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Değerli Tüketicimiz,
Kombiniz tüm ısınma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabilmek amacıyla üretilmiştir.
Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlaşılabilir kullanım ile yüksek performansı sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.
Sizin için hazırlanmış olan bu kitapçıkta; kombinizin doğru ve verimli kullanılması ile ilgili olarak çok faydalı 
bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.
Lütfen kombinizi, bu kitapçığı okumadan kullanmamaya özen gösteriniz.

B  kombiler aşağıda belirtilen direktifler doğrultusunda CE işaretini taşımaktadır.
- Gaz direktifi 9/ / EC
- Güç / Performans direktifi 92/42/ EEC
- Elektromanyetik uygunluk direktifi 2004/108/EC
- Düflük voltaj direktifi 2006/95/EC
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Kullan›c› Talimatlar›
Montaj Öncesi Talimatlar :

Kombi atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak için dizayn edilmifltir. Kombi
performans›na ve ç›k›fl gücüne uygun merkezi ›s›tma sistemi ve kullan›m s›cak suyu sistemine
ba¤lanmal›d›r.
Kombinin montaj› kalifiye montaj eleman› taraf›ndan yap›lmal› ve afla¤›daki ifllemler iyi bir flekilde
sa¤lanmal›d›r:

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

b) Kombinin mevcut gaz ile çal›flt›r›labilmesi için uygun olup olmad›¤› dikkatlice kontrol edilmelidir.
Daha detayl› bilgi için ambalaj üzerindeki notlara ve cihaz üzerindeki etiketlere bak›n›z.

c) Kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar›n› toplamak
için özellikle dizayn edilmifl bacalar d›fl›nda baca bafll›¤›n›n uygunlu¤unu, bafll›¤›n t›kal› olmamas›na
ve di¤er cihazlar›n egzost gazlar›n›n ayn› baca kanal› içerisinden geçerek ç›kmamas›n› dikkatlice
kontrol ediniz.

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

Çal›flt›rma Öncesi Talimatlar :

Kombinin ilk çal›flt›rmas› bir yetkili servis teknisyeni taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Afla¤›daki ifllemleri yerine getiniz :

a) Kombi parametreleri ile elekrik, su, gaz besleme sistemleri ayarlar›n›n uygunlu¤u

b) Montaj›n kanunlara ve yönetmeliklere uygunlu¤u

c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u

Yukar›daki ifllemlerin yap›lmamas› durumunda; cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.
Çal›flt›rma önce koruyucu plastik kaplamay› cihazdan sökünüz. Boyal› yüzeylerin bozulmamas›
için herhangi bir alet veya afl›nd›r›c› deterjan kullanmay›n›z.

Kombinin Çal›flt›r›lmas› :

Brülörün do¤ru yak›lmas› için, ifllemler afla¤›daki gibidir :
1) Kombiye enerji beslemesini sa¤lay›n›z.
2) Gaz vanas›n› aç›n›z.
3) Konum seçme anahtar›n› yaz konumu (    ) veya k›fl konumu (T) na getiriniz.
4) Brülörü yakmak için ›s›tma termostad›n› (5) ve kullan›m suyu termostad›n› (6) çeviriniz.
S›cakl›k de¤erini yükseltmek için termostad› saat yönünde, düflürmek için saat yönünün tersine
çeviriniz.

Yaz konumunda (    ) brülör ve sirkülasyon pompas› sadece s›cak su gerekti¤inde çal›flmaya
bafllayacakt›r.
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Uyar› : ‹lk çal›flt›rma s›ras›nda gaz borular› içerisindeki hava tahliye edilinceye kadar brülör do¤rudan
do¤ruya yanmaz ve kombinin bloke olmas›na neden olur.
Bu durumda  gaz brülöre  ulafl›ncaya kadar ateflleme ifllemini tekrarlay›n›z ve konum seçme anahtar› (1)
en az 1 saniye boyunca (R) konumuna getirmek suretiyle ateflleme iflleminin tekrarlanmas› önerilir.
(bkz. flekil 4)

Önemli : Konum seçme anahtar›n›n (1) k›fl konumunda (R), ›s›tma termostad›na (5) her müdehalede
zorunlu olarak birkaç dakika duraklama olacakt›r. Brülörün hemen yanmas› için konum seçme
anahtar›n› (1), kapal› konuma (0) konuma getirdikten sonra k›fl konumuna (R) getiriniz. Bu duraklama
kullan›m s›cak suyu konumunda söz konusu de¤ildir.

Oda S›cakl›¤›n›n Ayarlanmas› :

Sistem oda s›cakl›klar›n›n kontrölü için bir oda termostat› (ilgili yönetmeliklere bak›n›z) ile
donat›labilir.
Oda termostat›n›n olmad›¤› durumda, ilk çal›flt›rmada oda s›cakl›klar›n›n kontrölü ›s›tma termostat›n›n
(5) çevrilmesiyle mümkün olacakt›r.
S›cakl›k de¤erini yükseltmek için termostat saat yönünde,  düflürmek için saat yönünün tersine
çeviriniz. Elektronik alev modülasyonu, brülöre gerçek ›s› eflanjörü ihtiyac›na göre gaz geçiflini
ayarlayarak kombinin istenilen s›cakl›¤a ulaflmas›n› sa¤lar.

Kullan›m Suyu S›cakl›¤›n›n Ayarlanmas› :

Gaz valfi kullan›m suyu termostat›n›n (6) ayarlanmas› ve musluklardan akan suyun debisine ba¤l›
olarak çal›flan bir elekronik alev modülasyonu fonksiyonu ile donat›lm›flt›r. Bu elektronik ayg›t
kombiden düflük su ak›fl debilerinde bile, sabit s›cakl›kta su al›nmas›n› sa¤lar. Kombinizin enerji
tasarrufu ve ekonomik çal›flmas›n› sa¤lamak için kullan›m suyu termostat ayar butonunu (6)
“- comfort -” aral›¤›nda tutunuz. (bak›n›z flekil 2). K›fl konumunda ihtiyaca uygun olarak kullan›m
suyu s›cakl›¤›n›n artt›r›lmas› gereklidir.

fiekil 2-b

ECO 280 i

fiekil 2-a

ECO 240 i  - ECO 240 Fi - ECO 280 Fi

fiekil 1-b

ECO 280 i

0312_0301fiekil 1-a

ECO 240 i - ECO 240 Fi - ECO 280 Fi
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Kombiye Su Doldurulmas› :

Önemli : Düzenli olarak manometreden (7) bas›nç de¤erinin 0.5 ile 1 bar aras›nda olup olmad›¤›n›,
kombi çal›flmazken kontrol ediniz. Yüksek bas›nç durumunda kombi  boflaltma vanas›n› 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.
Düflük bas›nç durumunda kombinin doldurma muslu¤unu saat yönünün tersine çevirerek aç›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. Bas›nç düflmesi s›kça oluyorsa, kombinizin kontrol ettirmek
için yetkili servisi ça¤›r›n›z.

Kombi, su eksikli¤i ve pompa blokaj› durumunda; kombiyi durduran hidrolik difrensiyel bas›nç
sensörü ile sunulmufltur.

Kombinin Kapat›lmas› :

Kombiyi kapatmak için, konum seçme anahtar›n› (1), kapal› (0) konuma çeviriniz; böylece kombiye
elektrik beslemesi kesilecektir.

Sistemin Uzun Süreli Durmas›, Donmaya Karfl› Koruma (Merkezi Is›tma
Sistemi) :

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 eklenmesi). Her y›l tesisattaki antifriz bomesini yetkili bir tesisatç›ya
ölçtürülerek, uygunlu¤u kontrol ettirilmeli. E¤er uygun de¤ilse antifiriz eklenmelidir.
Elektronik kombi iflletim sistemi, ›s›tma ve kullan›m suyu konumlar›n›n her ikisinde kombi kalorifer devresi
s›cakl›¤›n›n 5˚C’nin alt›na düflmesi durumunda çal›flan “donmaya karfl› koruma” fonksiyonuna sahiptir.
Donmaya karfl› koruma fonksiyonunun çal›flmas› için afla¤›daki flartlar sa¤lanmal›d›r :
* Kombi elektrik beslemesi aç›k olmal›d›r;
* Konum seçme anahtar› (1), kapal› (0) konumda olmamal›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.

fiekil 3

00
02

23
02

00
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Gaz De¤iflimi :

Kombi cihazlar› hem do¤algaz hem de LPG ile çal›flabilecek flekilde üretilmifllerdir. Herhangi bir gaz
de¤iflimi Yetkili Servis taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.

Emniyet Sistem Göstergeleri - Çal›flmas› :

1) Yaz - K›fl - Reset Botunu
2) Alev Oluflumu Göstergesi (gaz valfi elektrik beslemesi)
3) Blokaj göstergesi (gaz blokaj›, ateflleme problemi)
4) Enerji göstergesi

Kombi aktif olduklar›nda çal›flmay› engelleyen, afla¤›daki emniyet sistemleri ile donat›lm›flt›r:

ECO 240 i - ECO 240 Fi - ECO 280 Fi

Neon-1

Neon-2

S‹NYAL
NEON 1 NEON 2ARIZA

Gaz Blokaj›

Baca Ünitesi Yetersiz
(Hermetik Modeller)

Sistem Bas›nc› (Is›tma Devresi) Yetersizli¤i
veya Sirkülasyon Pompas› Blokaj›

NTC Ar›zas›

Emniyet Termostad› (Tüm Modeller) veya
Baca Termostad› (Bacal› Modeller) Uyar›s›

Kapal›

Kapal›

Kapal›

Yavafl Yan›p
Sönme

Yavafl Yan›p
Sönme

Aç›k

H›zl› Yan›p
Sönme

Yavafl Yan›p
Sönme

Yavafl Yan›p
Sönme

Aç›k

RESET

Konum Seçme Butonu ‹le Resetleyin (min. 1 sn.)

Yetkili Servise Baflvurun

Kombiye (kapal› sisteme) Su Takviyesi Yap›n veya
Yetkili Servise Baflvurun

Yetkili Servise Baflvurun

Konum Seçme Butonu ‹le veya Baca termostad›
Üzerindeki Buton ‹le Resetleyin

Yavafl yan›p sönme: Her 2 saniyede 1 defa yan›p sönme
H›zl› yan›p sönme: Saniyede 2 defa yan›p sönme

fiekil 4-a

fiekil 4-b

Neon-1

Neon-2

ECO 280 i
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Bak›m Talimatlar› :

Kombinizin verimini ve çal›flma emniyetini korumak için, her çal›flma periyodu sonunda cihaz›n›z
yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmelidir. Dikkatli bak›m, sisteminin ekonomik çal›flmas›n›
sa¤layacakt›r. Cihaz›n d›fl kaplamas›na afl›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile
temizlemeyiniz (örne¤in; gazya¤›, alkol vb.) Cihaz›n temizli¤i öncesinde, elektrik beslemesin
mutlaka kesiniz (bak›n›z; kombinin kapat›lmas›).
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Montaj Talimatlar›
Genel Bilgi :
* 1 nolu konum anahtar› k›fl pozisyonuna getirildi¤i zaman, istenilen s›cakl›¤a ulaflmak için birkaç
dakika beklemek gerekecektir.
Ana brülör ›fl›¤›n›n tekrar yanmas› için konum anahtar›n› (1), (0) konumuna getirdikten sonra tekrar
çal›flt›r›n.
* Sadece kullan›m suyu ›s›tmas› istendi¤inde, (DHW modu) beklemeye gerek olmayacakt›r.

Ekteki iflaretleme ve aç›klamalar Montaj/Tesisat› Mühendislerine hatas›z bir tesisat yapmalar› için
yard›mc› olacakt›r.
Gazl› cihazlarda tesisat, bak›m ve iflletme mutlaka kalifiye bir profesyonel taraf›ndan standartlar›na
uygun yap›lmal›d›r.

Afla¤›daki uyar›lara lütfen dikkat ediniz.
* Bu kombi, her türlü tekli veya çift borulu konvektör plakalar›na, radyatörlere ve termokonvektörlere
ba¤lanabilir. Sayfa 22’de gösterilen kapasite / pompa basma performans›na bakarak; sistem dizayn›na
karar verebilirsiniz.
* Cihaza ilk müdehale, Yetkili bir servis personeli taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Yukar›daki koflullara uyulmad›¤› takdirde cihaz garanti kapsam› d›fl›nda kalacakt›r.

Montaj Öncesi Talimatlar :

Bu kombi atmosfer bas›nc›nda, kaynama noktas›ndan daha düflük ›s›da su ›s›tmak için dizayn
edilmifltir. Cihaz merkezi bir ›s›tma sistemine ba¤lanmal›d›r ve ç›k›fl gücüne uygunluk için kullan›m
suyunu ›s›tmada da kullanabilirsiniz.

Cihaz› ba¤lamadan önce afla¤›daki koflullar›n sa¤lanmas› gerekmektedir:
A) Tüm ›s›tma tesisat›n›n, tesisat esnas›nda içinde kalm›fl olabilecek her türlü boru at›¤›, çöplerden
tamamen ar›nd›r›lmak üzere temizlenmelidir.
B) Kombinin mevcut gaz ile çal›flt›r›labilmesi için uygun olup olmad›¤› dikkatlice kontrol edilmelidir.
Daha detayl› bilgi için ambalaj üzerindeki notlara ve cihaz üzerindeki etiketlere bak›n›z.
C) Bacan›n, cihaz›n kullan›m›na uygun olup olmad›¤›na ve çekiflinin düzgün oldu¤una, herhangi bir
nedenle geri tepmenin olmad›¤›n› dikkatlice kontrol ediniz.
D) Yanma sonucunda oluflan at›klar›n d›flar› at›labilmesi için bacan›n, baca kanal›na ba¤lanmas›n›n
do¤ru yap›ld›¤›ndan emin olun ki; cihaz çal›flma esnas›nda herhangi bir t›kanma sebebiyle durmas›n.

Bak›m Talimatlar› :

Kombinizin verimini ve çal›flma emniyetini koruma için, her çal›flma periyodu sonunda cihaz›n›z
yetkili servis taraf›ndan kontrol edilmelidir. Dikkatli bak›m, sistemin ekonomik çal›flmas›n›
sa¤layacakt›r. Cihaz›n d›fl kaplamas›n› afl›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile
temizleyiniz (örne¤in; gazya¤›, alkol vb.). Cihaz›n temizli¤i öncesinde, elektrik beslemesini daima
kesiniz (bak›n›z; kombinin kapat›lmas›).

Gaz De¤iflimi :
Kombi cihazlar›, hem do¤algaz hem de LPG ile çal›flabilecek flekilde üretilmifltir. Herhangi bir gaz
de¤iflimi Yetkili Servis taraf›ndan gerçeklefltirilmelidir.
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Kombi Duvara Montaj fiablonu :

Kombinin tak›laca¤› yeri belirledikten sonra, flablonu delik aç›lacak yerleri iflaretlemek üzere duvara
yap›flt›r›n. Tesisat› gaza ba¤lay›n ve su giriflini flablona göre ayarlay›n.
Merkezi ›s›tmada, girifl ve ç›k›flta iki adet kapatma vanas› kullan›lmal›d›r. Böylelikle önemli
operasyonlarda sistemin tamamen boflalmas› önlenmifl olur. Kombi e¤er mevcut eski bir sisteme
ba¤lan›yorsa dahi, cihazdaki tesisat dönüfl hatt›na bir kap yerlefltirerek, temizlikten sonra sistemde
kalan kireç ve art›klar› toplaman›z› öneririz.
Kombiyi flablona yerlefltirdikten sonra afla¤›da verilen aç›klamalar do¤rultusunda bacay› ba¤lay›n›z.
Eco 240 i - Eco 280 i model cihaz›n›z› müstakil bir bacaya ba¤lay›n›z. Baca ile kombi aras›ndaki
ba¤lant› borusunu, TSE ve Bölgenizdeki gaz da¤›t›m› firmas›n›n talimatlar›na uygun ba¤latt›r›n›z.
Baca ile kombi aras›ndaki dikey mesafe en az 40 cm, yatay mesafe maksimum 1.5-2 metre olmal›d›r.
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Baca Ba¤lant›s› :
ECO 240 F‹ - 280 F‹

Baca ba¤lant›s› için gerekli parçalar cihazla birlikte
sunulmufltur. (Afla¤›da tan›mlanm›flt›r) Cihaz yatay
coaxial (içiçe geçmifl iki boru ile) ba¤lanabilecek
bir baca ç›k›fl›na uygun olarak dizayn edilmifltir.
Tüm ba¤lant› parçalar› sadece üretici taraf›ndan
sunulmaktad›r. Kombi coaxial baca, baca ç›k›fl›
yönünde 5 derece e¤imle ba¤lanmal›d›r. (fiekil 7)
Baca ç›k›fl›na yak›n d›flar›ya at›lan at›k gazdan
etkilenebilecek herhangi birfley olmamal›d›r.

Boru Tipi Terminalsiz Max.
Baca Uzunlu¤u

Herbir 90°C Montaj
Dirse¤i ‹çin Max.
Uzunluk K›salmas›

Herbir 45°C Montaj
Dirse¤i ‹çin Max.
Uzunluk K›salmas›

D›fl
Borulama
Çap›

Baca
Terminal
Çap›

Birleflik
(Ø 60-100 mm) 5 m 1 m 0.5 m 100 mm 100 mm

Yatay Baca Montaj Özellikleri :

fiekil 7
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Birleflik Baca Sistemi :

fiekil 9

D›fl boru s›zd›rmaz›D›fl boru kelepçesi

Restrictor - S›n›rland›r›c›

Birleflik Baca Mafsal›

(*) Baca uzunlu¤u 1 m’nin üzerinde olmas› halinde kazanda gösterilen diyafram ç›kar›lmal›d›r.

fiekil 10

Dikey Baca Ba¤lant› Seçenekleri:

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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Montaj fiartlar› :

A-Önemli Uyar›lar

- Cihaz›n›z› ehliyetli bir tesisatç›ya monte ettiriniz.
- Cihaz›n devreye al›nmas› için yetkili servisimize baflvurunuz. (Bkz. Servis Teflkilat› Kitapç›¤›)
- Cihaz›n ambalaj›n› açt›ktan sonra ambalaj at›klar›n› çocuklardan uzak tutunuz ve at›klar› uygun at›k
alanlar›na at›n›z.
- Kombi cihaz›n›z›n y›ll›k bak›m›n› yapt›rman›z› tavsiye ederiz. Yetkili servislerle y›ll›k periyodik
bak›m sözleflmesi yap›lmas›n› tavsiye ederiz.
- Ar›za halinde cihaza hiçbir flekilde müdehale etmeyiniz. (Bkz. Servis Teflkilat› Kitapç›¤›)

B-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›flabilece¤inden, hangi gazla çal›flt›r›lacaksa cihaz›n o gaza
ayarland›¤›n› kontrol ediniz.

C-Montaj Kaideleri

1- Cihaz ba¤lant› elemanlar› duvara a¤›rl›¤›n› kald›racak biçimde, kuvvetli bir flekilde ba¤lanmal›d›r.
2- 25 F su sertli¤ini geçen sular için su ar›tma tavsiye edilir (su ar›tma tüketiciye aittir).
3- Sirkülasyon pompas›n›n s›k›fl›k olup olmad›¤›n› kontrol ediniz.
4- Cihaz TSE standartlar›na uygun topraklanmal›d›r. Tesisat veya gaz borusuna topraklama
yap›lmamal›d›r. Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1,5 NYAF kablo kullan›n›z (Tesisatç›ya 2 amperlik
sigorta takt›r›n›z).
5- So¤uk su girifli 10 bar bas›nc›n› geçmemelidir. fiebeke bas›nc› daha fazla ise bas›nç düflürücü
monte edilmelidir.
6- Cihaz üzerinde, so¤uk su giriflinde filtre bulunmas›na ra¤men, flebeke hatt›na da su filtresi monte
edilmelidir.
7- Oda termostat› ve zaman programlay›c› (ilave olarak müflteri taraf›ndan tak›lmas› isteniyorsa),
elektrik kutusunda ilgili terminaldeki köprülenmifl kablo kald›r›larak yerine ba¤lanmal›d›r.
8- Emniyet vanas›na ba¤lanacak olan tahliye hortumu, bir gidere ba¤lanacakt›r.
9- Cihazla beraber verilen flablonu kullanarak ba¤lant› kaidesi ve ask› deliklerini hassas olarak
markalay›n. Cihaz›n terazide oldu¤unu kontrol ediniz.
10- Tesisat ba¤lant›lar›n› yaparken conta ve filtre kullanmay› unutmay›n›z. (Tesisat dönüflü ve so¤uk
su girifline)

Uyar›lar :

1- Cihaz›n›z› 220-230 V monofaze-topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z.
2- Tesisat bas›nc›n›z› 2 atü’den yüksek yapmay›n›z.
3- Cihaz›n›z› harici fiziki ve kimyevi etkenlerden koruyunuz.
4- Cihaz›n›z› LPG ile kullan›yorsan›z; LPG tüpleri yan yat›rmay›n ve ters çevirmeyiniz. Bu durumda
cihaz›n›za zarar verebilirsiniz.
5- Tafl›ma ve nakliye ifllemini, cihaz›n ambalaj› üzerindeki iflaretlemeleri dikkate alarak; cihaz›n orjinal
ambalaj› ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek (nem, su, darbe v.b.) etkenlere karfl› cihaz›n›z›
koruyunuz.
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Pratik Tavsiyeler :

Donmaya Karfl› Tedbirler (S›cak su-›s›tma devresi için)

Tesisat›n›z› donmaya karfl› korumak için, Yetkili Servisimizden 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 ifllemden sonra tekrar sökülen noktalar› eski haline getirmeden cihaz›n›z› kullanmay›n›z.
Is›tma Devresi
- Kalorifer devresinin suyunu boflalt›n›z.
- Is›tma teçhizat›n› bir antifriz kullanarak koruyunuz. Bu antifrizin sa¤lad›¤› koruma düzeyinin, düzenli
olarak kontrol edilmesi donmaya karfl› koruma sa¤layacakt›r.
- Oda termostad› kullan›ld›¤›nda, s›cakl›k termostat›n›n min 5°C ile 10°C aras›nda bulunmas› sistemi
donma hadisesine karfl› korur. Donmaya karfl› önlemlerin anlat›ld›¤› 5. sayfada detayland›r›ld›¤› gibi.
- Kombinizi aç›k b›rak›n; kombi katkaloriferi önce devir daimin, ard›ndanda brülörün devreye girdi¤i
bir çal›flma sistemi ile donat›lm›flt›r.
Önemli Uyar›lar :

“Ürün Garanti fiartlar›” ile ilgili olarak, tüketicinin dikkat etmesi gereken hususlar;

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

1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
Ürünün ilk çal›flt›rmas›n› mutlaka yetkili servise yapt›r›n›z ve garanti belgesini servis personeline
onaylatt›r›n›z.

2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n
bulunmamas› halinde, garanti belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal
seri numaras›n›n silinmesi - tahrif edilmesi halinde.

3. Cihaz›n›z›n montaj ve kullanma klavuzunuzda tarif edildi¤i flekli ile kullan›n›z. Kullan›m hatalar›ndan
meydana gelebilecek ar›za ve hasarlar.

4. Ürünün müflteriye teslim tarihinden sonra hakliye s›ras›nda oluflabilecek hasarlar.
5. Yüksek, düflük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan voltaj

de¤eri cihaz üzerinden afl›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›flmas›) sebebiyle
oluflabilecek hasar ve ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.

6. Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan yang›n, su basmas›, don ve dona maruz kalmas›ndan dolay›
tesisat›n veya kombinin zarar görmesi.

7. LPG gaz›n›n uygun flartlarda ve kullan›m talimatlar›na uygun kullan›lmamas› halinde hasar ve
ar›zalar. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)

8. Yetkili servis elemanlar› d›fl›nda flah›slar taraf›ndan bak›m, onar›m veya baflka bir  nedenle
müdahale edilmemifl olmal›d›r.

9. Kullan›c›n›n periyodik olarak yapmas› icap eden bak›m ve kontrolleri yapmamas›ndan
do¤acak hatalar.

10. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta yada
temsilcilik sorumludur.

BAKIM

Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen minimum kullan›m ömrü 15 y›ld›r.
‹lgili yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.
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Cihaz›n emniyetli ve rand›manl› çal›flmas› için yetkili servisimize y›ll›k periyodik bak›m›n› yapt›rman›z›
tavsiye ederiz.

Elektrik Ba¤lant›s› :

Elektrik güvenli¤i ancak do¤ru topraklama ile sa¤lanabilir. Kombiyi 220-230 V monofaze (topraklamal›
elektrik hatt›na minimum) 3x1,5 mm elektrik kablosu ile sa¤l›kl› bir flekilde 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.

* Çift kutuplu anahtar ile kombiye elektrik ba¤lant›s›n› izole ediniz.
* Kontrol kart›n›n iki vidas›n› sökünüz.
* Kontrol kart›n› çeviriniz.
* Kapa¤› sökünüz ve kablo ba¤lant›s› için olu¤u aç›n›z.

fiekil 11

A- 2A h›zl› 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 Termostat› Terminali

Oda Termostad›n›n Ba¤lanmas› :

* Afla¤›daki tan›mland›¤› flekilde, ana güç terminal blo¤una (fiekil 11-12) oluk aç›n›z.
* (1)  ve (2) terminallerindeki ba¤lant› kablosunu ç›kar›n›z.
* Çift kabloyu içerideki kablo yata¤›ndan geçirerek iki terminale ba¤lay›n›z.

Program Saatinin Ba¤lanmas› :

* Program saatinin motorunu ana PCB kart›nda M3 ba¤lant›s›na (terminal 18 ve 20) ba¤lay›n.
* Program saatinin anahtar›n› M3 ba¤lant› terminallerine (17 ve 19) ba¤lay›n ve gömle¤i kald›r›n›z.
* Her ihtimale karfl› bataryal› program saati ba¤l›yorsan›z; saati M3 ba¤lant› terminallerine (18 ve 20)
ba¤lamay›n.

KAPAK

COVER

TERM‹NAL KUTUSU

fiekil 12

TERMINAL BOARD

0004190400 9402250715
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14’

17’de

veya

gösteriminde ç›k›fl

ayarlayarak,
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Brülör Bas›nçlar› – Max/Güç Ç›k›fllar› :
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Kontrol ve ‹flletme Aletleri :

Cihaz Avrupa standartlar›nda full olarak afla¤›da verilen ekipmanlarla dizayn edilmifltir.
* Kalorifer ›s›tma ›s›s› potansiometre ile ayarlan›r. Bu potansiyometre Kaloriferi ›s›tmada ak›flkan›n
max. s›cakl›¤›n› yerlefltirir. Is› de¤eri min. 30°C ‘den max. 85°C ‘ye gider. Is›y› artt›rmak için 5 nolu
dü¤meyi saat yönünde, azaltmak için aksi saat yönünde çeviriniz.
* Kullan›m suyu s›cakl›¤› potansiyometre ayarlan›r. Bu potansiyometre kullan›m suyu max. s›cakl›¤›n›
yerlefltirir. Is› de¤eri min. 35°C ‘den max. 65°C ‘ye su girifl debisine ba¤l› olarak yerlefltirir. Is›y› artt›rmak
için 6 no’lu dü¤meyi saat yönünde, azaltmak için aksi saat yönünde çeviriniz.
* Hermetik modeller için hava bas›nç anahtar›, ana brülörün egzoz gazlar›n›n baca kanal›yla
verimli olarak d›flar›ya at›ld›¤›n›n kontrolünü sa¤lar.  Kombi cihaz› ›s›tma ve s›cak su ihtiyac›m›z› karfl›lamak
üzere Avrupa Standartlar›nda üretilmifltir. Ürünü oluflturan ekipmanlar ve görevleri afla¤›da tan›mlanm›flt›r.

* Afl›r› çal›flmaya zorlanan modellerde hava bas›nç * Hidrolik emniyet vanas› (›s›tma
anahtar›; (ECO 240 Fi-ECO 280 Fi)     devresi)
Bu anahtar; ana brülörün, egzost baca kanal›n›n Bu ayg›t 3 bar’a ayarlanm›flt›r ve
verimli olarak çal›flmas›n› sa¤layan anahtar›d›r. ›s›tma devresinde kullan›l›r.
Afla¤›da verilen hatalardan birinin oluflmas› sonucu; Emniyet vanas› bir sifonlu
- Baca terminali t›kanm›fl boflaltmaya ba¤lanabilir.
- Venturi t›kal›
- Fan bloke olmufl
- Venturi ile hava bas›nç anahtar›n›n aras›ndaki
ba¤lant› aktif de¤ilse,
kombi bekleyecektir ve (4) no.lu ›fl›k yanacakt›r.
* Baca emniyet termostat› (ECO 240 i-ECO 280 i)
Baca davlumbaz›n›n sol taraf›na yerlefltirilmifl olan baca emniyet termastat›, bacan›n t›kal› olmas› veya
yetersiz baca çekiflinin olmas› durumunda (2 nolu led yavafl bir flekilde yan›p söner) ana brülöre gaz ak›fl›n›
keser. Bu tür durumlarda kombi bloke olur ve sadece ar›zan›n nedenini ortadan kald›rd›ktan sonra fiekil 15’te
gösterilen butona basarak veya konum anahtar›n› (1) mevcut konumundan geçici olarak (R) konumuna
getirerek atefllemeyi tekrarlamak mümkün olur.

* Afl›r› ›s›nma (Emniyet) termostat›
Is›tma ak›fl›nda bir sensör bulunmaktad›r. Bu termostat primer sisteminde su tank›ndaki afl›r› ›s›nmada ana
brülöre giden gaz ak›fl›n› keser. Bu koflullar alt›nda kombi bloke olur (2 nolu led yavafl bir flekilde yan›p söner)
ve bu anormal durum ortadan kalkt›ktan sonra konum anahtar›n› (1) mevcut konumundan geçici olarak (R)
konumuna getirerek atefllemeyi tekrarlamak mümkün olur.

NOT: Baca ve emniyet termostat› kesinlikle devre d›fl› b›rak›lmamal›d›r.

* Ateflleme iyonizasyonu dedektörü
Alev hissedici elektrodu, brülörün sa¤›nda olup, ana brülörün alevi tamamlanmad›¤›nda veya gaz
hatas›nda çal›flma güvenli¤i sa¤lar. Bu koflullar alt›nda kombi bloke olacakt›r (3 nolu led yanacakt›r).
Seçici konum anahtar›n› (1), k›sa bir an için (R) reset konumuna getirin.

63 9810.0267  -  Rev.01 - 11/06/2008



19

* Hidrolik bas›nç sensörü
Bu ayg›t, sistem bas›nc› e¤er 0.5 bar’›n üzerine ç›kt›¤›nda ana brülörü çal›flt›r›r.

* Pompan›n ilave çal›flmas›
Kombi merkezi ›s›tma modunda iken, brülör oda termostat› veya arac› vas›tas›yla kapand›¤›nda, pompa
son 3 dakika elektronik kontrollü olarak ilave çal›flma yapar.

* Donmaya karfl› koruma (merkezi ›s›tma sistemi)
Merkezi ›s›tma ak›fl s›cakl›¤› 5 ˚C’nin alt›na düfltü¤ünde, kombinin içinde bulunan elektronik iflletmeli
“donma koruma” fonksiyonu, brülörü ›s›tma ak›fl s›cakl›¤› 30 ˚C oluncaya kadar devrede tutar. Bu
fonksiyon, elektrik ba¤l› iken, gaz aç›k ve sistem bas›nc› tavsiye edilen de¤erlerde iken çal›flabilir.

* Pompa blokaj›n› engelleme
Merkezi ›s›tma sisteminin 24 saat kullan›lmad›¤› durumlarda pompa otomatik olarak 10 sn. için çal›fl›r.
Bu fonksiyon kombinin elektrik ba¤lant›s› aç›kken çal›fl›r.

Ateflleme ve Alev Hissedici Elektrodlar›n Konumu :

fiekil 16

Elektronik Kart Ayarlar›:

MET/GLP MET/GLP

fiekil 17- a fiekil 17-b

NOT: Yukar›daki ayarlar› set ederken, elektrik beslemesinin kesildi¤inden emin olunuz.
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Yanma ürünlerinin hijyen seviyesini ve yanma performans›n› ölçer. Afl›r› çal›flan kombi modellerinde bu
amac› gerçeklefltirmek için iki test noktas›nda incelen ba¤lant›lar kullan›lmaktad›r.
Bu iki test noktas›ndan biri, egzost bacas›na ba¤lanm›fl olup, yanma verimini ve yanma ürünlerinin
hijyenik standartlar›n› ölçmeyi sa¤lar.
Di¤er test noktas› hava girifl kanal›na ba¤lanm›fl olup, ortak baca sisteminde yanma ürünlerinin
sirkülasyonunu kontrol eder. Egzost baca kanal› test noktas›nda afla¤›daki hususlarda ölçümler yap›labilir;

* Yanma ürünleri s›cakl›¤›
* O2 veya CO2 konsantrasyonunu
* CO konsantrasyonunu

Yanma havas› s›cakl›¤›, hava girifl kanal›ndaki test noktas›nda ölçülmelidir.

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.

Yanma parametrelerinin kontrolü

* LPG tiplerinde 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.

fiekil 18
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LPG ‹le Çal›flt›rmada Ön Haz›rl›klar :

Cihaz LPG ile çal›flt›r›lacaksa; su tesisat› ba¤lant›lar› ve testi daha önce anlat›ld›¤› gibi yap›lmal›d›r. Cihaz
gaz girifline ise; LPG setinin hortumunu ba¤lanmal›d›r.

LPG ile kullan›mda iki tüplü bir kollektör sistemi kullan›lmal›d›r. Tüpler efl bas›nçl› seçilmelidir. Ba¤lant›
hortumlar› kauçuk esasl› olmal›d›r. Regülatörlerde TSE belgesi aranmal›d›r. Ba¤lant› elemanlar›
s›zd›rmaz olmal›d›r. Cihaz gaz girifline pislik tutucu yerlefltirilmelidir. Dedantör 300 mmSS sabit dedantör
olmal›d›r.
Sistemin flemas› afla¤›da gösterilmifltir:

KOMB‹ KAT KALOR‹FER‹

T veya Y Ba¤lant› Parças›

Tüp Vanas›

Tüp

LPG Hortumu
(Kauçuk Esasl›)

Regülatör
300 mmss sabit dedantör

Tüp Vanas›

Tüp
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Kullan›m Suyu Eflanjörünün Sökülmesi :

Afla¤›da aç›kland›¤› flekliyle, paslanmaz çelik malzemeden yap›lm›fl plaka tip kullan›m s›cak su eflanjörü
yetkili servis personeli taraf›ndan kolayl›kla sökülebilir.

* Mümkünse sadece, kombi üzerindeki suyu boflaltma vanas›ndan boflalt›n›z.
* Kullan›m s›cak su devresindeki suyu boflalt›n›z.
* 2 adet ba¤lant› vidas›n› sökünüz (fiekil-19’da, ön sa¤da görülmektedir). Conta ba¤lant›lar›ndan çekerek
kullan›m suyu eflanjörünü yerinden al›n›z.

Eflanjör temizli¤i için uygun kireç çözücü kullanarak temizlik yapabilirsiniz. Çok sert/kireçli sulardan
kaç›nmak gerekir.
1  F= 10 mg (1 litre sudaki kalsiyum karbonat miktar›) 20 F üzerinde sertli¤e sahip sularda; cihaz› korumak
için tüketiciye su ar›tma cihaz› kullan›m› tavsiye edilir.

So¤uk Su Girifl Filtre Temizli¤i :

Kombi so¤uk su girifl hatt› üzerine konan bir filtre ile teçhiz edilmifltir.
Afla¤›da anlat›ld›¤› flekilde filtreyi temizleyiniz;
* Kullan›m suyu sistemindeki suyu tamamen boflalt›n›z.
* Ak›fl kontrol emniyet somununu sökünüz.
* Ak›fl kontrol eleman›n› ve filtreyi yerinden ç›kararak temizleyiniz.
* Filtreyi temizleyiniz.

Önemli: Sökülen parçalar›n temizlenmesi sonras›, O-ring ve hidrolik üniteleri ya¤ veya gres ile
ya¤land›rmay›n›z. Sadece 111 Tip Molikot malzeme kullan›labilir:

flekil 19

Ak›fl duyargas› somunu

DHW ›s› esanjörü
sabitleme vidalar›

22
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Ç›k›fl Kapasitesi/Pompa Basma Yüksekli¤i Performans› :

23

Bu yüksek statik basma yüksekli¤i, tekli veya çift borulu ›s›tma sistemlerinde uyarlanm›flt›r.
Pompan›n içindeki hava ventil vanas›, ›s›tma sisteminin h›zl› ventilasyonunu sa¤lar.
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Kombi fiematik Gösterimi :

ECO 240 i - ECO 280 i

24

22. Otomatik Hava Tahliye Pürjörü
23. S›cak Su Devresi NTC
24. Afl›r› Is› Limit Termostad›
25. Genleflme Tank›
26. Gaz Valfi
27. Gaz Rampas› (Manifold)
28. Brülör Grubu
29. Elektrod Grubu (‹yonizasyon)
30. Elektrod Grubu (Ateflleme)
31. Ana Eflanjör
32. Baca Davlumbaz›
33. Baca Termostad›

7. Termomanometre
8. Gaz Girifl Vanas›
9. So¤uk Su Girifl Vanas›
10. Üç Yollu Vana Presostat›
11. S›cak Su Ak›fl Presostat›
12. Diferansiyel Presostat
13.  Ak›fl Sensörü
14. Otomatik By-Pass Devresi
15. S›cak Su Eflanjör Devresi
16. Su Doldurma Vanas›
17. Su Boflaltma Vanas›
18. Emniyet Ventili
19. Kalorifer Devresi Mikro Prosestat
20. S›cak Su Devresi Mikro Prosestat
21. Sirkülasyon Pompas›

Is›tma
Gidifl

S›cak Su
Ç›k›fl›

Gaz So¤uk Su
Girifli

Is›tma
Dönüfl
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Kombi fiematik Gösterimi :

ECO 240 Fi - ECO 280 Fi

25

Is›tma
Gidifl

S›cak Su
Ç›k›fl›

Gaz So¤uk Su
Girifli

Is›tma
Dönüfl

22. Otomatik Hava Tahliye Pürjörü
23. S›cak Su Devresi NTC
24. Afl›r› Is› Limit Termostad›
25. Genleflme Tank›
26. Gaz Valfi
27. Gaz Rampas› (Manifold)
28. Brülör Grubu
29. Elektrod Grubu (‹yonizasyon)
30. Elektrod Grubu (Ateflleme)
31. Ana Eflanjör
32. Baca Davlumbaz›
33. Fan
34. Hava Presostad›
35. Pozitif Prob
36. Negatif Prob
37. Baca Adaptörü

7. Termomanometre
8. Gaz Girifl Vanas›
9. So¤uk Su Girifl Vanas›
10. Üç Yollu Vana Presostat›
22. S›cak Su Ak›fl Presostat›
23. Diferansiyel Presostat
24.  Ak›fl Sensörü
25. Otomatik By-Pass Devresi
26. S›cak Su Eflanjör Devresi
27. Su Doldurma Vanas›
28. Su Boflaltma Vanas›
29. Emniyet Ventili
30. Kalorifer Devresi Mikro Prosestat
31. S›cak Su Devresi Mikro Prosestat
32. Sirkülasyon Pompas›

99
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00
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Teknik Karakteristikler :

28

• 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
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BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.
Orhanl› Beldesi, Orta Mahalle Akdeniz Caddesi No: 7   34959

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

http:// www.baymak.com.tr
e-mail:yonetim@baymak.com.tr
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