kapama zaman program›
ayarlar›n› yapmak için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z.

1- Önce “        “ ve sonras›nda “         “  dü¤melerine bas›n›z.
2- “+/-      “ dü¤melerine arka arkaya basarak gün grubunu seçiniz.
3- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
4- Kontrol paneli ekran› üzerinde “on 1” mesaj› görüntülenecek ve 4 dijitli zaman de¤eri yan›p sönecektir.
5- “+/-      “ dü¤melerine basarak kombinin devrede olaca¤›/çal›flaca¤› zaman dilimini ayarlay›n›z.
6- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
7- Kontrol paneli ekran› üzerinde “of 1” mesaj› görüntülenecek ve 4 dijitli zaman de¤eri yan›p sönecektir.
8- “+/-      “ dü¤melerine basarak kombinin devre d›fl› olaca¤› zaman dilimini ayarlay›n›z.
9- “OK” dü¤mesine bas›n›z.
10- Geriye kalan 3 zaman band› (açma-kapama) için madde 4 - 8’de belirtilen talimatlar› tekrarlay›n›z.
11- Fonksiyondan ç›kmak için “       “ dü¤mesine bas›n›z.



Grup MO - FR “MO-FR”

Grup SA - SU “SA-SU”

Grup MO - SA “MO-SA”

Grup MO - SU “MO-SU”

Gün 1 2 3 4 5

Gün               6 7

Gün 1 2 3 4 5 6

Gün 1 2 3 4 5 6 7

Pazartesi - Cuma

Cumartesi ve Pazar

Pazartesi - Cumartesi

Haftan›n tüm günleri

FABR‹KA AYARLARI

Bkz. sayfa 6 - Tablo 1

07:00 -23:00

Bkz. sayfa 6 - Tablo 1

Bkz. sayfa 6 - Tablo 1

Tablo 2

Özel Çal›flma Fonksiyonlar›:

Ekonomi - Konfor Fonksiyonu:

Bu fonksiyon sayesinde kullan›c›n›n 2 farkl› oda s›cakl›¤› ayar noktas› de¤eri ayarlamas› sa¤lanmaktad›r.
Kolayl›k aç›s›ndan, konfor (comfort) de¤eri s›cakl›¤›n›n ekonomi (economy) de¤eri s›cakl›¤›ndan daha
yüksek seçilmesi tavsiye edilmektedir. ‹htiyaç duyulan oda s›cakl›¤›n› ayarlamak için “           “
dü¤mesine bas›n›z.
• “ECONM” tan›m› kombinin düflürülmüfl oda s›cakl›¤› modunda  çal›flt›¤›n› göstermektedir. Kontrol
paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü görüntülenecektir.
• “COMFR” tan›m› kombinin nominal oda s›cakl›¤› modunda çal›flt›¤›n› göstermektedir. Kontrol
paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü görüntülenecektir.
Ayarlanm›fl olan oda s›cakl›¤›n› geçici olarak de¤ifltirmek için “+/-     “ dü¤melerine bas›n›z veya
“s›cakl›k de¤erlerinin de¤ifltirilmesi” bölümüne (sayfa 9) bak›n›z.

Ekonomi - Konfor fonksiyonu otomatik veya manuel iflletim modunda çal›flmaktad›r.

• Otomatik Çal›flma Modu: Kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü görüntülenmektedir. Bu
çal›flma modunda oda s›cakl›¤› de¤erinin ayar› programlanm›fl olan zaman süreci periyodlar›na ba¤l›d›r.
Programlanm›fl olan zaman periyodu içinde oda s›cakl›¤› konfor s›cakl›k de¤erinde, zaman periyodu
d›fl›nda ise oda s›cakl›¤› ekonomi s›cakl›k de¤erinde olacakt›r. Ayarlanm›fl olan oda s›cakl›¤› de¤erini
geçici olarak de¤ifltirmek için (konfor de¤erinden ekonomiye veya ekonomi de¤erinden konfor de¤erine)
“          “ dü¤mesine bas›n›z. Yap›lan bu de¤ifliklik, bir sonraki zaman periyodu (açma - kapama)
program› de¤iflimine kadar aktif kalacakt›r.

• Manuel Çal›flma Modu: Kombiyi manuel çal›flma moduna ayarlamak için “         “ dü¤mesine
bas›n›z. Bu çal›flma modunda kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü görüntülenmektedir.
Ayarlanm›fl olan oda s›cakl›¤› de¤erini geçici olarak de¤ifltirmek için (konfor de¤erinden ekonomiye
veya ekonomi de¤erinden konfor de¤erine) “          “ dü¤mesine bas›n›z. Yap›lan bu de¤ifliklik
“         “ dü¤mesine bir kez daha bas›lana kadar aktif durumda kalacakt›r.

Dufl Fonksiyonu:

Bu fonksiyon dufl kullan›m› s›ras›nda, kullan›m suyu s›cakl›¤›n› nominal s›cakl›k de¤erinin alt›na
düflürerek daha iyi bir s›cak su konforu sa¤lamaktad›r. Dufl fonksiyonunun maximum s›cakl›k de¤erini
ayarlamak veya de¤ifltirmek için “s›cakl›k de¤erlerinin de¤ifltirilmesi” bölümüne (sayfa 9) bak›n›z.
Dufl fonksiyonunu aktif hale getirmek için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z.

• “+/-      “ dü¤melerinden birine bas›n›z. Dufl fonksiyonu aktif hale getirmek için hemen sonras›nda
“      “ dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran› üzerinde k›sa bir süre için “SHOWR” tan›m›, hemen
ard›ndan da “HW SS” mesaj› görüntülenecektir.
• Ekran üzerinde ak›fl s›cakl›¤› de¤eri ve “     “ sembolü yan›p sönmeye bafllad›¤›nda “OK” dü¤mesine
bas›n›z.
• Bu fonksiyon 60 dakikal›k bir süre için aktif konumda kalacakt›r. Fonksiyonun aktif oldu¤u bu 60
dakikal›k süre dahilinde kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü yan›p sönecektir.
Bu sürenin sonunda kullan›m suyu s›cakl›k de¤eri daha önce ayarlanm›fl olan çal›flma modu s›cakl›¤›na
geri dönecektir.  Kontrol paneli üzerindeki “     “ sembolü kaybolacakt›r.



• Seçilen fonksiyonun de¤erini de¤ifltirmek için “+/-     “ dü¤mesine bas›n›z.
• Fonksiyondan ç›kmak için “       “ dü¤mesine bas›n›z.

Programlanabilir Zaman Fonksiyonu Ayarlar›n›n De¤ifltirilmesi:

Tatil Program› Fonksiyonu: Belirli zaman periyodlar› dahilinde, ayarlanm›fl zaman program›n›n
geçici olarak devre d›fl› b›rak›lmas› mümkün olmaktad›r. Bu zaman periyodu dahilinde minimum oda
s›cakl›¤› de¤eri (fabrika ayar›=5 °C) korunmaktad›r. Su s›cakl›k de¤erini de¤ifltirmek için “NOFRS”

program fonksiyonuna girifl yap›lmas› gerekmektedir (Bkz. “           “ Dü¤mesi Kullan›larak S›cakl›k
De¤erlerinin De¤ifltirilmesi - sayfa 9). Tatil program› fonksiyonunu aktif hale getirmek için afla¤›daki
talimatlar› uygulay›n›z.

• Fonksiyonu “AUTO” moduna ayarlamak için “           “ dü¤mesine bas›n›z. “AUTO” çal›flma
modunda kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü görüntülenecektir.
• “     “ dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran› üzerinde “MM 60” tan›m› görüntülenecek ve
“          “ sembolleri yan›p sönecektir.

NOT: Dufl fonksiyonunu 60 dakikal›k süre bitmeden önce iptal etmek için afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z.

• Önce “+/-      “ dü¤melerinden birine bas›n›z ve hemen sonras›nda “       “ dü¤mesine bas›n›z.
• “OK” dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran›nda “HW S^” mesaj› görüntülenecektir.

“           “ Dü¤mesi Kullan›larak S›cakl›k De¤erlerinin De¤ifltirilmesi:

Oda s›cakl›¤› de¤erini de¤ifltirmek için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z.

• “PROGR” fonksiyonunu aktif hale getirmek için “       “ dü¤mesine bas›n›z.
• Afla¤›daki tabloda belirtilen fonksiyonlardan birini seçmek için “            “ dü¤mesine bas›n›z.

COMFORT

ECONM

NOFRS

SHOWR

Fonksiyon

Tablo 3

Ekrandaki De¤er Fonksiyonun Tan›m›

Ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri
yan›p sönecektir.
(fabrika ayar›=20 °C)

Ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri
yan›p sönecektir.
(fabrika ayar›=18 °C)

Ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri
yan›p sönecektir.
(fabrika ayar›=5 °C)

Ayarlanm›fl olan s›cakl›k de¤eri
yan›p sönecektir.
(fabrika ayar›=40 °C)

Kombinin nominal s›cakl›k de¤erinde ›s›tma modunda
çal›flmas›

Kombinin düflürülmüfl s›cakl›k de¤erinde ›s›tma modunda
çal›flmas›

Kombinin oda don koruma s›cakl›k de¤erinde ›s›tma
modunda çal›flmas›

Kombinin ayarlanm›fl olan kullan›m suyu s›cakl›k de¤erinde
kullan›m suyu modunda çal›flmas›

(*) Bu örnekte, fonksiyon 60 dakikal›k bir periyod dahilinde aktif kalacak flekilde ayarlanm›flt›r.



Kombiye Su Doldurulmas› :

Önemli: Kombi çal›flm›yorken manometreden düzenli olarak
bas›nç de¤erinin 0,7 ile 1.5 bar aras›nda olup olmad›¤›n›
kontrol ediniz. Yüksek bas›nç durumunda kombi boflaltma
vanas›n› (flekil 3) açarak bas›nç normale gelinceye kadar
su tahliye ediniz. Bu ifllem s›ras›nda  boflaltma muslu¤u
alt›na akan suyu toplamak için bir kap koyunuz. ‹fllem
tamamlan›nca boflaltma muslu¤unu mutlaka kapat›n›z.
Düflük bas›nç durumunda kombinin doldurma muslu¤unu
(flekil 3) saat yönünün tersine çevirerek aç›n›z. Bu ifllem
s›ras›nda, kombi mutlaka kapal› “OFF” konumunda olmal›d›r-
 “     “ dü¤mesine bas›n›z. Bas›nç normale geldi¤inde
doldurma muslu¤unu saat yönünde çevirerek mutlaka
kapat›n›z. Hava   yapmamas› için doldurma muslu¤unu çok
yavafl aç›n›z.

Not: Bas›nç düflmesi s›kça oluyorsa, kombinizi kontrol ettirmek için yetkili servisi ça¤›r›n›z.

Su doldurma vanas› Su boflaltma noktas›

fiekil 3

• Zaman program› periyodunu 10 dakikal›k süreçlerde artt›rmak veya azaltmak için “+/-      “ dü¤melerine
bas›n›z. Zaman periyodu minimum 10 dakika ile maksimum 45 gün aras›nda ayarlanabilmektedir.

• 90 dakikal›k periyod de¤erinden sonra "+       " dü¤mesine bas›larak sürenin artt›r›lmas› halinde 
kontrol paneli ekran› üzerinde “HH 02” mesaj› görüntülenecektir. Bu durumda zaman periyodu
1 saatlik süreçler fleklinde minimum 2 saat ile maksimum 47 saat aras›nda ayarlanabilmektedir.

• 47 saatlik periyod de¤erinden sonra "+       " dü¤mesine bas›larak sürenin artt›r›lmas› halinde kontrol
paneli ekran› üzerinde “DD 02” mesaj› görüntülenecektir. Bu durumda zaman periyodu 1 günlük 
süreçler fleklinde minimum 2 gün ile maksimum 45 gün aras›nda ayarlanabilmektedir.

UYARI: Bu foksiyon aktif durumda iken kontrol paneli üzerindeki baflka bir dü¤meye basmay›n›z.
Kontrol paneli üzerindeki baz› dü¤melere bas›lmas› durumunda, kombi yanl›fl/hatal› bas›lan dü¤meler
nedeni ile manuel çal›flma moduna geçebilir ve tatil program› fonksiyonu devre d›fl› kalabilir. Tatil
program› fonksiyonunun iptal olmas› halinde, kontrol paneli ekran› üzerinde  manuel çal›flma modunu
simgeleyen "    " sembolü görüntülenecektir. Bu durumda, tatil program› fonksiyonunu tekrar aktif
duruma getirmek için bu bölümde anlat›lan ifllemlerin bafltan tekrarlanmas› gerekmektedir.

Parti Fonksiyonu: Bu fonksiyon yard›m›yla geçici bir oda s›cakl›¤› de¤eri ayarlanabilmektedir.
Fonksiyon devrede iken, ayarlanm›fl olan geçici oda s›cakl›¤› de¤erini de¤ifltirmek mümkündür.
Ayarlanm›fl olan zaman periyodu sonunda kombi otomatik olarak daha önce set edilmifl olan çal›flma
modu ayarlar›na geri dönecektir. Parti fonksiyonunu aktif hale getirmek için afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z.

• Fonksiyonu “MANUAL” moduna ayarlamak için “        “ dü¤mesine bas›n›z.  “MANUAL” çal›flma
modunda kontrol paneli ekran› üzerinde “    “ sembolü görüntülenecektir.
• “     “ dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran› üzerinde “MM 60” tan›m› görüntülenecek ve
  “          “ sembolleri yan›p sönecektir.
• Zaman program› periyodunu 10 dakikal›k süreçlerde artt›rmak veya azaltmak için “+/-      “ dü¤melerine
bas›n›z. Zaman periyodu minimum 10 dakika ile maksimum 45 gün aras›nda ayarlanabilmektedir.
• 90 dakikal›k periyod de¤erinden sonra "+       " dü¤mesine bas›larak sürenin artt›r›lmas› halinde 

kontrol paneli ekran› üzerinde “HH 02” mesaj› görüntülenecektir. Bu durumda zaman periyodu
1 saatlik süreçler fleklinde minimum 2 saat ile maksimum 47 saat aras›nda ayarlanabilmektedir.

• 47 saatlik periyod de¤erinden sonra "+       " dü¤mesine bas›larak sürenin artt›r›lmas› halinde kontrol
paneli ekran› üzerinde “DD 02” mesaj› görüntülenecektir. Bu durumda zaman periyodu 1 günlük 
süreçler fleklinde minimum 2 gün ile maksimum 45 gün aras›nda ayarlanabilmektedir.

• Oda s›cakl›¤› de¤erini de¤ifltirmek için “OK” dü¤mesine bas›n›z. Kontrol paneli ekran› üzerinde
“AMB” mesaj› görüntülenecektir. Bu mesaj sonras›nda “+/-        “ dü¤melerine basarak s›cakl›k
de¤erini ayarlay›n›z.



gaz girifline, LPG setinin hortumu ba¤lanmal›d›r.

LPG ile Çal›flt›rmada Ön Haz›rl›klar

Gaz Dönüflümü :

Kombinin gaz dönüflümünün mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmas› zorunludur.

Kombinin tamamen kapat›lmas› için, elektrik beslemesinin mutlaka kapat›lmas› gerekmektedir.
Kombi, kapal› “OFF” çal›flma modunda ise; dijital ekran üzerinde “OFF” sembolü görüntülenecektir ve
cihaz›n elektrik devresine voltaj gelmektedir.

Kombinin Kapat›lmas› :

D‹KKAT :

LPG tüpler kesinlikle yan yat›r›larak 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.

* LPG tüplerinde, tüpü kesinlikle yat›rarak ya da ters çevirerek kullanmay›n›z.
* LPG’li modellerde tüp hortum boyu 125 cm’ den uzun olmamal›d›r.
* Her iki tüpten ç›kan boru boylar› eflit olmal›d›r. Kesinlikle 300 mm SS bas›ncl›, TSE belgeli dedantör
kullan›lmal›d›r. Bas›nc› ayarlanabilen dedantör veya 500 mmSS bas›nçl› dedantör kesinlikle kullanmay›n›z.
Min. 2 kg/h kapasiteli dedantör kullan›n›z.

H H



2 saniye

Donmaya karfl› koruma fonksiyonunun çal›flmas› 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› uygun olmal›d›r;
* Kombi bloke durumda olmamal›d›r.
* Yukar›da belirtilen maddelerin sa¤land›¤› tüketici taraf›ndan mutlaka kontrol edilmelidir.

UYARI ! : Yukar›da belirtilen talimatlar›n sa¤lanmam›fl olmas› nedeniyle; kombinin donmaya karfl›

koruma fonksiyonunun devre d›fl› kalmas› sonucu d›fl hava flartlar› nedeniyle kombide meydana gelecek

ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Sistemin Uzun Süreli Durmas›/ Donmaya Karfl› Koruma :

Kombi içerisinde ve ›s›tma elemanlar›nda zararl› kireç tortular›na yol açan, bütün sistem suyunu
de¤ifltirmek gibi 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). Her y›l tesisattaki antifriz bomesini yetkili bir tesisatç›ya
ölçtürülerek, uygunlu¤unu kontrol ettiriniz. (E¤er uygun de¤ilse mutlaka antifiriz eklenmelidir.)
Elektronik kombi iflletim sistemi, merkezi ›s›tma devresi konumuda kalorifer devresi s›cakl›¤›n›n 5˚C’nin
alt›na düflmesi durumunda çal›flan “donmaya karfl› koruma” fonksiyonuna sahiptir.

Blokaj Durumu: Sistemde bir blokaj meydana gelmesi halinde, kombinin kontrol paneli ekran› üzerinde
önce <ERROR> tan›m› ve iki saniye sonras›nda <>>>OK> tan›m› s›ral› olarak, “          “ sembolleri ile
birlikte yan›p sönecektir. Ekran üzerinde blokaj durumu bir ar›za kodu ve sonras›nda “E” harfi ile tan›mlanacakt›r.

Kombiyi resetlemek için “OK” dü¤mesine bas›n›z. (Bkz. fiekil1) Kontrol paneli ekran› üzerinde s›rayla önce
<RESET> mesaj› ve sonras›nda >>>OK mesaj› görüntülenecektir.

UYARI ! Kombiyi resetlemeden önce ar›za durumunu mutlaka kontrol ediniz. Kombide önemli bir problem
oluflmas› halinde, mutlaka yetkili servis ile iletiflime geçiniz.

Ar›za Tan›mlar› :

S›cakl›k/Is› denetimini sa¤layan cihazlar›n kontrolü neticesi; herhangi bir uygunsuzluk halinde kombide ar›za
ve blokaj olmak üzere iki tip olumsuzluk oluflmaktad›r.
Ar›za Durumu: Sistemde bir ar›za meydana gelmesi halinde, kombinin kontrol paneli ekran› üzerinde
<ERROR> uyar›s› ve “         “ sembolleri yan›p sönmeye bafllayacakt›r. Ekran üzerinde mevcut olumsuzluk
iki rakaml› bir ar›za kodu ve sonras›nda “E” harfi ile tan›mlanacakt›r. Bu tip ar›zalarda kombide resetleme
ifllemi yap›lamamaktad›r. Bu sebeple ar›zay› gidermek için mutlaka yetkili servis ile iletiflime geçiniz.



ÖNEML‹ UYARILAR

NOT: Kombide ar›za meydana gelmesi durumunda; kombinin kontrol paneli ekran› üzerinde beliren
ar›za kodu yan›p sönerek ar›za uyar›s› verecektir.

Ar›za Kodu Ar›za Tan›m› Çözüm

01E

02E

03E

05E

06E

10E

11E

25E

31E

35E

Gaz beslemesi - blokaj› ar›zas›

Emniyet termostat sensörü ar›zas›

Baca termostat sensörü /
baca bas›nç sensörü ar›zas›

Is›tma devresi NTC sensör ar›zas›

Kullan›m suyu devresi NTC sensör ar›zas›

Düflük su bas›nc›

Yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Sistemdeki su bas›nc›n›n uygun de¤erde olup olmad›¤›n› kontrol
ediniz. E¤er ar›za devam ediyorsa yetkili servisi aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Dijital ekran üzerindeki Reset dü¤mesine “OK” en az 2 saniye
süreyle bas›n›z (fiekil 1). E¤er ar›za devam ederse yetkili servisi
aray›n›z.

Alev oluflumu ar›zas›

Maximum s›cakl›k uyar›s›
(Pompa s›k›flm›fl olabilir)

Emniyet termostat› blokaj› (yerden ›s›tma
sistemi yüksek s›cakl›k uyar›s›)

Uzaktan kumanda s›cakl›k kontrol ünitesi-
elektronik kart devresi sistem iletiflim ar›zas›

Dijital ekran üzerindeki Reset dü¤mesine “OK” en az 2 saniye
süreyle bas›n›z (fiekil 1). E¤er ar›za devam ederse yetkili servisi
aray›n›z.

Yetkili servisi aray›n›z.

Dijital ekran üzerindeki Reset dü¤mesine “OK” en az 2 saniye
süreyle bas›n›z (fiekil 1). E¤er ar›za devam ederse yetkili servisi
aray›n›z.

Dijital ekran üzerindeki Reset dü¤mesine “OK” en az 2 saniye
süreyle bas›n›z (fiekil 1). E¤er ar›za devam ederse yetkili servisi
aray›n›z.

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



Kombinin mevcut gaz tipi ile çal›flmas›na uygun olup olmad›¤›na dikkat edilmelidir.

Kombi, her türlü tekli veya çift borulu konvektör plakalar›na, radyatörlere ve termokonvektörlere

Cihaz›n ilk çal›flt›rma ifllemi mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.

Tüm ›s›tma tesisat›, tesisat esnas›nda içinde kalm›fl olabilecek her türlü boru at›¤› ve çöplerden

Ekteki iflaretleme ve aç›klamalar Montaj / Tesisat Mühendislerine hatas›z bir tesisat ve montaj yapmalar›
için gerekli olan bilgileri içermektedir.

Gazl› cihazlarda tesisat, bak›m ve iflletme mutlaka kalifiye bir personel taraf›ndan standartlara ve
yönetmeliklere uygun olarak yap›lmal›d›r.

Montaj Talimatlar›

Genel Bilgi :

Bak›m :

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen 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.
Cihaz›n emniyetli ve rand›manl› çal›flmas› için yetkili servisimize y›ll›k periyodik bak›m›n› yapt›rman›z›
tavsiye ederiz.

Bak›m Talimatlar› :

Kombinizin verimini ve çal›flma emniyetini korumak için; her çal›flma periyodu sonunda yetkili servis
taraf›ndan kombi kontrol edilmelidir.
Kombinizde oluflabilecek beklenmedik ar›zalar› en aza indirmek, cihaz›n›z›n ekonomik, verimli ve düzenli
çal›flmas›n› sa¤lamak, parça ve kombinin kullan›m ömrünü uzatmak, enerji tasarrufu sa¤lamak ve cihaz›n›z›
uzun y›llar ilk günkü kalitesi ile kullanabilmek için; cihaz›n›z›n y›ll›k bak›m ve kontrollerini yetkili servisinize
periyodik olarak mutlaka yapt›r›n›z.
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.
(bak›n›z. 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.

Cihaz mutlaka, performans›na ve ›s› ç›k›fl gücü kapasitesine uygun olan merkezi ›s›tma devresi
ve kullan›m suyu devresine ba¤lanmal›d›r.

29’da



Montaj Öncesi Yap›lacak ‹fller :
1. Montaja geçmeden önce tesisat borular›n› temizleyerek cihaz› tesisatta bulunabilecek kal›nt›lara
karfl› koruyunuz.
2. Kombi cihaz› do¤algaz ve LPG gaz› ile çal›flabildi¤i için, kombi hangi gazla çal›flt›r›lacaksa cihaz›n o
gaza uygunlu¤unu ve ayarlar›n› kontrol ediniz.

Montaj Kaideleri :
1. Cihaz ba¤lant› elemanlar› kombinin a¤›rl›¤›n› kald›racak flekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara
ba¤lanmal›d›r.
2. 25F su sertli¤ini geçen sular için su ar›tmas› tavsiye edilmelidir. (su ar›tmas› müflteri taraf›ndan
sa¤lanacakt›r)
3. Sirkülasyon pompas›n›n s›k›fl›k olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.
4. 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.)
5. 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.
6. Cihaz üzerinde bulunan so¤uksu giriflinde filtre bulunmas›na ra¤men, flebeke hatt›na da mutlaka
filtre monte edilmelidir.

1) S›cak Su Devresi :

Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 Lt. sudaki 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat
kar›flt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r.
Kombinin montaj ifllemi sonras›nda kullan›m suyu tesisat› mutlaka temizlenmelidir.

2) Is›tma Devresi :

2.1- Yeni Tesisat (Sistem) :

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) temizleyiciler
kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.

 2.2- Eski Tesisat (Sistem) :

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 X100 ve FERNOX) temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip
temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.
Not: 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.

C) Bacan›n, cihaz›n kullan›man› uygun olup olmad›¤› ve çekiflinin düzgün oldu¤u, herhangi bir nedenle
geri tepmenin olmad›¤› dikkatlice kontrol edilmelidir.

D) Yanma sonunda oluflan at›k gazlar›n d›flar› at›labilmesi çini bacan›n, baca kanal›na ba¤lant›s›n›n
do¤ru yap›ld›¤› kontrol edilmelidir. Cihaz›n çal›flma esnas›nda herhangi bir t›kanma sebebiyle durmamas›
için baca ba¤lant›s› mutlaka kontrol edilmelidir.
E) 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.

15
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Is›tma Devresi :

1) Kalorifer devresinin suyunu boflalt›n›z. Boflaltma ifllemi s›ras›nda suyun uygun bir gidere verilmesini sa¤lay›n›z.
2) Is›tma devresine uygun miktarda antifiriz ekleyerek sistemi koruyunuz. Antifrizin sa¤lad›¤› koruma düzeyinin
düzenli olarak yetkili bir tesisatç›ya kontrol ettirilmesi donmaya karfl› koruma sa¤layacakt›r.
3) Oda termostad› kullan›lan mekanlarda oda s›cakl›¤›n›n min. 5°C ile 10 °C aras›nda set edilmifl olmas› sistemi
donmaya karfl› koruyacakt›r.
4) Kombinizi cihaz›n otomatik olarak devreye girip çal›flabilece¤i flartlar› sa¤layarak b›rak›n›z. (Bkz. sayfa-8)
Kombi katkaloriferi önce sirkülasyon pompas›n›n, ard›ndan brülörün devreye girdi¤i bir çal›flma sistemi ile
donat›lm›flt›r.

Pratik Tavsiyeler

Donmaya karfl› tedbirler (S›cak su - ›s›tma devresi):

 Tesisat›n›z› donmaya karfl› korumak için yetkili servislerimizden detayl› bilgi alabilirsiniz.

S›cak Su Devresi :

Kombi suyunu boflaltmak için, önce so¤uk su musluklar›n› daha sonra su sayac› vanas›n› kapat›n›z.
- S›cak su muslu¤unu aç›n›z.
- So¤uk su girifl ba¤lant› borusunun somununu sökünüz.
- Kullanma suyu ç›k›fl›ndaki pirinç ba¤lant›n›n ayar vidas›n› sökünüz.
- Yap›lan ifllemler sonras›nda sökülen parçalar› ve noktalar› tekrar eski haline getirmeden cihaz›n›z› kesinlikle
kullanmay›n›z.

7. Tüketici taraf›ndan opsiyonel olarak oda termostad› veya program saati tak›lmas› isteniyorsa,
elektrik kutusunda yeralan ilgili terminaldeki köprülenmifl olan kablo kald›r›larak yerine ba¤lanmal›d›r.
8. Emniyet ventiline ba¤lanacak olan tahliye hortumu uygun bir gidere ba¤lanmal›d›r.
9. 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.
10. 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.
11. Tesisat ba¤lant›lar›n› yaparken, tesisat dönüflü ve so¤uk su girifline mutlaka conta ve filtre konmal›d›r.
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Kombi Boyutlar›:

fiekil 5

Kombinin Duvara Montaj› :

Kombinin monte edilece¤i yeri belirledikten sonra, delik aç›lacak yerleri iflaretlemek üzere montaj flablonunu duvara
yap›flt›r›n. Tesisat ba¤lant› noktalar›n› iflaretleyiniz. ‹flaretlenen noktalara göre kombi montaj›n› ve tesisat ba¤lant›lar›n›
yap›n›z. Is›tma devresinde, girifl ve ç›k›fl tesisat ba¤lant›lar›nda mutlaka küresel vana kullan›lmal›d›r. Böylelikle gerekli
durumlarda ›s›tma devresi tesisat suyunu tamamen boflalt›lmas› önlenmifl olur. Kombi eski bir tesisata montaj edilecekse,
tesisat› mutlaka temizlettiriniz. Kombinin flablona uygun olarak montaj› yap›ld›ktan sonra afla¤›da belirtilen aç›klamalar
do¤rultusunda baca ba¤lant›s›n› yap›n›z.

ÖNEML‹ ! : Kombinin çal›flmas› s›ras›nda oluflan yo¤uflma suyu için ayr› bir drenaj hatt› tesis edilmelidir. Tesis

edilen yo¤uflma suyu drenaj hatt›n› özel/uygun bir gidere ba¤lay›n›z. Drenaj hatt› ve ba¤lant›lar› tüketici taraf›nda

periyodik olarak kontrol edilmelidir.

fiekil 4

Radyatöre gidifl G 3/4 / Radyatör dönüflü G 3/4

S›cak su ç›k›fl› G 1/2 / So¤uk su girifli G 1/2

Gaz girifli G 3/4

m
in

.



L max = 4 m  Star Bridge 240 Fi
L max = 3 m  Star Bridge 310 Fi

L max = 3 m  Star Bridge 240 Fi
L max = 2 m  Star Bridge 310 Fi

L max = 3 m  Star Bridge 240 Fi
L max = 2 m  Star Bridge 310 Fi

mm mm

fiekil 6

Yatay Baca Ba¤lant› Seçenekleri:

240 Fi

4 m

310 Fi

3 m

Birleflik

(Ø 60-100 mm)
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fiekil 7

Star Bridge 240 Fi - 310 Fi

Hermetik Baca Ba¤lant›s›:

L max = 4 m  Star Bridge 240 Fi
L max = 3 m  Star Bridge 310 Fi



Birleflik baca mafsal›

D›fl boru kelepçesi

fiekil 9

D›fl boru s›zd›rmaz›
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Birleflik Baca Sistemi :

Kombinin baca ba¤lant›lar› mutlaka üretici taraf›ndan sunulan orjinal parçalar ve ba¤lant›

aparatlar› ile yap›lmal›d›r.

Dikey Baca Ba¤lant› Seçenekleri:

fiekil 8

NOT: 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.
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Elektriksel ba¤lant›lar›n kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yap›lmas› zorunludur.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) 3x1.5 mm2 NYAF
elektrik kablosu ile 2 Amp. koruyucu sigorta (V-otomat) kullanarak ba¤lay›n›z. Her iki kutup aras›nda
min. 3 mm mesafe olacak flekilde, çift kutuplu bir anahtar kullan›n›z.

Kablo ba¤lant›lar›n› izole ederek yal›t›m› sa¤lay›n›z.

(fiekil 10)
* Yap›lan ifllemlerden sonra, elektrik ba¤lant›lar›n› do¤ru yapt›¤›n›z› mutlaka kontrol ediniz.

2A sigorta ana güç terminal blo¤unda bulunmaktad›r. (Sigortay› kontrol etmek ve de¤ifltirmek için
siyah sigorta tafl›y›c› kutusunu ç›kar›n.)

(L) = Kahverengi (Faz)
(N) = Mavi (Nötr)
(   ) = Sar›/yeflil (Toprak)
(1) (2) = Oda Termostad› Terminali

fiekil 10

Ba¤lant›

Terminali

fiekil 11

• Kontrol ünitesini kombi ön paneli üzerindeki bofllu¤a yerlefltiriniz. Bu ifllemi herhangi bir alet kullanmadan
eliniz yard›m›yla yap›n›z. Kontrol ünitesini yerlefltirirken tornavida v.b. aletler ile çal›flmay›n ve kuvvet
uygulamamaya kesinlikle dikkat ediniz.
• Kombinin ön kaplamas›n› yerlefltiriniz. Ön kaplamay› sabitleyen iki viday› (a ve b, bkz. flekil 11) s›karak
kaplamay› sabitleyiniz.

fiekil 11.1 fiekil 11.3fiekil 11.2

Kontrol Ünitesinin Montaj›:

Kontrol Ünitesinin Kombinin Ön Paneli Üzerine Montaj›:

Kombi kontrol ünitesini, ön panel üzerine yerlefltirmek için afla¤›daki talimatlar›
uygulay›n›z:
• Kombi ön panelini sabitleyen iki viday› (a ve b, bkz. flekil 11) sökünüz.
• Kombinin ön kaplamas›n› yavaflca ç›kar›n›z. Kontrol ünitesi bölümünde yer
alan kapa¤a elinizle hafifce bast›rarak, kapa¤› eliniz yard›m›yla ç›kar›n›z.
• M2 ba¤lant› terminaline ba¤lanm›fl olan k›rm›z› renkli kabloyu kontrol
ünitesinin arka kaplamas› üzerinde bulunan deli¤in içinden geçiriniz. (flekil
11.3’te gösterilen noktadan kabloyu keserek uzunlu¤unu k›saltabilirsiniz).
• Kontrol ünitesinin üst kapa¤›n› elinizi kullanarak sökünüz (üst kapakta
herhangi bir vida bulunmamaktad›r). fiekil 11.3’te gösterildi¤i gibi k›rm›z›
kablonun kontrol ünitesine ba¤lant›s›n› yap›n›z.
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UYARI: Kontrol ünitesi düflük gerilim ile çal›flmaktad›r. Kombinin kontrol ünitesine kesinlikle 220 -

230 V enerji vermeyiniz. Kontrol ünitesinin elektriksel ba¤lant›lar› mutlaka sayfa 35- 36 belirtilen flemalara
uygun olarak yap›lmal›d›r. Elektriksel ba¤lant›lar›n yanl›fl yap›lmas› nedeni ile kontrol ünitesi üzerinde

oluflacak hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Parametre Ayarlar›:

• “MODUL” ve “AMBON” parametrelerini “0” de¤erine ayarlay›n›z. (Bkz. sayfa 24-25)
• “F10” parametresini “02” de¤erine ayarlay›n›z.  (Bkz. sayfa25-26)

Oda Termostat› Ba¤lant›s›:

• fiekil 10’da gösterilen ba¤lant› terminaline ulafl›n›z.
• Oda termostat› kablo uçlar›n› (1) ve (2) no’lu terminallere ba¤lay›n›z.
• Kombinin enerji beslemesini sa¤layarak termostat ba¤lant›s›n› kontrol ediniz.

UYARI: Tafl›nabilir kontrol panelinin kombi üzerine monte edildi¤i ve sisteme ek olarak oda termostat›
ba¤lant›s› yap›ld›¤› durumlarda, “          “ dü¤mesinin “ekonomi - konfor fonksiyonu“ bölümünde
(bkz. sayfa 8) belirtilen çal›flma özellikleri iptal olacakt›r. Kombi sadece programlanm›fl zaman periyodunun
ve oda termostat›n›n, her ikisinin birden ›s› ihtiyac› gereksinimi oldu¤u durumda devreye girecektir.
Programlanm›fl zaman periyoduna göre ›s›tma gereksinimi olmad›¤› durumlarda, oda termostat› ayarlar›na
ba¤l› olarak ›s›tma ihtiyac› olmas› halinde “           “ dü¤mesine bas›larak, kombinin ›s› gereksinimini karfl›lamak
üzere zorunlu olarak oda termostat› kontrolünde çal›flmas› sa¤lanacakt›r. Bu çal›flma modu manuel olarak
ayarlanabilmektedir. Kontrol paneli ekran› üzerinde “     “ sembolü yan›p sönecektir. Programlanm›fl zaman
periyoduna göre ›s›tma ihtiyac› olmayan bir sonraki zaman band›na geçilmesi halinde, fonksiyon iptal olacakt›r.
Bu durumda kombinin oda termostat›n›n ›s›tma ihtiyac›na göre devreye sokulmas› için tekrar “          “
dü¤mesine bas›lmas› gerekmektedir.

Kontrol Ünitesinin Duvara Montaj›:

Kombinin kontrol ünitesini duvara monte etmek için afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z.

• Kombi ön panelini sabitleyen iki viday› (a ve b, bkz. flekil 11) sökünüz.
• fiekil 12’de gösterilen “M2” ba¤lant› terminaline ulafl›n›z.
• (1) ve (2) terminallerde bulunan 2 adet k›rm›z›  ara kabloyu ç›kart›n›z ve kontrol ünitesinin kablo uçlar›n›
 (1) ve (2) nolu terminallere ba¤lay›n›z.

NOT: Kotrol ünitesi ba¤lant› kablosunun k›sa kald›¤› durumlarda, kabloyu flekil 11.3’te gösterilen noktadan
keserek kabloya ek yap›p uzatabilirsiniz. Ek yap›lmas› halinde, mutlaka 2 x 0,75 mm2 uzaktan kumanda
ba¤lant› kablosu kullan›lmal›d›r.

UYARI: Kontrol ünitesinin duvara montaj ifllemi tamamland›ktan sonra, kombiye enerji vererek kontrol
ünitesinin çal›fl›p çal›flmad›¤›n› mutlaka kontrol ediniz.

M2 BA⁄LANTI TERM‹NAL‹

Kontrol ünitesi
ba¤lant› terminalleri
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C) Bas›nç Ayarlar›n›n Set Edilmesi

* Bas›nç ölçüm aletini flekil 13’te gösterilen gaz valfi üzerindeki Pb pozitif bas›nç test noktas›na tak›n›z.
Yanma odas› bas›nc›n› Pc ç›k›fl test noktas›ndan sulu manometre yard›m›yla ölçünüz.

Gaz Dönüflümü :

Kombi cihaz›n›n, do¤algazdan (G-20) LPG’ye veya LPG’den (G-31) do¤algaza dönüflümü mutlaka yetkili
servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Gaz dönüflüm uygulamas›, kalibrasyon ve bas›nç ayarlar› olarak flekil 13’te görüldü¤ü gibi, Honeywell ve Sit
tip gazvalfleri için verilmifltir.
A) Ana brülör enjektörlerini de¤ifltiriniz.
B) Modülatör voltaj›n› de¤ifltiriniz. (Elektronik kart üzerinden)
C) Ölçüm aletleriyle yeni max. ve min. gaz bas›nç ayarlar›n› yap›n›z.

A) Ana Brülör Enjektörleri De¤iflimi

* Ana brülörü dikkatlice kendinize do¤ru çekerek yerinden ç›kar›n.
* Ana brülör enjektörlerini de¤ifltirin ve enjektörlerin s›k›ca ve do¤ruca tak›ld›¤›ndan emin olunuz. Dikkatlice
tekrar kontrol ediniz. (Tablo 1’den tak›lan enjektör çaplar›na göre, gaz tipine uygun enjektör seçti¤inizden
emin olunuz.)

B) Modülatör Voltaj›n›n De¤iflimi

* Kullan›lan gaz türüne göre “F02” parametresini ayarlay›n›z (bkz Sayfa 26).

Honeywell VK 4105 M Gaz Valfi SIT SIGMA 845 Gaz Valfi

fiekil 13

C1) Max. Kapasite Ayar›

C3) Son Kontrol

* Gaz tiplerine göre ve cihaz kapasitelerine göre sayfa 23’te verilen “gaz tipleri ve brülör yanma bas›nçlar›
çizelgesi”nden yap›lan iflin do¤rulu¤unu kontrol edebilirsiniz.

C2) Min. Kapasite Ayar›

* Modülatör bobini enerji kablosunu sökünüz. K›rm›z› viday› istenilen min. kapasiteye ulafl›ncaya kadar
(sayfa 23 / tablo 1) ayarlay›n›z.
* Modülatör bobini enerji kablosunu tekrar yerine tak›n›z.
* Modülatör kapa¤›n› yerine tak›n›z.

* Gaz vanas›n› aç›n›z. Kombiyi kontrol paneli üzerinden k›fl konumuna set ediniz.
* Kontrol paneli üzerindeki “        ” dü¤mesine basarak (fiekil 1) kombiyi k›fl çal›flma konumuna ayarlay›n›z.
* S›cak su muslu¤unu aç›n ve min. 10 l/dak. ak›fl debisi sa¤lay›n veya ›s› ayar›n› maksimuma getiriniz.
* Modülatör kapa¤›n› yerinden sökünüz.
* Maximum kapasite vidas›n› “sayfa 23-tablo 1”e göre ayarlayarak max. (güç) kombi gaz besleme
bas›nc›n› ölçerek kontrol ediniz.
* Do¤algaz için 20 mbar, LPG gaz› için 37 mbar gaz bas›nc› oldu¤unu mutlaka kontrol ediniz.
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fiekil 14

Honeywell Gaz Valfi SIT Gaz Valfi

Bilgi Görüntüleme Fonksiyonu:

Bilgi görüntüleme ve parametre ayarlama moduna geçifl yapmak için, en az 3 saniye süre ile “      “
dü¤mesine bas›lmas› gerekmektedir. Bu çal›flma modunda kontrol paneli ekran› üzerinde “INFO”

sembolü görüntülenecektir.

“INFO” modundan ç›kmak için, tekrar  “       “ dü¤mesine bas›n›z. “INFO” modunda iken görüntülenen
bilgileri de¤ifltirmek için “OK“ dü¤mesine, parametre ayarlar›n› de¤ifltirmek için ise “+/-      “
dü¤melerine bas›n›z.

UYARI: Kombinin elektronik kontrol kart› ile kombi kontrol ünitesi aras›ndaki bilgi iletiflimi belli
bir süreç sonras›nda sa¤lanmaktad›r. Baz› durumlarda, transfer edilen bilginin tipine göre kontrol
ünitesi taraf›ndan verilen talimat›n elektronik kontrol kart›na transfer edilmesi belli bir süre sonras›nda
tamamlanaca¤› için, baz› çal›flma talimatlar›/fonksiyonlar› yap›lan ayarlaman›n hemen ard›ndan
devreye girmeyebilir.

Kontrol Paneli Ekran› Üzerinde Görüntülenen Bilgiler:

Tüketim  Tablosu

Tablo 2

STAR BRIDGE 240 Fi STAR BRIDGE 310 Fi

G20 G31 G20 G31

2,62 m3/h

1,12 m3/h

34,02 MJ/m3

1,92 Kg/h

0,82 Kg/h

46,3 MJ/m3

3,22 m3/h

1,26 m3/h

34,02 MJ/m3

2,37 Kg/h

0,92 Kg/h

46,3 MJ/m3

Brülör Bas›nçlar› - Is› Gücü Ç›k›fllar› :

1 mbar = 10,197 mmH2O
Tablo 1

Kombi Modeli STAR BRIDGE 240 Fi STAR BRIDGE 310 Fi

G20 G31 G20 G31

1,18

15

0,77

15

1,25

15

0,77

15

Kullan›lan gaz tipi

Brülör bas›nc› (mbar)
Minimum güç ç›k›fl›
Brülör bas›nc› (mbar)
Maximum güç ç›k›fl›

10,2

2,0

21,8

4,4

12,1

2,1

32,3

5,2
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Merkezi Is›tma Devresi Bilgileri:

• “CH SL” “+/-       “  dü¤melerine basarak ayarlanabilen ›s›tma devresi maksimum s›cakl›k ayar
de¤eri bilgisi
Uyar›: S›cakl›k de¤eri ölçüm birimini ˚C’den ˚F’ta veya tersine çevirmek için “          “ dü¤mesine
bas›n›z.
• “EXT ˚c” d›fl ortam s›cakl›¤› bilgisi (opsiyonel olarak sunulan d›fl ortam probu ba¤lanm›fl ise).
• “CH O>” maksimum ›s›tma ak›fl s›cakl›¤› bilgisi.
• “CH R<” dönüfl ›s›tma s›cakl›¤› bilgisi.
• “CH S^” merkezi ›s›tma s›cakl›k ayar noktas› de¤eri bilgisi.
• “CH MX” merkezi ›s›tma maksimum s›cakl›k ayar de¤eri bilgisi. (ayarlanabilen maksimum de¤er)
• “CH MN” merkezi ›s›tma minimum s›cakl›k ayar de¤eri bilgisi. (ayarlanabilen minimum de¤er)

Kullan›m Suyu Devresi Bilgileri:

• “HW O>” kullan›m suyu ak›fl s›cakl›¤› de¤eri bilgisi.
• “HW S^” maksimum s›cakl›k de¤eri ayar noktas› bilgisi. “+/-      “  dü¤melerine basarak s›cakl›k
de¤erini ayarlay›n›z.
• “HW MX” kullan›m suyu maksimum s›cakl›k ayar de¤eri bilgisi. (ayarlanabilen maksimum de¤er)
• “HW MN” kullan›m suyu minimum s›cakl›k ayar de¤eri bilgisi. (ayarlanabilen minimum de¤er)

Üst Seviye Bilgiler:

• “PWR %” Is› gücü seviyesi/alev modülasyonu (%) bilgisi.
• “P BAR” Is›tma devresi su bas›nc› (bar) bilgisi.
• “F L/M” Su geçifl miktar› (l/dak.) bilgisi.
• “EXT˚C” D›fl s›cakl›k de¤eri (˚C) bilgisi.

Parametre Aç›klamalar›:

• “K REG” merkezi ›s›tma ayar katsay›s› (0,5 ..... 6,5 - fabrika ayar de¤eri:3 - Bkz. sayfa 30/grafik3)
de¤erini göstermektedir. Katsay› de¤erini ayarlamak için “+/-        “ dü¤melerine bas›n›z. Yüksek bir
de¤er ayarlanmas› ak›fl s›cakl›¤›n›n yüksek olmas›n› gerektirecektir. Do¤ru bir katsay› (K REG)
ayarlamak için, oda/mahal s›cakl›¤›n›n merkezi ›s›tma ayar noktas› s›cakl›¤› ile d›fl ortam s›cakl›k
de¤iflimlerine uygun olarak set edilmesi gerekmektedir.

• “BUILD” bina konstrüksiyon tipine (1........10 - fabrika ayar de¤eri:5) ba¤l› olarak ›s› gereksiniminin
kontrol sistemi oran› ile efllefltirilmesini sa¤lar. D›fl ortam s›cakl›¤› de¤ifliklik gösterdi¤inde, oda/mahal
s›cakl›¤› binan›n termal ›s› depolama kapasitesine göre farkl› oranlarda de¤iflecektir. A¤›r bina tipi
(kal›n duvarl› veya iyi bir d›fl izolasyonu olan) yap›larda yüksek s›cakl›k de¤erlerinde ayar yap›lmas›
halinde; oda/mahal s›cakl›¤› d›fl ortam s›cakl›k varyasyonlar›na daha yavafl bir etkileflim gösterecektir.
Hafif bina tipi (ince duvarl› veya zay›f bir d›fl cephe izolasyonu olan) yap›larda düflük s›cakl›k
de¤erlerinde ayar yap›lmas› halinde; oda/mahal s›cakl›¤› d›fl ortam s›cakl›k varyasyonlar›na daha h›zl›
bir etkileflim gösterecektir. Ayarlama yapmak için “+/-       “ dü¤melerine bas›n›z.

• “YSELF” merkezi ›s›tma devresi ak›fl s›cakl›¤› otomatik ayar fonksiyonu bilgisi. Fonksiyon aktif
ise “1”, aktif de¤il ise “0” de¤eri ile tan›mlanm›flt›r (fabrika ayar de¤eri:1). E¤er fonksiyon aktif de¤il
ise “K REG” kat say›s› konfor oda s›cakl›¤› de¤erini yakalamak için otomatik olarak de¤iflecektir.
Bu fonksiyonun çal›flabilmesi için opsiyonel olarak sunulan d›fl ortam probu ba¤lant›s›n›n yap›lm›fl
olmas› gerekmektedir. Ayarlama yapmak için “+/-       “ dü¤melerine bas›n›z.

• “AMBON” oda/mahal s›cakl›¤› etkileflimi bilgisi. Fonksiyon aktif ise “1”, aktif de¤il ise “0” de¤eri
ile tan›mlanm›flt›r (fabrika ayar de¤eri:1). E¤er bu fonksiyon aktif ise, oda s›cakl›¤› de¤erinin ayar›
ayarlanm›fl olan ak›fl s›cakl›¤› de¤erine (”CH SL”) ba¤l› olarak de¤iflecektir. Ayarlama yapmak için
“+/-      “ dü¤melerine bas›n›z.

NOT: “AMBON” ve “MODUL” fonksiyonu kombinasyonlar› için afla¤›daki tabloya bak›n›z.



• Parametreleri de¤ifltirmek için, kontrol paneli üzerinde bulunan “+/-      “ dü¤melerine bas›n›z.
• Parametre de¤erini de¤ifltirmek için “+/-       “ dü¤melerine bas›n›z.

NOT: Ayarlanm›fl olan de¤er yaklafl›k 3 saniye sonra otomatik olarak haf›zaya kaydedilecektir.
Ayarlanan de¤er tekrar yan›p sönmeye bafllayana kadar kesinlikle kontrol paneli üzerindeki herhangi
baflka bir dü¤meye basmay›n›z.

Kombi parametrelerinin ayarlanmas› için, afla¤›daki talimatlar› uygulay›n›z:
• Kontrol paneli üzerinde yer alan “       “ dü¤mesine en az 3 saniye süre ile bas›n›z.
• Önce “     “ dü¤mesine ve sonras›nda “        “ dü¤mesiyle birlikte  “      “  dü¤mesine tekrar bas›n›z.
Fonksiyon aktif hale geldi¤inde, kontrol paneli ekran› üzerinde “F01” parametresi ve parametre de¤eri
görüntülenecektir.

• “MODUL” oda s›cakl›¤› de¤eri ve d›fl ortam s›cakl›¤› de¤erine (opsiyonel olarak sunulan d›fl ortam
probu ba¤lanm›fl ise) ba¤l› olarak ak›fl s›cakl›¤› de¤erinin modülasyonu. Oda sensörü kullan›lm›fl ise
fonksiyon aktif durumdad›r. E¤er fonksiyon de¤eri “1” olarak tan›mlanm›flsa dönüfl s›cakl›¤› de¤eri
modülasyonu aktif durumdad›r. De¤er “0” olarak tan›mlanm›flsa modülasyon fonksiyonu aktif durumda
de¤ildir. Ayarlama yapmak için  “+/-      “ dü¤melerine bas›n›z.

NOT: “AMBON” ve “MODUL” fonksiyonu kombinasyonlar› için afla¤›daki tabloya bak›n›z.
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• “NOFR” don koruma fonksiyonu bilgisi. Fonksiyon aktif ise “1”, aktif de¤il ise “0” de¤eri ile
tan›mlanm›flt›r. Bu fonksiyonun fabrika ç›k›fl de¤eri ayar› “1” olarak tan›mlanm›flt›r.

UYARI: Don koruma fonksiyonu de¤erinin mutlaka “1” olmas› zorunludur. Aksi durumda, k›fl flartlar›
nedeni ile kombide oluflacak ar›za ve hasarlar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

MODULAMBON FONKS‹YONLAR “+/-        “

1

0

0

1

1

1

0

0

Oda s›cakl›k de¤eri ayar› (ak›fl s›cakl›¤› de¤eri modülasyonu)

D›fl ortam sensörü kullan›lm›fl ise : “K REG” katsay›s› e¤ri ayarlar›
D›fl ortam sensörü kullan›lmam›fl ise : Hesaplanm›fl ak›fl s›cakl›¤› de¤eri ayar›
( MODUL=0 olarak ayarlanmas› tavsiye edilmektedir)

Ak›fl s›cakl›¤› de¤eri ayar›

Oda s›cakl›¤› de¤eri ayar› (ayarlanm›fl ak›fl s›cakl›¤› de¤eri)

fiekil 15

Kombi Parametrelerinin Ayarlanmas› :
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UYARI : Kombi parametrelerinin ayarlanmas› mutlaka yetkili servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Parametrelerin tüketici
taraf›ndan de¤ifltirilmesi veya yetkisiz kifliler taraf›ndan çal›flma parametreleri ayarlar›n›n de¤ifltirilmesi nedeniyle
kombi üzerinde meydana gelecek hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Kullan›m d›fl› olan parametrelerin fabrika de¤eri ayarlar›n› kesinlikle de¤ifltirmeyiniz.

Parametrenin Tan›m›
Fabrika Ayar De¤eri

Kombinin tipi
10 = Hermetik
20 = Bacal›

Gaz Tipi
00 = Do¤algaz
01 = LPG

Hidrolik sistem ayar›

Programlanabilir röle 1 ayar›
2=Bölge sistemi

Programlanabilir röle 2 ayar›

D›fl ortam sensörü programlanabilir
girifl ayar›

Kullan›m d›fl›

Kontrol ünitesi montaj›
00= Duvara montaj
01= Kullan›m d›fl›
02= Kombi ön paneli üzerine montaj

Kullan›m d›fl›

Merkezi ›s›tma devresi max. ›s›tma gücü ç›k›fl› (0-%100)

Kullan›m suyu devresi max. ›s›tma gücü ç›k›fl› (0-%100)

Merkezi ›s›tma devresi min. ›s›tma gücü ç›k›fl› (0-%63)

Max. s›cakl›k de¤eri ayar noktas›
00 = 85°C
01 = 45°C

Pompan›n ilave sirkülasyon süresi (dak.)
(01-10)

Is›tma devresi çal›flma modunda brülörün
min. ateflleme bekleme süresi (dak.)
(01-10)

Kullan›m d›fl›

Antilejyoner fonksiyonu
Kapal›=00        Aç›k=01

Kullan›m d›fl›

00•01

00

02

04

00

00

00

00

00

00

03

07

00

00

00

240 Fi 310 Fi

10 10

100

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F10

F11...F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

100

Kullan›m d›fl›

03

60F23 Kullan›m suyu devresi max. s›cakl›k
ayar de¤eri

35F24 Kullan›m d›fl›

00F25 Düflük su bas›nç uyar›s› emniyet cihaz›

--F26...F29 Üretici bilgileri

F30 Kullan›m d›fl›

F07...F09

10

F31...F32 Kullan›m d›fl› 00
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Cihaz ›s›tma ve s›cak su ihtiyac›n›z› karfl›lamak üzere Avrupa standartlar›nda full olarak afla¤›da belirtilen
kontrol ve iflletme ekipmanlar›yla dizayn edilmifltir.

*Hava bas›nç anahtar› (240 Fi / 310 Fi) :
Hermetik kombide bulunan bu anahtar, ana brülörün egzost gazlar›n›n baca kanal›yla verimli olarak d›fl ortama
at›ld›¤›n›n kontrolünü sa¤lar. Afla¤›da belirtilen çal›flma hatalar›ndan birinin oluflmas› durumunda;

-Baca terminali t›kal› ise,
-Venturi t›kal› ise,
-Fan bloke durumda ise,
-Venturi ile hava bas›nç anahtar› aras›ndaki ba¤lant› aktif de¤il ise,
Kombi stand-by (bekleme) konumuna geçecek ve kontrol paneli ekran› üzerinde “03E” ar›za kodu görüntü-
lenecektir. (Bkz. Ar›za tan›mlar› / sayfa 12-13)

*Afl›r› ›s› termostad› :
Is›tma devresi geçifli üzerine yerlefltirilmifl olan sensör, primer sistem içinde dolaflan suyun afl›r› ›s›nmas›
durumunda ana brülöre giden gaz ak›fl›n› keser. Bu koflullar alt›nda kombi bloke olur ve normal çal›flma
flartlar›n›n sa¤lanmas› için kombinin ar›za konumundan ç›kar›lmas› gerekmektedir
(Bkz. Ar›za tan›mlar› / sayfa 12-13).
Bu güvenlik ayg›t›n›n devre d›fl› b›rak›lmas› kesinlikle yasakt›r.

*Ateflleme iyonizasyon dedektörü :
Brülörün sa¤ taraf›na yerlefltirilmifl olan alev hissedici elektrod, ana brülör üzerinde tam yanman›n
sa¤lanamamas› veya gaz girifli ile ilgili olarak hata oluflmas› durumunda çal›flma güvenli¤i sa¤lar. Kombi 3 kez
ateflleme yapmay› deneyecektir. Sorunun devam etmesi halinde kombi bloke duruma geçecektir. Normal çal›flma
flartlar›n›n sa¤lanmas› için kombinin ar›za konumundan ç›kar›lmas› gerekmektedir (Bkz. Ar›za tan›mlar› / sayfa
12-13).

*Hidrolik bas›nç sensörü :
Bu sensör sistem bas›nc›n›n 0.5 bar üzerine ç›kmas› durumunda ana brülörün devreye girmesini sa¤lar.

*Pompan›n ilave çal›flmas› (Merkezi ›s›tma devresi) :
Kombi merkezi ›s›tma modunda çal›fl›yor iken, brülörün oda termostad› veya kumanda paneli üzerinden devre
d›fl› b›rak›lmas› durumunda sirkülasyon pompas› elektronik kontrollü olarak son 3 dakika (Bkz. F17 parametresi/
sayfa 26) ilave olarak çal›flmaya devam eder.

*Pompan›n ilave çal›flmas› (Kullan›m suyu devresi) :
Kombi kullan›m suyu modunda çal›fl›yor iken, brülörün kullan›m s›cak suyu sensörü kontrolü ile devre d›fl›
b›rak›lmas› durumunda sirkülasyon pompas› kullan›m suyu modunda elektronik kontrollü olarak 30 saniye
süre ile ilave olarak çal›flmaya devam eder.

*Donmaya karfl› koruma (Merkezi ›s›tma sistemi) :
Kombinin çal›flma denetiminde bulunan elektronik kontrollü donma koruma fonksiyonu, merkezi ›s›tma
sistemi ak›fl s›cakl›¤› 5°C’nin alt›na düfltü¤ünde; ›s›tma ak›fl s›cakl›¤› 30°C oluncaya kadar brülörü
devrede tutar. Bu fonksiyon kombi aç›k konumda, elektrik beslemesi aç›k, gaz vanas› aç›k ve sistem su
bas›nc› uygun de¤erlerde iken çal›fl›r.

* Su sirkülasyonu hatas› uyar› sistemi :
Primer (ana) devrede su sirkülasyonu ile ilgili olarak bir problem meydana gelmesi durumunda, kontrol paneli
ekran› üzerinde “25E” ar›za kodu görüntülenecektir (Büyük ihtimalle pompa s›k›flm›fl olabilir)
(Bkz. Ar›za tan›mlar› / sayfa 12-13).

Kontrol ve ‹flletme Aletleri :
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Yanma Parametrelerinin Kontrolü:

Hermetik model kombilerde gerekli olan durumlarda, yetkili servis taraf›ndan yanma verimi ölçümünün
yap›labilece¤i, yanma ürünlerinin hayati bir tehlike tafl›mad›¤›n›n ve ilgili yönetmeliklere uygunlu¤unun
kontrolünün yap›labilmesi için kombi üzerinde iki adet test noktas› dizayn edilmifltir. Baca gaz› egzost
kanal› üzerinde bulunan test noktalar›ndan biri, yanma ürünlerinin kalitesini ve yanma verimini ölçmeyi
sa¤lar. Hava girifl kanal› üzerinde bulunan di¤er test noktas› ise; yanma ürünlerinin birleflik (coaxial)
baca sistemi içindeki sirkülasyonunun kontrol edilmesini sa¤lar. Test noktalar›ndan afla¤›da belirtilen
parametrelerin ölçümleri yap›labilir:

* 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.

NOT: 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.

Ateflleme ve Alev Hissedici Elektrodlar›n Konumu :

*Pompa blokaj›n› engelleme :
Kombinin 24 saat süresince kullan›lmad›¤› durumlarda, sirkülasyon pompas› otomatik olarak devreye
girerek 1 dakika süre ile çal›fl›r. Bu fonksiyon kombinin elektrik beslemesi aç›k iken aktiftir.

* Üç yollu vana blokaj›n› engelleme :
Kombinin 24 saat süresince kullan›lmad›¤› durumlarda, 3 yollu vana otomatik kontrollü olarak konum
de¤ifltirerek tekrar eski konumuna döner.

*Hidrolik emniyet ventili (Is›tma devresi) :
Is›tma devresinde kullan›lan bu ventil 3 bara ayarlanm›flt›r. Emniyet ventiline drenaj hortumu ba¤lanarak
tahliye olan su uygun bir gidere verilebilir.

Not : Kullan›m suyu devresi s›cakl›k kontrolünü sa¤layan NTC sensörünün ar›zalanmas› halinde; s›cakl›k
kontrolü kombi ak›fl s›cakl›¤›na ba¤l› olarak sa¤lanmaktad›r.



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.

D›fl Ortam Probunun Ba¤lanmas› :

Kombi d›fl ortam probu ba¤lanarak çal›flabilecek flekilde ayarlanm›flt›r. (D›fl ortam probu opsiyonel
olarak sunulmaktad›r.)
D›fl ortam probunun ba¤lant›s› için flekil 18’e (3 ve 4 nolu terminaller) bak›n›z. Prob ba¤lant›lar›n›,
d›fl ortam probu ile verilen talimatlara uygun olarak yap›n›z.

Ç›k›fl Kapasitesi / Pompa Basma Yüksekli¤i Performans› :
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Star Bridge 310 Fi Star Bridge 240 Fi

D›fl ortam probu ba¤lant›s› yap›lm›fl ise, ›s›tma devresi s›cakl›¤› iki farkl› flekilde ayarlanabilmektedir.
E¤er kontrol ünitesi kombi ön paneli üzerine monte edilmifl ise, ›s›tma devresi s›cakl›k ayar› “KREG” e¤ri
de¤erine ba¤l› olarak “+/-       “ dü¤meleri kullan›larak manuel flekilde yap›labilmektedir. (Bkz. grafik 3)
E¤er kontrol ünitesi duvara monte edilmifl ise, ›s›tma devresi s›cakl›k ayar› otomatik olarak yap›lmaktad›r.
Elektronik kontrol sistemi d›fl ortam s›cakl›¤› ve oda s›cakl›¤›na ba¤l› olarak uygun olan klimatik e¤ri ayar›n›
otomatik olarak yapmaktad›r.

ÖNEML‹ ! : “TM” ak›fl s›cakl›¤› de¤eri, “F16” parametresinin ayarlanmas› ile de¤ifltirilebilmektedir.
Ayarlanabilecek max. s›cakl›k de¤eri 85 veya 45°C’dir.

M2 ba¤lant› terminali



Bölgesel Is› Kontrol Sistemleri Elektrik Ba¤lant›lar›:

Röle Kart› Ba¤lant›s›:

Röle kart› opsiyonel aksesuar olarak sunulmaktad›r. CN1 konnektörünün 1-2-3 (ortak uç-normal kapal›-normal aç›k)
nolu terminallerini kombinin M2 ba¤lant› terminali üzerindeki 10-9-8 nolu terminallerine ba¤lay›n›z. (Bkz. flekil 19)

Kombi Elektronik

Kontrol Kart›

Röle Kart›

Röle 2

Röle 1
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Grafik 3

Tm MAX=45˚C

Tm MAX=85˚C

TM= Ak›fl s›cakl›¤› (˚C)

Te= D›fl ortam s›cakl›¤›  (˚C)



Kullan›m Suyu Eflanjörünün Sökülmesi :

Paslanmaz çelik malzemeden imal edilmifl olan plakal› tip kullan›m s›cak suyu eflanjörü mutlaka yetkili
servis taraf›ndan sökülmelidir. Sökme ifllemi için afla¤›daki talimatlar› takip ediniz:

• So¤uk su girifl vanas›n› kapat›n›z.
• E¤er mümkünse, sadece kombi sistemi içindeki suyu boflaltma vanas›ndan boflalt›n›z.
• Kullan›m s›cak su devresindeki suyu boflalt›n›z.
Not: Boflaltma ifllemleri s›ras›nda gerekli önlem ve tedbirleri mutlaka al›n›z.

• Sirkülasyon pompas›n› sökünüz.
• Kullan›m s›cak suyu eflanjörü sabitleme vidalar›n› (flekil 21) sökünüz. Kullan›m s›cak su eflanjörünü
çekerek yerinden ç›kar›n›z.
• Gerekli kontrol ve temizlik ifllemlerini yap›n›z.
• ‹fllem bittikten sonra sökülen parçalar› yerine tak›n›z.
• Gerekli kontrolleri mutlaka yap›n›z.

Eflanjör ve/veya kullan›m suyu devresinin temizli¤i için uygun kimyasal temizleyiciler ve/veya kireç
çözücüler (örne¤in; Cillit FFW-AL veya Beckinser HF-AL) kullan›lmas› tavsiye edilir.

20 ˚F sertlik de¤erini (1F = 10 mg-1 lt. sudaki kalsiyum karbonat miktar›) geçen sularda, kombiyi korumak
için tüketiciye su ar›tma cihaz› kullan›lmas› tavsiye edilir.

Kombi kontrol paneli ünitesi taraf›ndan kontrol edilmeyen bölgesel ›s› sistemlerinin iflletimi için kontak
(ba¤lant› ucu), flekil 20’de gösterilen M1 ba¤lant› terminali üzerindeki 1-2 “TA” terminallerine paralel
olarak ba¤lanmal›d›r. Kombi kortrol paneli ünitesi taraf›ndan kontrol edilen bölge, bölge 1’de bulunan
selenoid valf taraf›ndan desteklenmelidir.
Kombi kontrol paneli ünitesi iflletiminde olan bölgenin oda/mahal s›cakl›¤›, kontrol ünitesi taraf›ndan
otomatik olarak kontrol edilmektedir.

ÖNEML‹: Bölgelere ayr›lm›fl çoklu ›s› kontrol sistemlerinde; sistem ayar› parametresinin “F04=2” olmas›
gerekmektedir. (Bkz. Sayfa 26)
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2.Bölge
(Oda termostat›)

3.Bölge
(Oda termostat›)

N.Bölge
(Oda termostat›)

1. Bölge

Selenoid
valf
Bölge 1



Kullan›m s›cak suyu eflanjörü

sabitleme vidalar›

So¤uk Su Girifl Filtresi Temizli¤i :

Kombi, so¤uk su girifl hatt› üzerine konan bir filtre ile sunulmaktad›r. Filtrenin temizli¤i için afla¤›daki
talimatlar› takip ediniz:

• Kullan›m suyu sistemindeki suyu tamamen boflalt›n›z.
Not: Boflaltma ifllemi s›ras›nda gerekli önlem ve tedbirleri mutlaka al›n›z.

• Ak›fl kontrol sensörü üzerindeki somunu sökünüz.
• Ak›fl kontrol eleman›n› ve filtreyi yerinden ç›kar›n›z (fiekil 21).
• Gerekli kontrol ve temizlik ifllemlerini yap›n›z.
• ‹fllem bittikten sonra sökülen parçalar› yerine tak›n›z.
• Gerekli kontrolleri mutlaka yap›n›z.

ÖNEML‹: Hidrolik ünite üzerinde bulunan o-ringlerin de¤iflimi ve/veya temizli¤i s›ras›nda kesinlikle ya¤
veya gres kullanmay›n›z. Molikod 111 tipinde / özelli¤inde malzeme kullan›lmas› tavsiye edilir.
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Kombi fiematik Gösterimi :

Star Bridge 240 Fi / 310 Fi

1. Kullan›m suyu öncelikli NTC sensörü
2. Otomatik by-pass
3. Hidrolik bas›nç duyargas›
4. Üç yollu vana
5. Kullan›m suyu devresi NTC sensörü
6. Filtreli ak›fl sensörü ve su ak›fl debisi ayarlay›c›s›
7. Üç yollu vana motoru
8. Gaz valfi
9. Genleflme tank›
10. Ateflleme elektrodu
11. Merkezi ›s›tma devresi NTC sensörü
12. Afl›r› ›s› termostad›
13. Ana eflanjör
14. Davlumbaz
15. Fan
16. Pozitif bas›nç probu

17. Hava presostat›
18. Baca termostad›
19. Baca adaptörü
20. ‹kincil eflanjör
21. Alev hissedici elektrod
22. Brülör
23. Kullan›m suyu eflanjörü
24. Otomatik hava tahliye purjörü
25. Pompa
26. Kombi su doldurma vanas›
27. Kombi su boflaltma noktas›
28. Manometre
29. Emniyet ventili
30. Yo¤uflma suyu tahliye sifonu
31. So¤uk su girifl vanas› ve filtre
32. Gaz girifl vanas›

fiekil 22
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Kombi Elektrik fiemas›
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• Üretici firma bilgileri:

BAXI S.P.A.

VIA TROZZETTI 20,
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI
ITALY
Tel : +39-0424-517111
Fax: +39-0424-512522
E-mail:marketing@baxi.it

AÇIKLAMALAR

92/42/CEE direktifine göre faydal› verim

Is›tma devresi max. çal›flma bas›nc›

Genleflme deposu hacmi

Genleflme deposu bas›nc›

Kullan›m suyu devresi max. çal›flma bas›nc›

Kullan›m suyu devresi min. çal›flma bas›nc›

Min. kullan›m s›cak suyu üretimi

Kullan›m s›cak suyu üretimi ∆T=25°C

Kullan›m s›cak suyu üretimi ∆T=35°C

Özel kullan›m suyu üretimi (*)

Merkezi ›s›tma devresi s›cakl›k ayar aral›¤›

Kullan›m suyu devresi s›cakl›k ayar aral›¤›

Tip

Baca çap› (Hermetik)

Max. baca gaz› s›cakl›¤›

Min. baca gaz› s›cakl›¤›

NOx S›n›f›

Kullan›lan gaz tipi

G.20 gaz besleme bas›nc›

G.31 gaz besleme bas›nc›

Voltaj

Frekans

Enerji tüketimi

Net A¤›rl›k

Boyutlar Yükseklik

Genifllik

Derinlik

Koruma s›n›f› (**)

(*) EN 625’ e göre

(**) EN 60529 ‘a göre

—

bar

l

bar

bar

bar

l/min

l/min

l/min

l/min

°C

°C

—

mm

°C

°C

—

—

—

mbar

mbar

V

Hz

W

kg

mm

mm

mm

100 / 60

79

79

3

G.20

G.31

20

37

230

50

180

44

763

450

345

IP X5D

100 / 60

68

75

3

G.20

G.31

20

37

230

50

170

43,5

763

450

345

IP X5D

3

8

0,5

8

0,2

2,5

13,7

9,8

11,1

30-85

35-65

C12 - C32 - C42
C52 - C82 - B22

3

10

0,5

8

0,2

2,5

17

12,1

14

30-85

35-65

C12 - C32 - C42
C52 - C82 - B22

Star Bridge

Max. güç (nominal) girifli

Min. güç (nominal) girifli

Max. güç ç›k›fl› 80/60°C

Min. güç ç›k›fl› 80/60°C

kW

kW

kW
kcal/h
kW

kcal/h

Kategori -

310 Fi

30,5

11,9

29,6
25.460

11
9.460

II2H3P

240 Fi

24,8

10,6

24
20.600

9,8
8.430

II2H3P

Max. güç ç›k›fl› 50/30°C

Min. güç ç›k›fl› 50/30°C

kW
kcal/h

kW
kcal/h

25,2
21.672

10,1
8.686

31
26.660

11,3
9.718


