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Alpha Heating Innovation haber vermeden her türlü teknik ve ticari değişiklik yapma hakkını saklı tutarak baskı ve yazım hatalarına bağlı tüm sorum-
lulukları reddeder.

AB UYUM BEYANI

CE 2009/142 sayılı “Gaz Yakan Cihazlar” Yönetmeliği, CE 2004/108 sayılı “Elektronik Uygunluk” Yönetmeliği, CE 92/42 “Verim” Yönetmeliği ve CE 
2006/95 sayılı “Alçak Gerilim” Yönetmeliği uyarınca.
Üretici: Alpha Heating Innovation v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

ALPHA aşağıdaki kombi modelinin Avrupa Birliği  
Yönetmeliklerine uygun olduğunu beyan eder:

CB 24 TF

Mauro Guareschi

Araştırma ve Geliştirme Müdürü

İmza:

Sayın Müşterimiz;

Sağlık ve güvenliğinizi uzun süreli olarak temin edecek olan yüksek kaliteli Alpha ürününü tercih ettiğinizden dolayı Sizi kutlarız Bir Alpha Müşterisi olmanız 
sıfatıyla, kombinizin devamlı verimli olmasını sağlamak amacıyla mesleki açıdan hazır ve güncelleştirilmiş Yetkili Teknik Servis ağından yararlanabilirsiniz. 
Aşağıdaki sayfaları dikkatle okuyun: cihazın uygun kullanımı hakkında yararlı önerilere ulaşabilirsiniz ve ve bu önerilere uymanız Alpha ürününden 
duyacağınız memnuniyeti onaylayacaktır.

Cihazınızın ilk kullanımındaki başlangıç denetimi için zaman kaybetmeksizin bölgenizde bulunan Yetkili Teknik Servis Merkezine müracaat ediniz. Teknik 
elemanımız sağlıklı çalışma şartlarını denetleyecek ve gerekli ayarlar ile kalibrasyonları yaparak, cihazın kullanımı konusunda Sizlere bilgi verecektir.

Olası müdahale ihtiyaçları ve olağan bakım için Alpha Yetkili Merkezlerine başvurun: bunlar orijinal aksamlar bulundururlar ve doğrudan üreticiden 
aldıkları özel hazırlık ile övünürler.

Genel uyarılar

Bütün Alpha ürünleri uygun nakliye için uygun bir ambalaj içinde muhafaza edilir.

Ürün, kuru ve dış etkenlere karşı korunan bir yerde depolanmalıdır.

Bu kitapçık ürünün tamamlayıcı ve temel bölümünü oluşturur ve aracın mülkiyet değişimi veya devredilmesi halinde dahi kullanıcıya teslim edilmelidir.

Söz konusu kitapçığın itinayla muhafaza edilmesi ve kullanımın yanı sıra montaj ve bakım hususlarında da önemli bilgiler içermesinden ötürü gerektiğinde 
başvurulabilir olması gerekmektedir.

Kullanım kitapçığı Alpha kombilerin kurulumu ile ilgili teknik bilgileri içermektedir. Kombilerin kurulumu ile ilgili diğer konular için (örneğin iş güvenliği, 
çevre koruma, iş kazalarının önlenmesi), mevzuatlara ve teknik kurallara uyulması gerekmektedir.

Yasalar gereğince, tesisatlar yetkili kişiler tarafından, yasalarca belirlenen boyutsal sınırlamada çerçevesinde tasarlanmalıdır. Montaj ve bakım işlemlerinin, 
yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun bir şekilde üretici firma talimatları doğrultusunda tesisat sektöründe yeterli teknik bilgiye haiz ve mesleki beceriye 
sahip uzman yetkili personel tarafından yapılması gerekmektedir.

Cihazın ve/veya Alpha üretimi olan parça, aksesuar, kit ve donanımların hatalı montaj veya kurulumu, kişi, hayvan veya nesnelerde önceden tahmin 
edilemeyecek sorunlara yol açabilir. Doğru bir kurulum için, ürünle birlikte verilen kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz.

Cihazın bakım işlemlerinin yetkili ve uzman tbir şirket tarafından yürütülmesi gerekmekte olup, Alpha Yetkili Teknik Servis Merkezleri bu konuda kalite ve 
profesyonelliği hususunda bir teminat teşkil etmektedirler.

Bu cihazın yalnızca tasarlanarak üretilmiş olduğu amaçlara uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun dışındaki her türlü kullanım hatalı kullanıma 
girmekte ve tehlike teşkil etmektedir.

Montaj, kullanım veya bakım işlemleri esnasında, yürürlükteki yasal düzenlemelere veya standartlar ile işbu kitapçıkta yer alan bilgilere (ve Üretici tarafından 
sunulan bilgi ve talimatlara) riayet edilmemesinden ötürü oluşabilecek hatalardan dolayı Üretici firmanın ne sözleşme kapsamı ne de sözleşme harici herhangi 
bir sorumluluğu olmayacağı gibi cihazın garantisinin geçerliliği sona erer.
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1 KOMBİNİN  
MONTAJI

1.1 KURULUM UYARILARI.
CB 24 TF ev içi ve benzeri kullanımlarda sıcak 
su üretmek ve ortamı ısıtmak için yalnızca 
duvara veya özel ankastre kasasını kullanmak 
suretiyle duvar içerisine monte edilmek üzere 
tasarlanmıştır. 
Alpha cihaz ve aksesuarlarının kurulduğu yer, 
aşağıdaki işlemlerin (güvenli koşullar altında, 
verimli ve kolay bir şekilde) yapılması için gerekli 
(teknik ve yapısal) özelliklere sahip olmalıdır:
- kurulum (teknik standart ve mevzuatlara 

uygun);

- bakım işlemleri (programlanmış, periyodik, 
olağan, olağandışı bakımlar dahil);

- tasfiye (cihaz ve parçaları yükleme ve nakliye 
işlemlerinin yapılacağı yere kadar taşıma) ve 
gerektiğinde aynı özelliklere sahip cihaz ve/
veya parçalarla değiştirme.

Duvarın düz ve pürüzsüz olması ve arkadan 
cihaza müdahale edilmesine engel olacak girinti 
ve çıkıntıların da olmaması gerekir. Kombiler, 
kesinlikle zemin ve temeller üzerine monte 
edilmek amacıyla tasarlanmamışlardır (Şek. 1-1).
Montaj şekline göre kombi sınıfı da değişir, 
şöyle ki:

- Tip B22 kombi, 2 emme tıpası olmadan ve 
üst kapak ile veya doğrudan kombinin monte 
edildiği yerden hava emişi için ankastre seti ile 
kurulum yapılması halinde emme tıpalarının 
altındaki özel takozlar kullanılarak kurulmuşsa.

- C tipi kombi eğer kapalı yanma odalı kom-
bilerin hava emişi ve duman boşaltımı için 
öngörülen konsantrik borular veya diğer tip 
kanallar kullanılarak kurulduysa.

Alpha gazlı cihazlarının montajı, sadece yetkili 
bir firma tarafından yapılabilir. Montaj, yö-
netmeliklere, yürürlükteki yasalara ve bölgesel 
mevzuatlara ve teknik kurallara uygun şekilde 
yapılmalıdır. CB 24 TF kombinin LPG ile bes-
lenmesi halinde gerekli montajında adı geçen 
havadaki yoğunluğu fazla olan gazlar konusun-
daki yönergelere riayet edilmesi gerekmektedir 
(örnek sıfatı ile ve ayrıntıya girmeden hatırlatılır 
ki; belirtilen gazlar ile beslenen tesisatların 
montajlarının taban ebatlarının ortalama bahçe 
dış yüzey ölçümünden daha düşük boyutlarda 
olduğu mekanlara yapılması yasaklanmıştır). 
Cihaz monte edilmeden önce eksiksiz olduğu 
kontrol edilmeli, aksi takdirde derhal üreticiye 
başvurulmalıdır. Paketleme maddeleri (klips, 
çiviler, plastik torbalar, polisitirol, vs..) tehlike arz 
ettiklerinden dolayı çocukların ulaşabilecekleri 
yerlere bırakılmamalıdırlar. Cihazın mobilyalar 
arasında veya içinde bulunması halinde normal 
bakımlar için yeterli boşluk bulunması gerekti-
ğinden, kombi ve mobilyanın dikey duvarları ara-
sında 3 cm bırakılması tavsiye edilir. Kombinin 
montajı esnasında alt ve üst kısımlarında baca 
ve hidrolik bağlantıları için boşluk bırakılması 
gerekmektedir.
Cihazın yakınında hiç bir yanıcı madde bulun-
mamalıdır (kağıt, toz bezi, plastik, polisitirol, 
vs..). 
Elektrikli ev eşyaları, güvenlik valfının iletim 
sisteminin tıkanması halinde (güvenlik valfının 
daima bir boşaltma hunisine yönlendirilmesi 
gerektiğini unutmayınız) veya su borularında 
sızıntı olması halinde hasar görebileceklerinden 
dolayı, kombi altına yerleştirilmemeleri tavsiye 
edilir; aksi takdirde üretici firma, elektrikli ev 

eşyalarındaki olası hasarlardan sorumlu tutu-
lamaz. Ayrıca, yukarıda belirtilen nedenlerden 
dolayı, kombinin altında herhangi bir mobilya 
bulundurulmaması tavsiye edilir. 
Arıza, bozukluk veya işleme kusurlarında, 
cihazın kapatılması ve yetkili bir firma çağ-
rılması gerekir (özel teknik hazırlık ve yedek 
parça bulunduran AlphaTeknik Hizmet Servisi 
gibi). Bu nedenle hiçbir tamirat teşebbüsü veya 
müdahalede bulunulmamalıdır. Yukarıda belirti-
lenlere riayet edilmemesi kişisel sorumluluğa ve 
garantinin geçerliliğini yitirmesine neden olur.

• Montaj kuralları :

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

 - Gazlı cihazların ve atık gaz borularının, atık 
gaz tahliye kanallarının ve yanma havası 
emiş kanallarının, yangın tehlikesi bulunan 
mekanların içine (örneğin garaj, vb) kurul-
maları yasaktır.

 - Mutfak tezgahlarının üzerine gelecek şekilde 
monte edilmesi yasaktır.

 - Ayrıca, kombi  her bir konuta ait, sadece kul-
lanıcının ulaşabildiği teknik odada bulunmu-
yorsa, apartman binalarının merdiven, kiler, 
hol, tavan arası, çatı altı, acil çıkış kapıları, 
vs. gibi ortak kullanım alanlarını oluşturan 
mekan/alan benzeri yerlere monte edilmesi 
yasaktır.

Dikkat: kombinin duvara montajında, sağlam ve 
etkili bir destek garantilenmelidir. Ankastre 
gövde seti (opsiyonel) ancak doğru şekilde 
takılmış olması durumunda (sağlıklı teknik 
yöntemlere riayet edilerek) ve kullanım 
kılavuzunda yazılı hususlara uyulması ha-
linde yeterli desteği temin eder. CB 24 TF 
kombinin ankastre gövdesi taşıyıcı özelliğe 
sahip olmadığı için duvar yerine kullanı-
lamaz, dolayısıyla da duvarın içerisindeki 
konumunun kontrol edilmesi gerekmektedir. 
Muhtemel sızıntılara mahal vermemek ama-
cıyla kombinin yerleştirileceği duvarın içinin 
iyice sıvanması gerekmektedir.

Seride bulunan dübeller, şayet kombide askı apa-
ratı veya sabitleme hedefi var ise yalnızca duvara 
sabitlemede kullanılmalıdırlar;; bunlar ancak 
dolu ya da yarı dolu tuğlalı bir duvara sağlıklı bir 
şekilde takılmış olmaları halinde (normal sağlıklı 
teknikler kullanılarak) sağlam bir tutuş sağlarlar. 
Şayet duvarın delikli tuğla yada bloklar, sınırlı 
dengeli bölmeler, veya belirtilenden farklı tipte 
örülmüş ise, öncelikle destek sistemi dengesi ön 
denetiminin yapılması gerekir.

NOT: torbada sunulan altıgen başlı dübel 
vidalarının yalnızca destek askısının duvara 
sabitlenmesinde kullanılması gerekmektedir.

Bu kombiler suyu atmosferik basınçtaki kaynama 
seviyesinin altında bir derecede ısıtırlar.
Kombi cihazlarının güç ve verim kapasitelerine 
uygun bir ısıtma tesisatına bağlanmış olmaları 
gerekir.

EVET HAYIR
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Yükseklik 
(mm)

Genişlik 
(mm)

Derinlik 
(mm)

756 440 240

BAĞLANTILAR

GAZ
KULLANMA  

SUYU
TESİSAT

G AC AF R M

3/4” 1/2” 1/2” 3/4” 3/4”

Açıklamalar:
 G - Gaz beslemesi
 AC - Sıcak kullanma suyu 

çıkışı
 ACV -  Sıhhi sıcak su girişi güneş 

vanası (opsiyonel)
 AF - Soğuk kullanma suyu 

girişi 
 R - Tesisat geri dönüş hattı
 M - Tesisat besleme hattı
 V - Elektrik bağlantısı

 Not:  bağlama grubu 

(opsiyonel)

1.2 TEMEL BOYUTLAR.

1.3 ANKASTRE SETİ (OPSİYONEL) ANA BOYUTLARI.

1.4 DONMAYA KARŞI KORUMA.
Minimum sıcaklık -5°C. Kombi, içerisinde bulu-
nan suyun -4°C derecenin altına inmesi halinde 
otomatik olarak pompa ve boyleri devreye soka-
rak donmayı önleyici bir sistemi bulunmaktadır.
Donmaya karşı koruma işlevi ancak aşağıdaki 
koşullara bağlıdır:
- kombi doğru bir biçimde gaz ve elektrik kay-

naklarına bağlandı;

- kombi sabit bir şekilde besleniyor;

- kombi ateşleme eksikliği nedeni ile bloke 
olmadıysa (Parag. 2.4);

- kombinin temel parçaları arızalı değil.

Bu koşullarda kombi - 5°C ortam sıcaklığına kadar 
donmaya karşı koruma altındadır.

Minimum sıcaklık -15°C. Kombinin sıcaklığın 
-5°C nin altına düştüğü bir ortamda monte edil-
miş olması halinde ve gaz beslemesinin kesilmesi 
(ya da ateşleme yapılamadığı için arızaya geçmesi 
durumunda) cihaz donabilir.
Donma riskini önlemek için aşağıdaki talimatlara 
uyulmalıdır:
- Isıtma devresini donmadan korumak bu devre 

içine kaliteli antifriz konması, açıkça ısıtma 
sistemleri için kullanıma uygun ve üretici ga-
rantisi ile bu ısı değiştirici ve diğer bileşenleri 
kombinine zarar neden olmaz. Antifriz sıvı 
sağlığa zararlı olmamalıdır. Antifriz sıvı üreti-
cisinin, tesisatın tutulmak istendiği minimum 
sıcaklığa göre kullanılması gereken oranla ilgili 
talimatlarına özenle uyulmalıdır. Su kirliliği 
sınıfı 2 olan bir sulu çözeltiden elde edilmelidir.

Alpha kombilerin ısıtma devresi, etilen glikol esaslı 
antifrizlere (karışımlar doğru şekilde hazırlandığı 
takdirde) dayanıklı malzemeden yapılmıştır.
Bunların ömrü ve muhtemel imhaları konusunda 
tedarikçi firma uyarılarına riayet ediniz.
- Su devresini, istek üzerine edinilebilen (don-

maya karşı set) bir elektrik rezistansı, ilgili 
kablolar ve bir kumanda termostatından 
oluşan bir aksesuar ile donmaya karşı koruyun 
(montaj için aksesuar setinin paketinde yer 
alan kılavuzu dikkatlice okuyunuz).

Kombiyi donmaya karşı koruma yalnızca bu 
şekilde garanti edilir:
- kombi elektirik kaynağına doğru bir şekilde 

bağlı ise;

- ana şalterinin açık olması;

- donmaya karşı setin parçaları arızalı değil ise.

Bu koşullarda Kombi -15°C'ye kadar donmaya 
karşı koruma altındadır.

Garantinin etkinliğinde önceki sayfalarda sözü 
edilenlere itaatsizlikten ve elektrik enerjisinin 
kesintiye uğramasından kaynaklanan hasarlar 
hariç tutulur.

Not: kombi cihazının ısının 0°C derecenin altı-
na düştüğü mekânlara gerek kullanım suyu ve 
gerekse kalorifer amaçlı montajı halinde hem 
kalorifer tesisatının ve hem de kullanım suyunun 
borularının izolasyonlu olması gerekmektedir.
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Hidrolik bağlantısı.
Dikkat: kombinin bağlantılarının yapılmasından 
önce cihaz garantisinin geçerliliğini yitirme-
mesi için, kalorifer tesisatının (borular, ısıtıcı 
ekipmanlar, vs.) oluşması muhtemel kalıntıları/
kireci çözücü veya emsal maddeler kullanarak 
arındırınız, aksi takdirde kombinin çalışmasına 
olumsuz etki yaparlar.

Yürürlükteki normlara göre, tesisat ve cihazı 
kireç birikimlerinden korumak için ısıtma te-
sisatının suyuna kimyasal uygulamalar yapmak 
zorunludur.

Hidrolik bağlantılar, kombinin şablonu üzerin-
deki askılar kullanılarak mantıklı bir şekilde 
izlenmelidir. Kombinin güvenlik valf tahliyesinin 
bir tahliye hunisine bağlanması gerekmektedir. 
Aksi takdirde, emniyet valfının devreye girmesi 
halinde ve cihazın bulunduğu mekanı su basması 
durumunda üretici sorumlu tutulamaz.

Dikkat: Alpha Heating Innovation, kendi 
markası olmayan otomatik dolum girişlerinden 
kaynaklanan hasarlara cevap vermez.

İçme suyunun kirlenmesi konusunda yürürlük-
teki yerel teknik düzenlemelere göre ve geçerli 
standartlar ile belirlenmiş tesisat gerekliliklerini 
karşılamak amacıyla, kombinin soğuk su girişi 
bağlantısının üstünde kullanılmak üzere bir 
geri akımı engelleyici set önerilir. Ayrıca, primer 
devreye (kalorifer devresine) giren ısı taşıyıcı 
akışkanın (örn. su + glikol) standartlara uygun 
olması tavsiye edilir.

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

Elektrik bağlantısı. “CB 24 TF” kombi cihazı-
nın tamamının koruma seviyesi IPX5D'dir. Bu 
cihazın elektrik güvenliği ancak cihazın yasal 
düzenlemelerin öngördüğü şekilde yeterli bir 
topraklı hatta doğru bir şekilde ve yürürlükteki 
güvenlik standartlarına uygun olarak yapılması 
halinde temin edilebilir.

Dikkat: Alpha Heating Innovation, kombinin 
toprak bağlantısının yapılmamış olması ve refe-
rans olarak riayet edilmesi gereken standartlara 
uyulmamasından ötürü kişi veyahut da eşyalara 
gelebilecek her türlü hasar karşısında hiç bir 
şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, elektrik tesisatının, kombi üzerinde 
bulunan plakada belirtilen cihaz tarafından 
absorve edilebilir maksimum kuvvete uygun 
olduğunu kontrol edin. Kombiler, “X” tipi priz-
siz özel güç kaynağı kablolarına sahiptir. Giriş 
kablosunun, L – N kutuplarına ve toprak hat 

 bağlantısına riayet edilerek 230V ±10% / 

50Hz bir tesisata bağlanması gerekmekte olup, 
söz konusu tesisat hattı üzerinde III sınıf olarak 
adlandırılan çi= kutuplu bir şalter yer almalıdır. 
Gaz türünde değişim ve dönüşüm işlemleri için 
uzman bir firmaya müracaat edin (örneğin Alpha 
Yetkili Teknik Servisi). Güç kaynağı kablosunun 
belirtilmiş güzergahı takip etmesi gerekmektedir 
(Şek. 1-4).
Ayarlama kartı üzerindeki sigortaların değiş-
tirilmesi durumunda, 3,15A hızlı tip sigorta 
kullanınız. Cihazın genel elektrik şebekesinden 
beslenmesi için adaptör, çoklu prizler ve uzatma 
kablolarının kullanılmasına izin verilmez.

1.6 UZAKTAN KUMANDALAR VE 
ORTAM KRONOTERMOSTATI 
(OPSİYONEL).

Kombi cihazı, opsiyonel set olarak satılmakta 
olan ortam kronometrik termostatları ile uzaktan 
kumanda bağlantısı için ön hazırlık sistemine 
haizdir.
Tüm Alpha kronotermostatlar 2 tek tel ile bağla-
nabilirler. Aksesuar setinde yer alan kullanım ve 
montaj talimatlarını dikkatlice okuyunuz.
• Dijital kronotermostat On/Off (Şekil 1-5). 

Kronotermostat aşağıda belirtilen işlemlerin 
yapılabilmesine olanak sağlar:

 - biri gündüz (konfor sıcaklığı) diğer gece (dü-
şük sıcaklık) olmak üzere iki farklı sıcaklık 
değeri ayarlama;

 - günde dört adet açma ve kapatmadan oluşan 
ha=alık program ayarlama;

 - olası farklı alternati\er arasından arzulanan 
çalışma durumunun seçilmesi;

  - manüel işletim (ayarlanabilir sıcaklık).

  - otomatik işletim (ayarlanan program ile).

  - takviyeli otomatik işletim (otomatik prog-
ram sıcaklığını anlık olarak değiştirerek).

 Kronotermostat 2 adet 1,5 V, LR 6 tipi alkalin 
pil ile beslenir;

• iklimsel kronotemostat işlevi ile Mini Dijital 
Uzaktan Kumanda aleti (Mini CRD) (Şek. 
1-6). Mini CRD panelleri kullanıcıya, önceki 
noktada resmedilen işlevlerin yanı sıra, cihazın 
monte edildiği yere gitmeye gerek kalmadan 
ve hepsinden önemlisi el altından cihazın ve 
tısıtma tesisatının işlevleri ile ilgili bilgileri 
kontrol altında tutmak ve daha önce ayarlanmiş 
göstergelere rahatça müdahale edebilme olana-
ğı verirler. Ayrıca Mini CRD paneli kombide 
oluşabilecek muhtemel arıza hallerinin göster-
gede görüntülenebilmesine olanak sağlayan bir 
oto-teşhis sistemi ile donatılmıştır. Uzak panel 
üzerine yerleştirilmiş sıcaklık kronotermosta-
tı,tesisatın gönderme ısısını ısıtılacak ortamın 
gerçek ihtiyacına göre uyarlamaya izin vererek 
arzu edilen ortam sıcaklık değerini en yüksek 
hassasiyet ile elde eder ve böylelikle olası 

1.5 BAĞLANTILAR (OPSİYONEL).
Gaz bağlantısı (II

2H3+
 kategorisi cihaz).

Kombilerimiz metan gazı (G20) ve L.P.G. ile 
çalıştırmak için yapılmışlardır. Beslenme bo-
rularının 1/2”G kombi bağlantılarına eşit ya da 
daha büyük olması gerekmektedir.Gaz bağlantısı 
yapılmadan evvel gaz hattı ve boruları içerisinde 
ileride kombinin veriminin düşmesine neden 
olabilecek tüm kalıntıların temizlenmesi ge-
rekmektedir. Ana hattan dağıtılan gazın kombi 
için öngörülen türde olduğunu kontrol etmek 
gerekmektedir (kombi cihazı üzerinde yer alan 
etikete bakınız). Farklılık olması halinde kombi 
üzerinde müdahale yapılarak diğer cins gaza 
uydurulması gerekir (gaz değişimi durumunda 
cihazların dönüşümüne bakınız). Ayrıca, yetersiz 
olması halinde kombinin gücünü etkileyebilecek 
ve kullanıcıya zorluklar yaratabilecek, kombinin 
beslenmesinde kullanılacak ağ dinamik basıncı-
nın (doğal gaz veya L.P.G.)yürürlükteki teknik 
düzenlemelere uygun olup olmadığının kontrol 
edilmesi gerekir.
Gaz musluğu bağlantısının doğru yapıldığından 
emin olun. Yanıcı gaz sürücü borusu, kombi  
maksimum güç koşullarındayken dahil yakıcı-
ya doğru gaz miktarını iletebilmesi ve cihazın 
verimliliğini garantilemek için tam olarak 
yürürlükteki teknik talimatlar bazında boyutlan-
dırılmalıdır. Bağlantı sistemlerinin geçerli olan 
teknik kurallara uyumlu olması gerekir.

Yanıcı gaz kalitesi. Cihaz yabancı madde ihtiva 
etmeyen saf yakıtla kullanılmak üzere tasar-
lanmıştır; aksi olması halinde, yakıtın saf hale 
getirilmesinin sağlanması amacıyla cihaza gerekli 
filtre sistemlerinin ilave edilmesi gerekmektedir.
Stok tankı (LPG deposundan beslenme ha-
linde).
- Yeni LPG stok tanklarının içinde, cihaza giden 

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

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

Mini Dijital Uzaktan Kumanda (Mini CRD)Dijital kronotermostat On/O7 

GÜÇ KABLOSU
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işletme masra\arından tasarruf sağlar. Mini 
CRD doğrudan doğruya kombi aynı 2 teller 
aracılığıyla desteklenmektedir kombi ve cihaz 
arasında veri aktarımı için hizmet ediyorlar.

Mini CRD elektrik bağlantısı veya krono-
termostat On/Off (Opsiyonel). Aşağıdaki 
operasyonlar cihazın gerilimi kesildikten sonra 
yapılmalıdır. Muhtemel termostat veya ortam 
kronotermostatı On/O] X40 köprüsü kaldırılıp 
40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır (Şek. 3-2). 
On/O] termostat slotunun “temiz” tipte olma-
sına yani ağ geriliminden bağımsız olmasına 
dikkat ediniz, böyle olmaması halinde elektronik 
ayar kartı hasar görebilir. Muhtemel Mini CRD, 
X40 köprüsü kesilerek, elektronik kart üzerinde 
40 ve 41 kablo kenetlerine bağlanır (şekil 3-2).

Önemli: Mini CRD kullanılması halinde elektrik 
tesisatları konusundaki yürürlükte bulunan yasal 
düzenlemeler gereğince iki ayrı hat bulundurul-
ması zorunluluğu mevcuttur. Kombinin hiçbir 
boru veyahut da hortumunun elektrik veyahut 
da telefon toprak hattı olarak kullanılmasına 
müsaade edilemez. Bundan kombinin elektrik 
bağlantıları yapılmadan önce emin olunmalıdır.

1.7 ALPHA BACA SİSTEMLERİ.
Alpha, kombiden ayrı olarak, duman tahliyesi 
ve hava emiş uçlarının yerleştirilmesi için farklı 
çözümler üretir ki bunlar olmaksızın kombi 
çalışamaz.

Dikkat: kombi yalnızca standartlara uygun, 
orjinal Alpha hava emme ve atık gaz tahliye 
düzeneği ile birlikte monte edilmelidir. Her 
boru notlarda bahsi geçen tanıtıcı ve ayırıcı 
uygun bir işaret tarafından tanınır: “yoğuşmalı 
kombiler için değildir”.

Duman tahliye borularının yanıcı ve parlayıcı 
maddelerle temas halinde veya yakınında bu-
lunmamaları ayrıca yanıcı maddelerden mamul 
duvarlar veya yapıların içinden geçmemeleri 
gerekmektedir.
Müsait setlerin detaylı tanımlamaları için izleyen 
paragra\ara bakın.

Çift dudaklı contaların yerleştirilmeleri. 
Yanaklı contaların dirsek ve uzatmalara sağlıklı 
bir şekilde yerleştirilebilmeleri için montaj isti-
kametinin izlenmesi gerekmektedir (Şek. 1-7).

• Eşdeğer mukavemet ve uzunluk faktörleri. Du-
man bacasının her parçası deneylere dayanan 
ve bir sonraki tabelaya taşınmış bir Mukavemet 
Faktörüne sahiptir Her bir parçanın Mukave-
met Faktörü üzerine monte edildiği kombiden 
bağımsız ve birimi olmayan bir değerdir. Oysa 
kendisi, borunun içinden geçen akışkanların 
ısısına bağlıdır ve dolayısıyla hava aspirasyonu 
ve duman tahliyesi görevleri ile değişkendir. 
Her bir parça, ilgili Dayanıklılık Faktörleri ara-
sındaki ilişkiden elde edilen, boru ile aynı çapta 
olan metre bazındaki bir uzunluğa karşılık 
gelen bir dayanıklılığa sahiptir, eşdeğer uzunluk 
olarak anılır. Tüm kombiler deneyler ile elde 
edilebilen 100'e eşit bir Direnç Faktörüne sahip-
tirler. Kabul edilebilir maksimum Mukavemet 
Faktörü, her tipteki Baca kitleri borularına 
ait kabul edilebilir maksimum uzunlukların 
karşılaştığı dirence karşılık gelirler. Bu bilgiler 
ile birlikte pek çok muhtelif atık gaz bacası 
konfigurasyon olasılıkları tahkiki için hesaplar 
yapılır.

1.8  KISMEN KORUNAKLI DIŞ 
MEKANLARDA MONTAJ.

Not: kısmen korunaklı dış mekan, cihazın kötü 
hava koşullarına direkt maruz kalmadığı yer 
anlamına gelir(yağmur, kar, dolu, vs..)...

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigü-
rasyon.

Bu konfigürasyonda kombinin en iç deliği üze-
rine koymak için özel terminalin kullanılması 
gerekir (terminal kurulumu için hava aspirasyon 
setinde mevcuttur) (Şek. 1-10). Hava emişi doğ-
rudan kombinin kurulduğu mekandan sağlanır 
ve duman tahliyesi tek bacadan veya doğrudan 
dışarıya yapılır.
Bu konfigürasyonda kombi B tipi olarak sınıf-
landırılır.

22
.

Bu konfigürasyon ile:
-  hava emişi direkt olarak cihazın monte edildiği 

yerden (dışarıdan) yapılır;

- duman çıkışı tek bir bacaya bağlanmalı ya da 
direkt olarak dış atmosfere kanalize edilmiş 
olmalıdır.

Bu yüzden yürürlükteki teknik talimatlara 
uyulması gerekir.

Diyafram montajı. Doğrudan emiş konfigüras-
yonunda olan bir kombinin sağlıklı bir şekilde 
çalışabilmesi amacıyla hermetik hazne çıkış 
noktası tahliye bağlantısı öncesinde Ø 38 bir 
diyafram konulması gerekir (Şekil 1-14).

• Kapak seti montajı (Şek. 1-9). Merkezi olana 
göre yan deliklerden mevcut contaları ve iki 
tıpayı sökün. Ø 80 tahliye \anşını kombinin en 
iç deliğine araya kitte mevcut contayı sokarak 
ve donanımında olan vidalar ile sıkıştırarak 
yerleştiriniz. Üst kaplamayı araya ilgili contaları 
sokarak kitte mevcut 4 vida ile sabitleyerek 
yerleştiriniz. 90° dönemecini Ø 80 erkek tarafı 
ile \anşın dişi kısmında (dudaklı contalar ile) 
çarpıştırarak birleştirin, dönemeç boyunca 
ilerleterek contayı sokun, levha aracılığı ile 
sabitleyin ve kitte mevcut şeritler aracılığı 
ile 4 conta dilini durdurmaya dikkat ederek 
sıkıştırın. Tahliye borusunun erkek kısmını , 
90° Ø 80 köşesinin dişi tarafında, ilgili pulun 
yerleştirildiğinden emin olarak bağlayın, bu 
şekilde kiti oluşturan unsurların birleşme ve 
sızdırmazlığı sağlanacaktır.

• Uzatma borularının birleştirme contaları. Du-
man bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Tahliye borusunu veya dirseğin erkek tara-
fından (düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına 
(contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda gereken 
pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu 
suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleş-
tirilmesi sağlanmış olacaktır.

Tahliye borusu maksimum genişliği. Tahliye 
bacası (gerek dikey ve gerekse yatay) izolasyonlu 
borular kullanmak suretiyle maksimum 12 metre 
düz olarak uzatılabilir (Şekil 1-30) Ø 80 normal 
(ısı yalıtımsız) tahliye borusunun uzunluğunu 
yalnızca 5 mt ile sınırlayabilir.

Kısmen korunaklı yere yöneltilmiş dikey 
uçlu kurulum örneği. Yakıt ürünlerinin direkt 
tahliyesi için dikey uç kullanılırsa bir cilt payı 
üst balkondan en az 300 mm mesafe bırakması 
şartına uymak gereklidir. Balkondan aşağı 
yükleme, yukarıda bulunan balkona göre alınan 
X+Y+Z+W ölçüsü en az 2000 mm olmalıdır ( 
Şek. 1-11). W ölçüsü, sadece yukarıdaki bal-
konun korkuluğu kapalı ise dikkate alınmalıdır 
(W=0 korkuluk kapalı ise).

• Kaplama kitsiz konfigurasyon (C tipi kombi).

Monte edilmiş yan tıpaları bırakarak cihazı 
kaplama seti olmadan yerleştirmek mümkündür. 
Montaj eşmerkezli yatay emiş / tahliye Ø60/100 
ve Ø80/125 setinin kullanılarak yapılır ve bu ko-
nudaki talimatları iç mekanda montaj paragrafı 
altında bulabilirsiniz. Bu konfigürasyonda üst 
kapak seti kombiye ilave bir muhafaza sağlar, an-
cak tavsiye edilmekle birlikte zorunlu da değildir.
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1.9 ANKASTRE GÖVDE İLE AÇIK 
MEKANDA MONTAJ (DOĞRUDAN 
EMİŞ İLE).

Söz konusu konfigürasyonda, kapalı haznenin 
yan tıpaları altına eklenecek uygun takozların 
kullanılması gerekir (bağlantı setinde bulun-
maktadırlar).
Havanın emili doğrudan doğruya dış mekandan 
sağlanır (ankastre gövde havalanmış olur) ve 
duman tahliyesi baca veyahut da doğrudan dış 
mekana salınmak suretiyle tahliye olunur.
Bu konfigürasyonda kombi B

22
 tipi olarak sı-

nı\andırılır.

Tahliye borusu maksimum genişliği. Tahliye 
borusu (gerek dikey gerekse yatay)düz bir hatta 
en fazla 5 m uzatılabilir.

Diyafram montajı. Doğrudan emiş konfigüras-
yonunda olan bir kombinin sağlıklı bir şekilde 
çalışabilmesi amacıyla hermetik hazne çıkış 
noktası tahliye bağlantısı öncesinde Ø 38 bir 
diyafram konulması gerekir (Şekil 1-14).

• Takozların montajı. Direkt hava emişli montaj 
için 4 takoz (bağlantı grubunun içinde opsiyo-
nel olarak mevcut) kapalı haznenin 2 tıpası ve 
kombi arasına yakıtın yanmasını sağlayıcı hava 
erişimini doğrudan montajın yapıldığı yerden 
sağlamaları için yerleştirilirler (Şek. 1-12 ve 
1-13).

• Uzatma borularının birleştirme contaları. Du-
man bacalarının olası uzatma bağlantılarının 
bacaların diğer unsurları ile birleştirilmesi için 
izleyen müdahalelerin uygulanması gerekir: 
Tahliye borusunu veya dirseğin erkek tara-
fından (düz) bir evvelki parçanın dişi tarafına 
(contalı taraf) bağlayınız, bu meyanda gereken 
pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu 
suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleş-
tirilmesi sağlanmış olacaktır.

Kapak kitinin kapsamı:
1 adet termoformat kapağı
1 adet conta blok plağı
1 adet conta
1 adet conta sıkma şeridi

Uç kitinin kapsamı:
1 adet conta
1 adet Ø 80 tahliye >anşı
1 adet 90° Ø 80 Köşe
1 adet  Ø 80 Tahliye borusu
1 adet 1 Pul

DOĞRUDAN TAHLİYE 
DİKEY TERMİNAL SETİ

EMİŞ KAPAĞI SETİ
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Diyafram
bacanın metre olarak uzunluğu 

Yatay eşeksenli Ø 60/100 

Ø 38 0 - 1 arası

Ø 42,5 1'den fazla

Diyafram
Metre cinsinden Ø 60/100 

düşey baca uzantısı

Ø 38 0 a'den 3,2'ye

Ø 42,5 3,2'den fazla

Diyafram *bacanın metre olarak 
uzunluğu Dikey eşeksenli 

Ø 80 dirseksiztahliye giriş

- Ø 45 0 a'den 18'ye

Ø 42,5 - 14 - 40 arası

Diyafram *Metre cinsinden iki 
dirsekli Ø 80 yatay baca 

uzantısıtahliye giriş

- Ø 45 0 a'den 14'ye

Ø 42,5 - 14 a'den 35'ye

Diyafram
Metre cinsinden Ø 80/125 

yatay baca uzantısı

Ø 38 0 a'den 3,3'ye

Ø 42,5 3,3'den fazla

Diyafram
emiş (giriş)

**Metre cinsinden iki dirsekli 
Ø 80 yatay baca uzantısı

Ø 45 0 a'den 27'ye

Diyafram
Metre cinsinden Ø 80/125 

düşey baca uzantısı

Ø 38 0 a'den 8,1'ye

Ø 42,5 8,1'den fazla

Diyafram
emiş (giriş)

**bacanın metre olarak uzun-
luğu Dikey eşeksenli Ø 80

dirseksiz

Ø 45 0 a'den 27'ye

* Bu maksimum uzantı değerleri tahliye tarafında 
1 metre boru ile emiş tarafında kabul edilir.

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

Diyafram montajı. Kombinin doğru çalışması 
için kapalı yanma odasının çıkışında, tahliye ve 
emiş kanallarından önce bir diyafram yerleştiril-
mesi gerekir (Şek. 1-14). Doğru diyafram seçimi 
boru türüne ve maksimum uzunluğuna göre 
yapılır: bu hesap yapılırken aşağıdaki tablolar 
kullanılabilir:

NOT: diyaframlar kombi ile birlikte tedarik 
edilir.
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Direnç faktörleri ve eşdeğer uzunluklar tabelaları.

KANAL TİPİ
Direnç 

Faktörleri
(R)

Eşeksenli borunun metre 
cinsinden eşdeğer uzunluğu 

Ø 60/100

Eşeksenli borunun metre 
cinsinden eşdeğer uzunluğu 

Ø 80/125

Borunun metre cinsinden 
eşdeğer uzunluğu

Ø 80

Eşmerkezli boru Ø 60/100 1 m
Emiş ve

Tahliye16,5
1 m 2,8 m

emiş 7,1 m

Tahliye 5,5 mt

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 60/100
Emiş ve

Tahliye 21
1,3 m 3,5 m

Emiş m 9,1

Tahliye m 7,0

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 60/100
Emiş ve

Tahliye16,5
1 m 2,8 m

Aspirasyon 7,1 m

Tahliye 5,5 mt

Yatay eşmerkezli emiş–tahliye komple 
terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 46

2,8 m 7,6 m

Emiş m 20

Tahliye m 15

Yatay eşmerkezli emiş-tahliye  
terminali Ø 60/100

Emiş ve
Tahliye 32

1,9 m 5,3 m
Emiş 14 m

Tahliye m 10,6

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye terminali 
Ø 60/100 Emiş ve

Tahliye 41,7
2,5 m 7 m

Emiş m 18

Tahliye 14

Eşmerkezli boru Ø 80/125 1 m
Emiş ve

Tahliye 6
0,4 m 1,0 m

Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0

Eşmerkezli 90° dirsek Ø 80/125
Emiş ve

Tahliye 7,5
0,5 m 1,3 m 

Emiş m 3,3

Tahliye 2,5 m

Eşmerkezli 45° dirsek Ø 80/125
Emiş ve

Tahliye 6
0,4 m 1,0 m

Emiş m 2,6

Tahliye m 2,0

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye komple 
terminali Ø 80/125

Emiş ve
Tahliye 33

2,0 m 5,5 m

Emiş m 14,3

Tahliye m 11,0

Dikey eşmerkezli emiş-tahliye terminali 
Ø 80/125 Emiş ve

Tahliye 26,5
1,6 m 4,4 m

Emiş 11,5 m

Tahliye m 8,8

Yatay eşmerkezli emiş–tahliye komple 
terminali Ø 80/125 Emiş ve  

Tahliye 39
2,3 m 6,5 m

Emiş m 16,9

Tahliye m 13

Yatay eşmerkezli emiş-tahliye terminali Ø 
80/125 Emiş ve

Tahliye 34
2,0 m 5,6 m

Emiş m 14,8

Tahliye m 11,3

Ø 60/100'den Ø 80/125'e yoğuşma suyu  
toplamalı eşeksenli boru redüksiyonu Emiş ve

Tahliye 13
0,8 m 2,2 m

Emiş m 5,6

Tahliye m 4,3

Ø 60/100'den Ø 80/125'e eşeksenli  
boru redüksiyonu

Emiş ve
Tahliye 2

0,1 m 0,3 m
Emiş m 0,8

Tahliye m 0,6

Ø 80 boru 1 m (ısı yalıtımlı veya yalıtımsız) Emiş 2,3 0,1 m 0,4 m Emiş 1,0 m

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

Ø 80 1 m komple emiş terminali (yalıtımlı 
veya yalıtımsız) Emiş 5 0,3 m 0,8 m Emiş 2,2 m

Ø 80 emiş terminali Ø 80 tahliye  
terminali

Emiş 3 0,2 m 0,5 m Emiş m 1,3

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

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

Tahliye 4 0,2 m 0,6 m Tahliye 1,3 m
Paralel bölücü Ø 80  
Ø 60/100 ile Ø 80/80 arası

Emiş ve
Tahliye 8,8

0,5 m 1,5 m
Emiş m 3,8

Tahliye m 2,9
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1.10 İÇ MEKANDA KURULUM.
• Hermetik kombili ve takviye çekiş fanlı C tipi 

konfigürasyon.

Yatay emme - tahliye seti Ø60/100. Set montajı 
(Şek. 1-15): dirseği \anş (2) ile kombinin mer-
kezi deliğine contayıda (1) araya sokarak monte 
edip sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. Boru 
terminalini (3) erkek tarafını(düz), dirseğin (2) 
dişi tarafında (dudaklı conta ile) çarpıştırarak 
yerleştiriniz, gerekli iç ve dış pulu takmış ol-
duğunuzdan emin olunuz, bu suretle tutuş ve 
seti oluşturan aksamın birleştirilmesi sağlanmış 
olacaktır.

• Ø 60/100 Uzatma boruları bağlantı contaları 
ve eşeksenli dirsekler. Boruların diğer öğeleri 
ile bağlantılı olası uzatmaların kurulumu için, 
şu adımlar izlenmelidir: Eşeksenli boru veya 
eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), daha 
önce takılmış aksamın dişi (dudaklı contalı) 
tarafında çarpışıncaya dek yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Ø 60/100 yatay emme – tahliye seti arkadan, sağ 
yan, sol yan ve önden çıkış ile monte edilebilir.

• Arkadan çıkışlı uygulama (Şekil 1-16). 970 mm 
uzunluğundaki boru boyu maksimum 775 mm 
kalınlığında bir duvarı geçmeye olanak sağlar. 
Normal olarak terminali kısaltmak kaçınılmaz 
olacaktır. Şu değerleri toplamak suretiyle ölçü-
yü belirleyiniz : Duvar kalınlığı + iç çıkıntı + 
dış çıkıntı. Gerekli minimum çıkıntılar şekilde 
gösterilmişlerdir.

• Yandan çıkışlı uygulama (Şekil 1-17); yalnızca 
yatay emme – tahliye seti kullanmak suretiyle, 
uzatma kullanmaksızın, 715 mm kalınlığında 
bir duvarın soldan çıkışla ve 645 mm duvar ka-
lınlığının da sağdan çıkışla geçilmesine olanak 
sağlar.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø60/100 yatay 
emiş - tahliye seti, ızgaralı terminal dahil, 
kombiden çıkan eşmerkezli dirsek hariç, yatay 
olarak maksimum 3000 mm uzatılabilir. Bu 
konfigurasyonun direnç faktörü 100'e eşittir. 
Bu durumlarda gerekli uzatmaların talep edil-
mesi gerekir.

 1 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-18). Kom-
binin yatay ekseni ile dış duvar arasındaki 
maksimum mesafe 1855 mm.

 2 adet uzatma ile bağlantı (Şek. 1-19). Kombi-
nin dikey aksı ile dış duvar arasındaki maksi-
mum mesafe 2805 mm.

Yatay emme - tahliye seti Ø 80/125. Set montajı 
(Şek. 1-20): dirseği \anş (2) ile kombinin merkezi 
deliğine contayıda (1) araya sokarak monte edip 
sette mevcut vidalar ile sıkıştırın. Adaptörü (3) 
erkek tarafından (düz) dirseğin dişi tarafına (2) 
(yanaklı conta ile) son kademeye ve tam otura-
na kadar yerleştiriniz. Ø 80/125 (4) konsantrik 
terminali erkek tarafından (düz) adaptörün (3) 
dişi tarafına (contası ile birlikte) tam oturacak 
şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken dahili ve 
harici pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, 
bu suretle tutuş ve seti oluşturan aksamın birleş-
tirilmesi sağlanmış olacaktır.

• Ø 80/125 Uzatma boruları bağlantı contaları 
ve eşeksenli dirsekler. Boruların diğer öğeleri 
ile bağlantılı olası uzatmaların kurulumu için, 
şu adımlar izlenmelidir: Eşeksenli boru veya 
eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), daha 
önce takılmış aksamın dişi (dudaklı contalı) 

tarafında çarpışıncaya dek yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veya uzatması-
nın kısaltılması gerekli durumda, iç borunun dış 
boruya göre daima 5 mm öne çıkması gerektiğini 
göz önünde tutun.

Normal olarak Ø 80/125 emme–tahliye seti 
özellikle uzunluklar gerektiğinde kullanılır, Ø 
80/125 set arkadan, sağ yan sol yandan ve önden 
çıkışlar ile monte edilebilir.

• Yatay setler için uzatmalar. Ø 80/125 aspiras-
yon-tahliye yatay seti, maksimum 7300 mm bir 
yatay ölçüye kadar uzatılabilir, buna ızgaralı 
terminal dahil olup, kombi çıkışında yer alan 
eşeksenli köşe ile Ø 80/125 deki Ø 60/100 
adaptör dahil değildir (Şek. 1-21). Bu konfi-
gurasyonun direnç faktörü 100'e eşittir. Bu 
durumlarda gerekli uzatmaların talep edilmesi 
gerekir.

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

• Harici ızgara. NOT: Güvenlik amacıyla, kısa 
süreli ve geçici olsa dahi kombinin emiş/tahliye 
terminalinin tıkanmaması gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 1 adet Conta (1)
 1 adet 90° konsantrik dirsek (2)
 1 adet Ø 60/100 (3) emme/tahliye 

eşeksenli boru
 1 adet İç pullar (4)
 1 adet Dış pul (5)

MAKS.MAKS.

MAKS.

MAKS.

MAKS.

MAKS.

MAKS.
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Ø 80/125 Alüminyum kiremitli dikey set. Set 
montajı (Şek. 1-22): Köşeyi eşeksenli \anş (2) ile 
kombinin merkezi deliğine contayıda (1) araya 
sokarak monte edip kitte mevcut vidalar ile sıkış-
tırınız. Adaptörü (3) erkek tarafından (düz) \an-
şın dişi tarafına (2) takınız. Alüminyum yapma 
kiremitin montajı: Tuğlalar yerine alüminyum 
levhayı (5) yerleştiriniz, tam işaretlemek suretiyle 
yağmur sularının akışını sağlayınız. Alüminyum 
kiremit üzerine yarım sabitleme rulmanını (7) 
yerleştirin ve emiş-tahliye borusunu (6) geçirin. 
Ø 80/125 eşeksenli terminali erkek tarafından (6) 
(düz) adaptörün (3) dişi tarafına (dudaklı contası 
ile) çarpıştırarak geçiriniz, gereken iç ve dış pulu 
takmış olduğunuzdan emin olunuz, bu suretle 
tutuş ve seti oluşturan aksamın birleştirilmesi 
sağlanmış olacaktır.

• Eş merkezli uzatma boruları ve dirsekler için 
geçmeli tip conta. Boruların diğer öğeleri ile 
bağlantılı olası uzatmaların kurulumu için, 
şu adımlar izlenmelidir: Eşeksenli boru veya 
eşeksenli dirseğin erkek tarafını (düz), daha 
önce takılmış aksamın dişi (dudaklı contalı) 
tarafında çarpışıncaya dek yerleştirin, bu 
şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları doğru 
bir şekilde sağlanacaktır.

Dikkat: tahiliye terminalinin ve/veyahut da 
uzatmasının kısaltılması gerekli durumda, iç bo-
runun dış boruya göre daima 5 mm öne çıkması 
gerektiğini göz önünde tutun.

Bu özel terminal, yakıt yanması için gerekli 
hava emişi ve dikey yönde atık gaz tahliyesine 
olanak sağlar.

Not: Alüminyum kiremitli Ø 80/125 dikey set, 
teras ve çatı gibi maksimum %45 (25°) eğimli 
mekanlara montaj olanağı sağlar, ancak terminal 
başlığı ile yarım rulman arasındaki mesafeye (374 
mm) her zaman riayet etmek gereklidir.

Dikey kit bu konfigürasyon ile yatay bir düzlem-
de terminalde dahil maksimum 12200 mm'ye ka-
dar uzatılabilir (Şek. 1-23). Bu konfigurasyonun 
direnç faktörü 100'e eşittir. Bu durumda uygun 
uzatma bağlantılarının talep edilmesi gerekekir.

Dikey tahliye için, 3.011141 kod numaralı eşek-
senli \anş ile eşleştirmede Ø 60/100 terminal de 
kullanılabilir. (ayrıca satılır). Terminal başlığı 
ile yarı gövde (374 mm) arasındaki mesafeye 
her zaman için riayet edilmesi gerekmektedir.

Dikey kit bu konfigürasyon ile yatay bir düz-
lemde terminalde dahil maksimum 4700 mm'ye 
kadar uzatılabilir (Şek. 1-23).

Ø 80/80 Ayırıcı set. Ø 80/80 Ayırıcı kit, şe-
kile taşınan şemaya göre atık gaz tahliye ve 
hava emiş borularını ayırmaya olanak sağlar.  
Yanma ürünleri (S) kanalından dışarı atılır. 
(A) kanalından yanma için gerekli hava emilir. 
Emiş kanalı (A) fark yaratmaksızın (S) merkezi 
tahliye borusunun sağına ya da soluna yerleş-
tirilebilir. Her iki kanal da herhangi bir yöne 
doğrultulabilirler.
• Set montajı (Şek. 1-24): Flanşı (4) kombinin 

merkezi deliğine contayıda (1) araya sokarak 
yerleştiriniz ve setin ambalajda sunulan altı-
gen kafalı ve yassı uçlu vidalar ile sıkıştırınız. 
Merkezi olana nazaran yan delikte mevcut düz 
\anşı çıkarın ve kombide halihazırda bulunan 
contayı (2) yerleştirerek \anş (3) ile değiştirin 
ve kendinden yollu uçlu vidalar ile kilitleyin. 
Dirseklerin (5) erkek tarafını (düz) \anşın dişi 
tarafına birleştiriniz (3 ve 4). Emiş terminalinin 
erkek tarafını (6) erkek tarafı ile (düz), dirseğin 
dişi (5) tarafına ilgili iç ve dış pulların yerleş-
tirilmiş olduğundan emin olup çarpıştırarak 
birleştiriniz. Tahliye terminalini (9) erkek 
tarafından (düz) dirseğin (5) dişi tarafına tam 
oturacak şekilde geçiriniz, bu meyanda gereken 
dahili pulu takmış olduğunuzdan emin olunuz, 
bu suretle seti oluşturan aksamın tutuş ve bağ-
lantıları sağlanmış olacaktır.

Setin kapsamı:
 1 adet Conta (1)
 1 adet Dişi konsantrik >anş (2)
 1 adet Ø 80/125 (3) için Ø 

60/100 adaptör
 1 adet Pul (4)
 1 adet Alüminyum kiremit (5)
 1 adet Ø 80/125 (6) emiş/tahliye 

konsantrik tüp
 1 adet Sabit yarım rulman (7)
 1 adet Hareketli yarım rulman 

(8)

Setin kapsamı:
 1 adet Conta (1)
 1 adet  Ø 60/100 (2) eş merkezli dirsek
 1 adet  Ø 80/125 (3) için Ø 60/100 

adaptör
 1 adet Ø 80/125 (4) emiş/tahliye kon-

santrik terminal
 1 adet İç pullar (5)
 1 adet Dış pul (6)

MAKS.

MAKS.
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• Uzatma boruları ve dirsekler için bağlantı 
contası. Boruların diğer öğeleri ile bağlantılı 
olası uzatmaların kurulumu için, şu adımlar 
izlenmelidir: Boru veya dirseğin erkek tarafını 
(düz), daha önce takılmış aksamın dişi (dudaklı 
contalı) tarafında çarpışıncaya dek yerleştirin, 
bu şekilde aksamların bağlantı ve tutuşları 
doğru bir şekilde sağlanacaktır.

• Montajların kapladığı alan. Sınırlı bir koşulda 
1-25 numaralı şekilde Ø 80/80 ayrıştırma ter-
minal setinin montajının kapladığı minimum 
alan ölçüleri verilmiştir.

• 1-26 numaralı şekilde dikey tahliyeli ve yatay 
emişli konfigürasyon gösterilmektedir.

• Ø 80/80 Ayırıcı set için uzatma. Ø 80 tahliye 
ve emiş boruları için düz bir hat üzerindeki 
(dirseksiz) maksimum dikey uzunluk 41 metre 
olup, bunun 40 metresi emme ve 1 metresi de 
tahliye içindir. Bu toplam uzunluğun direnç 
faktörü 100'e eşittir. Ø 80'lik emiş ve tahliye 
borularının uzunlukları toplanarak bulunan 
mevcut toplam uzunluk, en fazla aşağıdaki 
tabloda verilen değerleri alabilir. Aksesuar veya 
karma aksam kullanılmasının gerekmesi duru-

munda (örneğin Ø 80/80 ayırıcıdan eşeksenli 
boruya geçişin gerekmesi halinde),her aksamın 
direnç faktörü veyahut da eşdeğer uzunluğu 
kullanılarak erişilebilir maksimum uzunluk 
hesaplanabilir. Bu direnç faktörlerinin toplam 
değerinin 100 değerinden yüksek olmaması 
gerekmektedir.

Setin kapsamı:
 1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Dişi emiş >anşı (3)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi tahliye >anşı (4)
 1 adet - 90° dirsek Ø 80 (5)
 1 adet - Ø 80 emiş terminali (6)
 1 adet - İç pullar (7)
 1 adet - Dış pul (8)
 1 adet - Ø 80 tahliye borusu (9)

Kullanılabilir maksimum uzunluklar
(ızgaralı emiş terminali ve iki adet 90° köşe de dahil olarak) 

İZOLASYONSUZ BACA İZOLASYONLU BACA

Tahliye (metre) Emiş (metre) Tahliye (metre) Emiş (metre)

1 36,0* 6 29,5*

2 34,5* 7 28,0*

3 33,0* 8 26,5*

4 32,0* 9 25,5*

5 30,5* 10 24,0*

* Tahliye köşesinin kaldırılması durumunda emiş kanalı 2,5 metre daha 
uzatılabilir, emişteki köşenin kaldırılması halinde 2 metre, her iki köşe-
ninde kaldırılması ile 4,5 metre daha uzatılabilir.

11 22,5*

12 21,5*

Dikkat: kombi, yanma ürünlerini, emişte 1 metre 
artı 90° dirsek ile tahliye yönünde en fazla 27 
m uzunluğa kadar dışarı atacak şekilde tasar-
lanmıştır. Montaj sırasında tavsiye edilen 12 m 

uzunluğun üzerine çıkılması gerekirse, boruların 
içinde yoğuşma suyu oluşabilme ihtimali göz 
önünde bulundurulmalı ve yalıtımlı Alpha “Mavi 
Seri” boruları veya muadilleri kullanılmalıdır.

M
AKS.
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• Atık gaz kanallarında ısı kaybı. Ø 80 tahliye 
borusundaki atık gazların, duvarın içinden 
geçerken soğumalarına bağlı yoğuşma suyu so-
runlarını önlemek amacıyla, tahliye borusunun 
uzunluğu sadece 5 metre ile sınırlı tutulmalıdır 
(Şek. 1-27). Daha uzun mesafelerin kaplanması 
durumunda Ø 80 ısı yalıtımlı boruların kulla-
nılması gerekmektedir (Ø 80/80 ısı yalıtımlı 
ayırıcı seti başlığına bakınız).

NOT: Ø 80 kanalların montajı esnasında her 
3 metrede bir dübelli kelepçe montelemek 
gereklidir.

Ø 80/80 ısı yalıtımlı ayırıcı set. Set montajı 
(Şek. 1-28): Flanşı (4) kombinin merkezi deliğine 
contayıda (1) araya sokarak yerleştiriniz ve setin 
ambalajda sunulan altıgen kafalı ve yassı uçlu 
vidalar ile sıkıştırınız. Merkezi olana nazaran yan 
delikte mevcut düz \anşı çıkarın ve kombide ha-
lihazırda bulunan contayı (2) yerleştirerek \anş 
(3) ile değiştirin ve kendinden yollu uçlu vidalar 
ile kilitleyin. Tıpayı (6) erkek tarafından (düz) 
dirseğe takınız ve itiniz, bunu müteakiben köşe-
lerin (5) erkek tara\arı (düz) \anşın dişi tarafına 
(3) gelecek şekilde takınız. Köşeyi (11) erkek 
tarafından (düz) \anşın dişi tarafına (4) takınız. 
Emiş setini (7) erkek tarafından (düz) dirseğin 
(5) dişi tarafına tam oturacak şekilde geçirirken 
boru ile duvarın tam birleşmesini sağlayacak 
olan pulları (8 ve 9) takmış olduğunuzdan emin 
olun, bunu müteakiben de kapama tıpasını (6) 
terminale (7) sabitleyin. Tahliye borusunu (10) 
erkek tarafından (düz) dirseğin (11) dişi tarafına 
çarpıştırarak takarken boru ile baca arasında 
tam bağlantıyı sağlayacak gerekli pulu (8) da 
yerleştirdiğinizden emin olun.

• Uzatma boruları ve dirsekler için bağlantı contası. 
Boruların diğer öğeleri ile bağlantılı olası uzat-
maların kurulumu için, şu adımlar izlenmeli-
dir: Eşeksenli boru veya eşeksenli dirseğin er-
kek tarafını (düz), daha önce takılmış aksamın 
dişi (dudaklı contalı) tarafında çarpışıncaya 
dek yerleştirin, bu şekilde aksamların bağlantı 

ve tutuşları doğru bir şekilde sağlanacaktır.

• Ayırıcı terminal setinin yalıtımı. Tahliye 
kanallarının içinde veya emiş borularının dış 
yüzeyinde atık gaz kondensasyon sorunlarının 
olması halinde, Alpha talep üzerine ısıl yalıtımlı 
emiş ve tahliye hortumlarını sunmaktadır. Atık 
gazların güzergahları üzerinde aşırı ısı kaybet-
meleri halinde, tahliye hortumu üzerinde ısı 
yalıtıma gereksinim doğabilir. Emiş borusunda 
ise, dışarıdan alınan havanın soğuk olması 
halinde (dış mekan sıcaklığının çok düşük 
olması durumu), bulunduğu mekan sıcaklığına 
göre emiş borusunun dış yüzeyi düşük sıcak-
lığına ötürü terleme yapar ve bu durumda da 
izolasyon gerekli olur. Şekillerde (Şek. 1-29 ve 
1-30) farklı izolasyon uygulamalarına örnekler 
verilmektedir.

 Isı yalıtımlı borular içlerinde durgun hava 
boşluğu olan iç Ø 80 ve dış Ø 125 eşeksenli 
bir borudan oluşurlar. Alanın el vermemesi 
nedeniyle her iki dirseğin de Ø 80 ısı yalıtımlı 
olarak başlanması teknik açıdan mümkün 
olamamaktadır. Ancak, bir tahliye veya emiş 
kanalı seçmek suretiyle izolasyonlu dirseğe 
başlamak mümkündür. ısı yalıtımlı emme 
dirseği ile başlanması halinde kendi flanşı 
üzerinde çarpıştırarak atık gaz püskürtme 
\anşı ile birleştirilmesi suretiyle hava emme ve 
atık gaz tahliye çıkış uzunlukları aynı seviyeye 
getirilirler.

• Yalıtımlı atık gaz kanallarındaki ısı kaybı. Ø 
80 tahliye kanalındaki yüzeylerden soğumaya 
bağlı atık gaz kondensasyon sorunlarını önle-
mek için tahliye kanalının boyunu 12 metre ile 
sınırlandırmak gereklidir. Şekilde (Şek. 1-30) 
tipik yalıtım örneği gösterilmektedir, kısa emiş 
kanalı ve çok uzun tahliye kanalı (5 metreden 
fazla). Kombinin bulunduğu mekandaki nemli 
havanın dışarıdan giren havayı alan kanalın 
harici sıcaklıktan ötürü soğuması ile emiş ka-
nalında oluşacak kondensasyonun önlenmesi 
amacıyla emiş kanalının tümü izolasyonludur. 

Çataldan çıkış dirseği hariç tümüyle izole 
edilmiş tahliye kanalı, bunun amacı kanaldaki 
ısı kaybının minimuma indirilmesi ve bu su-
retle duman kondensasyonunun oluşmasının 
önlenmesidir.

 NOT: yalıtımlı kanalların montajı esnasında 
her 2 metrede bir dübelli kelepçe montelemek 
gereklidir.

• Açık hazneli ve takviye fanlı B tipi konfigü-
rasyon.

Cihaz, binaların içine B modelindeki gibi monte 
edilebilir. Her olasılıkta, tüm teknik talimatlar, 
teknik kurallar, yürürlükteki ulusal ve yerel dü-
zenlemelere itaat edilmesi tavsiye edilir.
- B tipi açık hazneli kombi cihazlarının cihaza 

sirayet ederek, sağlıklı çalışmasını olumsuz 
olarak etkileyebilecek buhar yayıcı veya uçucu 
materyallerin (örneğin, asit buharları, tutkallar, 
vernik ve boyalar, solventler, yanıcılar, vs.) ve 
tozların (örneğin, ahşap işlemelerinden çıkan 
talaş ve benzer tozlar, karbon ve çimento tozu, 
vs.) kullanıldığı ticari, sanatsal veya endüstriyel 
faaliyetlerin yürütüldüğü mekanlara monte 
edilmemesi gerekmektedir. 

- B konfigürasyonunda, kombiler yatak odaları-
na, banyolara veya stüdyo evlere kurulmama-
lıdır.

- B konfigürasyonlu cihazların sadece dış 
mekanlarda (kısmen korunaklı yerlere) veya 
konut olarak kullanılmayan ve sürekli olarak 
havalandırılan mekanlara kurulması tavsiye 
edilir.

Setin kapsamı:
 1 adet - Tahliye contası (1)
 1 adet - Flanş sızdırmazlık contası (2)
 1 adet - Dişi emiş >anşı (3)
 1 adet - Dişi tahliye >anşı (4)
 1 adet - 90° dirsek Ø 80 (5)
 1 adet - Boru tapası (6)
 1 adet - Yalıtımlı Ø 80 emiş terminali (7)
 1 adet - İç pullar (8)
 1 adet - Dış pul (9)
 1 adet - Yalıtımlı Ø 80 tahliye borusu (10)
 1 adet - Ø 80/125 (11) eşmerkezli dirsek (12)

MAKS. MAKS.
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1.11 BACA/BACA DELİĞİNDEN ATIK 
GAZ TAHLİYESİ.

Atık gaz tahliye kanalının geleneksel tipte çok 
yollu baca sistemine bağlanmaması gerekir. 
Atık gaz tahliyesi, LAS tipi özgün bir müşterek 
baca deliğine bağlanabilir. Birleşik ve müşterek 
baca sistemleri yürürlükteki teknik talimatların 
hesaplama metotları ve temel kuralları takip edi-
lerek mesleki açıdan vası\ı personel tarafından 
projelendirilmelidir. Atık gaz tahliye borularının 
bağlanacakları baca veya boruların seçimlerinin 
yürürlükteki teknik talimatların şartlarına cevap 
vermeleri gereklidir.

1.12 BACA VEYA TESİSAT ŞAFTLARI 
BORULARININ DÖŞENMESİ.

Boru döşeme işlemi, borular aracılığıyla, gazla 
çalışan cihazların atık madde tahliyesi için, 
mevcut veya yeni yapılan bir baca, atık gaz tahliye 
deliği veya tesisat şa=ı ve borulardan oluşan bir 
sistem kurulmasıdır (yeni binalarda da). Boru 
döşeme işlemleri esnasında yürürlükteki yasal 
düzenlemelerin yanı sıra standartlar ile kullanım 
ve montaj için üretici tarafından sunulan talimat-
lara riayet edilmesi gerekmektedir. 

1.13 TAHLİYE KANALLARI, 
BACALAR, BACA ŞAPKALARI VE 
TERMİNALLER.

Yanan maddelerin tahliyesinde kullanılan baca, 
baca şapkaları, yanma ürünlerinin tahliyesi için 
olan benzeri bacaların konuyla ilgili uygulanabi-
lir teknik standartlara ve tüm geçerli talimatlara 
uygun olmaları gerekmektedir. Baca şapkaları 
ve çatı tahliye terminallerinin teknik mekanlara 
olan mesafelere ve en yüksek nokta kotları, teknik 
mevzuatlara uygun olmalıdır.

Tahliye fanlarının duvara yerleştirilmesi. 
Tahliye fanlarının:

- binaların dış duvarlarına yerleştirilmeleri;

- yürürlükte bulunan konuyla ilgili teknik stan-
dartlarda belirtilen minimum mesafelere riayet 
edilmesi gerekmektedir.

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

1.14 TESİSATIN DOLDURULMASI.
Kombi bağlandıktan sonra, tesisatı dolum mus-
luğu aracılığıyla doldurun (Şek. 2-2).
Dolum işleminin, muhtemel hava kabarcıkları-
nın kombi cihazı üzerinde öngörülen tahliyeler-
den çıkmasına olanak sağlanabilmesi amacıyla 
yavaşça yapılması gerekmektedir.
Kombiye, pompanın üzerinde bulunan bir oto-
matik tahliye valfı yerleştirilmiştir. Radyatörlerin 
tahliye valflarını açın. Radyatörlerin tahliye 
valflarını yalnızca su çıkmaya başladığında 
kapayınız.
Kombi manometresi 1,2 bar değerini gösterdiği 
zaman dolum musluğunun kapatılması gerek-
mektedir.

Not: Bu işlemler esnasında pompayı dönüşümlü 
olarak çalıştırın, bunun için de gövdede yer alan 
stand-by/yaz kış düğmesine (2) basın. Motoru 
çalıştırarak ve ön tapayı gevşeterek sirkülasyon 
pompasının havasını alın.
İşlem sona erince tapayı tekrar sıkıştırınız.

1.15 GAZ TESİSATININ DEVREYE 
ALINMASI.

Tesisat işletime sokulurken teknik yönetmeliklere 
uyulmalıdır. Burada tesisatlar ve ilk çalıştırma 
işlemleri üç bölüme ayrılmaktadır: yeni tesisat-
lar, değişikliğe uğramış tesisatlar, tekrar devreye 
sokulmuş tesisatlar.
Yeni yapılan gaz tesisatlarında:
- kapı ve pencereleri açınız ;

- kontrolsüz alev ve kıvılcım oluşmasına mahal 
vermeyiniz;

- borularda mevcut havanın alınmasını sağlayın;

- iç sistem gerginliğini kontrol edin talimatlara 
göre yürürlükteki teknik düzenlemeler.

1.16 KOMBİNİN DEVREYE ALINMASI 
(ATEŞLEME).

Mutabakat beyannamesi verilmesi amacıyla 
yasa tarafından sağlanan kombi çalıştırılırken 
aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekir (verilen 
işlemler sadece uzman personel tarafından ve 
sadece görevli personel ile yapılmalıdır):
- iç sistem gerginliğini kontrol edin talimatlara 

göre yürürlükteki teknik düzenlemeler;

- kullanımda olan hattaki gaz türü ile kombi 
cihazının ayarlanmış olduğu gaz türünün 
uyumlu olmasını kontrol ediniz;

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

- kombiyi yakınız ve sağlıklı ateşleme oluştuğun-
dan emin olunuz;

- gaz debisi ile basınç değerlerinin kullanım 
kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olup 
olmadığını kontrol edin (parag. 3.17);

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

- kombi girişine ve kombinin girişine yerleştiril-
miş genel şalterin müdahalesini kontrol edin;

- hava aspirasyonu ve tahliye eşeksenli termina-
linin (mevcut olması halinde) tıkalı olmadığını 
kontrol edin.

Bu kontrollerden bir tanesinin dahi sağlıklı sonuç 
vermemesi halinde kombi cihazının çalıştırılma-
ması gerekir.

NOT: Yalnızca kurulumu gerçekleştiren kişi tara-
fından hizmete sokulma işleminin sonunda, yetkili 
bir firma Alpha garantisinin etkinleştirilmesi için 
gerekli ilk kombi kontrolünü gerçekleştirebilir. 
Kontrol ve garanti sertifikaları kullanıcıya ve-
rilirler.
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B
as

ın
ç 

(m
 S

S)

SS Debi (l/h)

B
as

ın
ç(

kP
a)

Tesisat üzerindeki uygulanabilir debi / basınç grafiği.

A = Tesisatın by-pass devre dışı iken maksimum hızdaki debi/basınç eğrisi
B = Tesisatın by-pass devrede iken maksimum hızdaki debi/basınç eğrisi
C = Tesisatın by-pass devre dışı iken ikinci hızdaki debi/basınç eğrisi
D = Tesisatın by-pass devrede iken ikinci hızdaki debi/basınç eğrisi

1.18 TALEP ÜZERİNE SAĞLANAN 
SETLER.

• Tesisat kapatma musluk seti. Kombi, bağlama 
gruplarına ait gönderme ve geri dönüş boru-
larının üzerine yerleştirilebilir denetlenebilir 
musluklarının montajına elverişlidir. Bu set, 
özellikle de kombinin bakımı aşamasında, tüm 
tesisat suyunun boşaltılması yerine yalnızca 
kombi içerisindeki suyun boşaltılmasına ola-
nak sağladığı için çok yararlıdır.

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

dozaj seti.
 Polifosfat dozaj ayarlayıcı, sıcak kullanım suyu 

üretim ve ısıl değişimini zaman içerisinde 
orijinal koşullarında koruyarak kireç biri-
kintisi oluşumunu azaltır. Kombi, polifosfat 
dozaj ayarlayıcı uygulamasına uygun olarak 
hazırlanmıştır.

• Kaplama kiti. Cihazın kısmen korunaklı me-
kanlara direkt hava emişli montajı durumunda, 
kombinin doğru işleyişini sağlayan ve kötü 
hava koşullarından koruyan uygun bir kaplama 
monte edilmesi şarttır (Şek. 1-8); B tipi kon-
figürasyonda iç mekana yapılan montajlarda 
da, atık gaz tahliye seti ile birlikte üst koruma 
kapağının takılması zaruridir.

• Rezistanslı donma önleyici set (talep üzerine). 
Kombinin sıcaklığın -5°C'nin altına indiği 
ortamlara montajı durumunda gaz kaynağı 
eksiklebilir veya kombi ateşleme eksikliği ne-
deni ile bloke olursa cihazın donma noktasına 
gelmesi mümkündür. Su devresini, istek üzeri-
ne edinilebilen (donmaya karşı kit) bir elektrik 
resistansı, ilgili kablolar ve bir kumanda ter-
mostatından oluşan bir aksesuar ile koruma 
(montaj için aksesuar kitinin paketinde yer 
alan kılavuzu dikkatlice okuyunuz).

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

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

bağlantı grup kiti.
 Kit, kombinin tesisata yapılacak olan tüm 

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

 Ankastre montaj için, yine "ayni set (b)" ile 
ankastre kasadan çıkışın önden ve arkadan 
montajı mümkün olabilmektedir.

Yukarıda belirtilen setler komple bir şekilde 
montaj ve kullanım kılavuzları ile birlikte su-
nulmaktadırlar.

1.17 SİRKÜLASYON POMPASI.
CB 24 TF serisi kombiler üç pozisyonlu hız 
elektrik regülatörü yerleştirilmiş pompa ile 
donatılırlar. Pompa birinci hızda iken kombi 
doğru şekilde çalışmaz. Kombinin en iyi işleyişi 
için yeni tesisatlarda (tek boru ve modül) sirkü-
lasyon pompasının en yüksek hızda çalıştırılması 
tavsiye edilir. Sirkülasyon motoru kondansatör 
ile donatılmıştır.

Pompanın muhtemel engelleme durumundan 
çıkartılması. Uzun bir süre çalışmadıktan sonra 
sirkülasyon pompasının bloke olması halinde, 
ön kapağın sökülerek motor milinin tornavida 
ile döndürülmesi gerekir. Bu işlemi dikkatlice 
yapmak suretiyle cihaza zarar vermemeye özen 
gösteriniz.

By-pass ayarı (det. 24 Şek. 1-32). Gerek du-
yulması halinde tesisatın ihtiyaçlarına göre by-
pass'ın grafikte gösterilmiş bir asgariden (by-pass 
hariç) bir azamiye (by-pass dahil) ayarlanması 
mümkündür (Şek. 1-31). Düz bir tornavida ile 
ayarı yapın, saat yönünde çevrilerek by-pass 
devreye sokulur, saat yönünün tersinde çevrilerek 
devre dışı bırakılır.
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Açıklamalar:
 1 - Çekme girişleri (hava A) - (atık gaz F)
 2 - Hermetik oda
 3 – Fan
 4 - Yanma odası
 5 - Kullanım suyu akış anahtarı
 6 - Gaz valfı
 7 - Kullanma suyu sensörü
 8 - Tesisat doldurma musluğu
 9 - Basınç alma noktası pozitif sinyal
 10 - Basınç alma noktası negatif sinyal
 11 - Atık gaz basınç anahtarı
 12 - Güvenlik termostatı

 13 - Atık gaz davlumbazı
 14 - Gidiş sondası
 15 - Hızlı tip değiştirici
 16 - Tespit ve ateşleme bujileri
 17 - Tesisat genleşme tankı
 18 - Brülör
 19 - Kalorifer düşük basınç anahtarı
 20 - tahliye valfi
 21 - Kombi pompası
 22 - Kolektör
 23 - Tesisat boşaltma musluğu
 24 - By-pass
 25 - 3 bar güvenlik valfi

 Not:  bağlama grubu (opsiyonel)

1.19 KOMBİ PARÇALARI.


