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TR
1. GENEL UYAR LAR
• Bu kullanım talimatları kitapçı ında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz.
• Kombi kurulumu yapıldıktan sonra, çalı ması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün ta-

mamlayıcı parçası olan ve daha sonra gerekli oldukça ba vurabilece i bu kılavuzu vererek sak-
lamasını hatırlatınız.

• Kurulum ve bakım i lemleri, yürürlükteki standartlara ve imalatçının talimatlarına uygun ekilde
gerçekle tirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yerine getirilmelidir. Cihazın
mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasaktır.

• Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üretici
tarafından sa lanan talimatlara uyulmamasından ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan ha-
sarlardan üretici hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz.

• Herhangi bir temizlik ya da bakım i lemi gerçekle tirmeden önce, sistem devre anahtarını ve/veya kar ı ge-
len açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın ebeke güç kayna ı ile ba lantısını kesiniz.

• Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalı ması durumunda, cihaz kapatılmalıdır.
Cihazı tamir etmeye kalkı mayınız. Sadece mesleki olarak kalifiye personele ba vurunuz. Ürün-
lerin herhangi bir onarım-de i tirme i lemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve
sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan ko ula uygun hareket
edilmemesi ünitenin emniyetini tehlikeye sokabilir.

• Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmı  oldu u amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dı ındaki he-
rhangi bir kullanım, yanlı  ve bu nedenle tehlikeli olarak de erlendirilir.

• Ambalaj parçaları, olası tehlike kayna ı oldu undan, çocukların eri ebilece i yerlerde
bırakılmamalıdır.

• Bu kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadele tirilmi  görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili
görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir.

2. KULLAN M TALIMATLAR
2.1 Giri
Sayın Mü teri,
ECONCEPT TECH 25 A - 35 A do al gaz veya LPG ile çalı an, yüksek verimlik perfor-
mansına ve dü ük emisyon oranına sahip, mikroi lemci denetim sistemi ile donatılmı ,
hava geçirmez odalı bir yapı ısıtıcı ve sıcak su üretim fonksiyonuna sahip (opsiyonel
harici ısıtıcı kazan ile) ısı jeneratörüdür.
Hava geçirmez bölmeli olan cihaz -5°C ısıya kadar (-15°C opsiyonel antifiriz kiti ile birlik-
te) kısmi olarak korunaklı bir dı  mekana (EN 297/A6 normuna uygun olarak) monte
edilebilir.
Kombi, sıcak sıhhi su üretimi için harici bir ısıtıcı kazana ba lanmak üzere tasar-
lanmı tır (opsiyonel). Bu kullanım kılavuzundaki sıcak sıhhi su üretimiyle ilgili fonksiyon-
ların tümü sadece opsiyonel sıhhi su ısıtma kazanının ba lanması durumunda aktif hale
gelir, ba lantı ekli a a ıdaki bölümlerde belirtildi i gibidirsez. 3.3.
2.2 Komut paneli

ek. 1  - Kontrol paneli
Açıklamalar
1 = Sıhhi sıcak su ısı ayarı
3 = Isıtma sistemi ısı ayarı
5 = Gösterge
6 = Resetleme Tu u - Yaz/Kı  modu seçimi - "Sıcaklık Akı ı” Menüsü 
7 = Eco/Comfort modu seçim tu u- cihaz açma/kapama
9 = Sıhhi su çalı ması gösterimi
10 = Yaz modu gösterimi
11 = Çoklu-fonksiyon gösterimi (e anjör koruma fonksiyonu süresince yanıp söner)
12 = Eco (Ekonomi) modu gösterimi
13 = Isıtma fonksiyonu gösterimi
15 = Açık brülör ve o andaki gücün gösterimi (alev koruma fonksiyonu süresince

yanıp söner)
Çalı ma anındaki gösterim
Isıtma
Ortam Termostatı veya Uzaktan Kumanda aracılı ı ile gönderilen ısıtma komutu rad-
yatör üzerindeki sıcak hava lambasının yanması ile belirtilir.
Gösterge (kısım 11 - ek. 1) o andaki ısıtma çıkı  sıcaklı ını ve ısıtma bekleme süresi
boyunca “d2” yazısını görüntüler.
Sıhhi su
Tesisattan sıhhi suyun çekildi i anda gönderilen sıhhi su komutu muslu un altındaki
sıcak su lambasının yanmasıyla belirtilir.
Gösterge (kısım 11 - ek. 1) o andaki sıcak sıhhi suyun çıkı  sıcaklı ını ve sıhhi su bek-
leme süresi boyunca “d1“  yazısını görüntüler.

2.3 Açma ve kapatma
Elektrik ebekesine ba lantı
• lk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu görüntülenir.
• Kombi üzerindeki gaz muslu unu açınız.
• Sıcak su çekildi i zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldı ı zaman, kombi

otomatik olarak çalı maya hazır duruma gelmi  olur.

Kombinin kapatılması ve açılması
5 saniye süreyle on/off (kısım 7 - ek. 1) tu una basınız.

ek. 2 - Kombinin söndürülmesi
Kombi kapatıldı ı zaman, elektronik kartta halen elektrik akımı bulunmaktadır. Sıcak su
ve ısıtma i lemleri devre dı ı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır. Kombiyi tekrar yakmak
için on/off (kısım 7 ek. 1) tu una tekrar 5 saniye basınız.

ek. 3
Sıcak su çekildi i zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldı ı zaman, kombi de-
rhal otomatik olarak çalı maya hazır duruma gelmi  olur.

B
Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise antifriz sistemi çalı ma-
yacaktır. Kı  mevsiminde uzunca süre boyunca kombinin kapalı kalması duru-
munda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk suyu ve sistem
suyunun) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıhhi suyu tahliye ediniz
ve ısıtma sistemine 'de belirtildi i gibi uygun bir antifriz ekleyinizsez. 3.3.

2.4 Ayarlamalar
Yaz/Kı  Ayarı De i ikli i
2 saniye süreyle yaz/kı  (kısım 6 - ek. 1) tu una basınız.
Göstergede Yaz sembolü görüntülenir (kısım 10 - ek. 1): kombi sadece sıhhi su
da ıtımı yapacaktır. Antifriz sistemi aktif kalır.
Yaz modunu devre dı ı bırakmak için yaz/kı  (kısım 6 - ek. 1) tu una yeniden 2 saniye
basınız.
Isıtma sıcaklı ı ayarı
Sıcaklı ı minimum 20°C ile maksimum 90°C arasında ayarlamak için ısıtma tu larını
(kısım 3 - ek. 1) kullanınız.

ek. 4
Sıhhi su ısı ayarı
Sıcaklı ı 10°C ve 65°C arasında ayarlamak için ısıtma tu larını (kısım 1 - ek. 1) kul-
lanınız.

ek. 5
Ortam sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel ortam termostatı ile)
Ortam termostatını kullanarak sıcaklık de erini oda için istenilen de ere ayarlayınız.
E er ortam termostatı monte edilmi  de il ise, kazan, sistemi ayarlanmı  olan sistem
çıkı  sıcaklı ı de erinde tutacaktır.
Ortam sıcaklı ının ayarlanması (opsiyonel uzaktan kumandalı zamanlayıcı ile)
Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık de erini oda için istenen
de ere ayarlayınız. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklı ı de erine göre
ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için
lütfen bu cihazın kullanım kılavuzuna bakınız.
Isıtıcı kazanın devre dı ı bırakılması (ekonomi)
Isıtıcı kazanın haznesinin ısıtma yardımı/deste i devre dı ı bırakılabilir. Devre dı ı bırak-
ma durumunda, sıcak sıhhi su da ıtımı olmayacaktır.
Kullanıcı, (kısım 7 - ek. 1) ECO/COMFORT tu una basarak (ECO modu) ısıtıcı kazanı
kapatabilir. ECO modundayken, göstergede ECO sembolü görüntülenir (kısım 12 -
ek. 1). COMFORT modunu aktive etmek için, ECO/COMFORT dü mesine tekrar

basınız (kısım 7 - ek. 1).
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Sıcaklık akı ı
Harici sonda kurulumu (opsiyonel) yapıldı ında ayarlama sistemi “Sıcaklık Akı ı” ile
çalı abilir. Bu modda, ısıtma sisteminin sıcaklı ı dı  iklim artlarına göre ayarlanır, böy-
lece yılın her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sa lanırken enerjiden de tasarruf
edilmi  olur. Özellikle, harici ortam sıcaklı ı arttı ı zaman sistem çıkı  sıcaklı ı tespit edi-
len "kompenzasyon e risine" göre dü ürülür.
Sıcaklık Akı ı modu aktif durumdayken, ısıtma ayar tu ları ek. 1 kullanılarak sıcaklık
ayarı, sistem çıkı ının maksimum sıcaklık ayarına e itlenir (kısım 3  - ) Ayarlama siste-
minin her zaman etkin ve faydalı bir ekilde çalı masını sa lamak için maksimum
de erin ayarlanması tavsiye edilir.
Kombi, kurulum a amasında kalifiye personelce ayarlanmalıdır. Bununla birlikte, raha-
tlı ın daha da arttırılması amacıyla kullanıcı tarafından ba ka ayarlar da yapılabilir.
Kompenzasyon e risi ve e rilerin kaydırılması
5 saniye süreyle reset tu una basıldı ında (kısım 6 - ek. 1) "Sıcaklık Akı ı" menüsüne
eri ilir. yanıp sönen ı ıkla "CU" görüntülenir.
Arzu edilen e riyi özelli ine göre 1 ila 10 arasında ayarlamak için sıhhi su tu larını (kısım
1 - ek. 1) kullanınız. E ri 0'a ayarlandı ında, sıcaklık akı ı ayarlaması devre dı ı kalır.
Isıtma tu larına (kısım 3 - ek. 1) basıldı ında e rilerin paralel hareketi sa lanır; yanıp
sönen ı ıkla "OF" görüntülenir. Özelliklerine göre e rilerin paralel hareketini ayarlamak
için sıhhi su tu larına (kısım 1 - ek. 1) basınız ( ek. 6).
Reset tu una (kısım  6 - ek. 1) yeniden 5 saniye süreye basıldı ında “Sıcaklık Akı ı”
menüsünden çıkılır.
E er ortam sıcaklı ı istenilen de erin altına dü erse, daha yüksek dereceden bir e ri
ayarlanması veya tersi durumda bunun tersinin uygulanması tavsiye edilir. Bir derece
artırma veya azaltma yapınız ve ortamdaki de i ikli i kontrol ediniz.

ek. 6 - Kompenzasyon e rilerinin paralel hareketi için örnek
Uzaktan kumanda ile ayarlamalar

A
E er kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takılı ise, önceki kısımda
açıklanan ayarlamalar tabella 1 belirtilen de erlere göre yapılır .

Çizelge 1

Ünite hidrolik basınç ayarı
Sistem so uk haldeyken kombinin hidrometresinden okunan doldurma basıncının de eri
yakla ık 1,0 bar de erinde olmalıdır. E er sistem basıncı belirtilen minimum basınç
de erinin altına dü erse, kombi durur ve F37 hata sinyalini verir. () Doldurma muslu u
(kısım  1 ek. 7) ile ilk de erine getiriniz. lemin sonunda doldurma muslu unu daima
kapatınız.
Cihazın basıncı geri yüklendikten sonra, kombi gösterge ekranında FH ile belirtilen hava
tahliye döngüsünü 120 saniye içinde aktive edecektir.

ek. 7 - Basınç vanası

3. KURULUM
3.1 Genel talimatlar
KOMB , BU TEKN K KULLANIM K TAPÇI INDA BEL RT LMEKTE OLAN BÜTÜN
TAL MATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN LG L  ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL
TÜZÜKLERE UYGUN B R EK LDE, Ç L K KURALLARINA TAM OLARAK UY-
GUNLUK Ç NDE VE SADECE KAL F YE B R PERSONEL TARAFINDAN MONTE
ED LMEL D R.
3.2 Kurulum yeri
Cihazın yanma devresi yalıtımlı odadan tamamen izole edilmi tir ve dolayısıyla bu ünite
herhangi bir odaya monte edilebilir. Bununla birlikte, montajın yapılaca ı odanın, ufak bir
gaz kaça ı durumunda bile herhangi tehlikeli bir durumun olu masını önleyebilmek
açısından iyi havalandırmalı bir yer olması gereklidir. Bu emniyet standardı, bu tür bir
yalıtımlı odaya/hazneye sahip olan tipler de dahil olmak üzere tüm gazlı cihazlar için
geçerli 90/396 sayılı EEC Direktifince gerekmektedir.
Cihaz, EN 297 par. A6 uyarınca uygun bir ekilde asgari -5°C'de, kısmi olarak korumalı
bir yerde çalı tırılmak üzere tasarlanmı tır. Kombinin, korunaklı bir ekilde, örne in bir
saçak altına, bir balkonun içine veya korunaklı bir duvar oyu una monte edilmesi önerilir.
Dolayısıyla kurulum/montaj yapılacak yer, toz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da
oksitlendirici gaz içermemelidir.
Kombi, duvara monte edilmek üzere tasarlanmı tır ve bir duvar montaj braketi ile birlikte
teslim edilmektedir. Braketi kapaktaki çizimde belirtilen talimatlara göre duvara takınız ve
kombiyi monte ediniz. Duvara açılacak montaj deliklerinin yerini tespit için metal bir
ablon talep üzerine temin edilebilir. Duvara sabitleme i lemi, jeneratör için sa lam ve

etkili bir destek olacak ekilde gerçekle tirilmelidir.

A
E er cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın
çıkartılabilmesi için ve normal bakım i leri için bir açıklık bırakılmalıdır

3.3 Su ba lantıları
Uyarılar

B
Isıtma devresinde bir a ırı basınç olması durumunda suyun zemin üzerine
dökülmesini önlemek amacıyla emniyet valfı çıkı ı, bir bacaya veya toplama
borusuna ba lanmalıdır. E er bunu yapamıyorsanız, tahliye valfı hata verir ve
odayı su basar, bu durumdan üretici irket sorumlu tutulamaz.

B
Ba lantı i lemini yapmadan önce, cihazın mevcut yakıt tipi ile çalı mak üzere
ayarlanmı  oldu undan emin olunuz ve cihazın bütün borularını dikkatlice te-
mizleyiniz.

Ba lantıları, ilgili ba lantı noktalarına ek. 8 kısmında belirtildi i gibi ve cihaz üzerinde
belirtilen sembollere uyarak yapınız.

ek. 8 - Su ba lantıları
A =ECONCEPT TECH 25 A - B =ECONCEPT TECH 35 A
1 = Sistem çıkı ı - 3 = Gaz giri i
5 = Sistem giri i - 6 = Emniyet valfı tahliyesi

Sistem suyunun özellikleri
Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO3) daha sert olması halinde, kom-
bide sert suyun sebep oldu u kireç olu umlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını
öneririz.
Antifriz sistemi, antifriz sıvısı, katkı maddeleri ve inhibitörler
E er gerekirse, antifriz sıvısının, katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (e er bu
sıvıların veya kimyasal katkı maddelerinin üretici irketi, bu ürünlerin bu amaç için kul-
lanımının uygun oldu unu ve bunların ısı e anjörüne veya di er bile enlere ve/veya ka-
zan ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyece ini garanti ediyorsa) izin verilebilir.
Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun oldu u ve kazan ünitesi ile sistemlerinin ak-
samları ile uyumlu oldu u açıkca beyan edilmeyen normal antifriz sıvılarının, katkı mad-
delerinin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır.
Harici kurulum için antifriz sifon kiti (opsiyonel)
-5°C ve -15°C arasındaki ısılarda kısmi olarak korunmu  dı  mekanlarda kurulması du-
rumunda, kombide sifonu korumak üzere özel bir antifriz kiti donanımı bulunmalıdır. Kiti
elektronik karta ba layınız ve ısıtıcıyı kit içinde yer alan talimatlarda belirtildi i gibi konu-
mlandırınız.

Isıtma sıcaklı ı ayarı Ayarlama i lemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut 
panelinden yapılabilir.

Sıhhi suyu ısı ayarı Ayarlama i lemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut 
panelinden yapılabilir.

Yaz/Kı  Ayarı De i ikli i Yaz modu ayarı, Uzaktan Kumandadan yapılacak bir ısıtma tale-
bine göre daha önceliklidir.

Eko/Konfor Seçimi

Uzaktan Kumanda ile sıcak sıhhi suu fonksiyonu kapatıldı ında, 
kombi Ekonomi moduna geçer. Böyle bir durumda, kombi panelin-
deki  eco/comfort  tu u (kısım 7 - ek. 1) devre dı ı kalır
Uzaktan Kumanda ile sıcak musluk suyu fonksiyonu aktive edi-
ldi inde, kombi Konfor moduna geçer. Böyle bir durumda, kombi 
panelindeki eco/comfort tu u (kısım 7 - ek. 1) kullanılarak iki 
moddan birisini seçmek mümkündür.

Sıcaklık Akı ı
Gerek Uzaktan Kumanda gerekse kombi kartı, Sıcaklık Akı ı
ayarını yönetmektedir: ikisi arasında, kombi kartı Sıcaklık Akı ının
önceli i vardır.
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Bir sıhhi su ısıtma kazanına ba lantı
Cihazın elektronik kartı, sıcak musluk suyu üretimi için takılan harici bir ısıtıcı kazanını
yönetmek üzere tasarlanmı tır. Hidrolik ba lantıları ek. 9 emasına göre yapınız . Elek-
trik ba lantılarını kısmındaki ek. 22 emasında gösterildi i gibi yapınız. 1KWMA11W
kod numaralı kitin kullanılması gereklidir. Kombi kontrol sistemi, bir sonraki çalı tırmada
ısıtıcı kazan sondasını tanıyacaktır ve gösterge ekranı ve sıhhi su fonksiyonu ile ilgili
kontrolleri aktive etmek suretiyle otomatik olarak yapılandıracaktır.

ek. 9 - Harici bir ısıtıcı kazanına ba lantı eması
8 Sıcak sıhhi su çıkı ı
9 Sıcak sıhhi su giri i
10 Sistem çıkı ı
11 Sistem giri i
209 Kazan çıkı ı
210 Kazan giri i
3.4 Gaz ba lantısı
Gaz, yürürlükteki standartlara uygun olarak ilgili bulunan konnektöre (bkz. ek. 8) sert
metal borular ile veya devamlı esnek s/çelik duvar boru tesisatı ile ve de sistem ile kombi
arasına bir gaz muslu u yerle tirmek suretiyle ba lanmalıdır. Tüm gaz ba lantılarının
sıkı bir ekilde ba landı ından emin olunuz.
3.5 Elektrik ba lantıları

B
Cihaz, mevcut standartlara uygun bir ekilde verimli ve etkin bir topraklama si-
stemine do ru bir ekilde ba lanmalıdır. Mesleki açıdan kalifiye bir personele,
topraklama sisteminin verimlili ini ve de uygunlu unu kontrol ettiriniz; imalatçı,
topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı
sorumlu olmayacaktır.
Kombinin elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmı  ve elektrik hattına
ba lantı için bir "Y" tipinde kablo ve de fi  ile birlikte temin edilmi tir. Ana
ba lantılar kalıcı bir ba lantı ekliyle yapılmalı ve minimum açıklı ı en az 3 mm
olan kontaklara sahip bir tek kutuplu siviç ile donatılmalı ve kombi ile hat
arasına maksimum 3A de erinde bir ara sigorta yerle tirilmelidir. Elektrik
ba lantılarında kutupların do ru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi
kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRAK: sarı - ye il kablo)..

B
Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla de i tirmemesi gerekmektedir. E er
kablo hasar görürse, cihazı kapatınız ve bu kablonun sadece profesyonel
açıdan kalifiye bir eleman tarafından de i tirilmesini sa layınız. E er de i tire-
cekseniz, sadece maksimum dı  çeper çapı 8 mm olan bir “HAR H05 VV-F”
3x0,75 mm2 kablo kullanınız.

Ortam termostatı (opsiyonel)

B
D KKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEM Z DURUMDA OL-
MALIDIR. 230 V VOLTAJIN ORTAM TERMOSTATININ TERM NALLER NE
BA LANMASI, ELEKTRON K KARTTA TAM R  MÜMKÜN OLMAYAN ARIZA-
LARA NEDEN OLACAKTIR.
Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik be-
slemesini bunların kontak kesim noktalarından yapmayınız. Bunlar için elektrik
temini için, cihazın tipine ba lı olarak direk olarak ana hatta veya akülere
ba lantı yapılmalıdır.

Elektrik terminaline eri im
Elektrik ba lantı terminaline eri im için, ek. 10'da belirtilen talimatlara uyunuz. Çe itli
ba lantılar için terminallerin tasla ı, ek. 22 bölümündeki elektrik ba lantıları ema-
larında verilmektedir .

ek. 10 - Elektrik terminaline eri im
3.6 Duman kanallar
Uyarılar
Ünite, hava-geçirmez odalı ve güçlendirilmi  çekimli bir "tip C" tipidir, hava giri i ve du-
man çıkı ı a a ıda yazılı olan çekme/emme sistemlerinden birisine ba lanmalıdır. Ku-
rulum i lemine ba lamadan önce, ilgili uyarıları ve talimatları kontrol ediniz ve uyunuz.
Ayrıca, duvara ve/veya tavana terminallerin ba lantısını yaparken, pencerelerle, duvar-
larla, havalandırma açıklıklarıyla arada bırakılacak minimum mesafelere riayet ediniz.
Koaksiyal borularla balant

ek. 11 - Koaksiyal borularla ba lantıya örnek (  = Hava /  = Duman)
Koaksiyal balants iin, cihaza aadaki k aksesuarlarndan birisini taknz. Duvara alacak de-
liklerin ykseklikleri iin kapaktaki ekle baknz. Oluacak youma rnlerinin geri cihazn iine doru
akmasn nlemek iin, duman tahliye kanalna yatay olarak darya doru eim verilmesi gerek-
mektedir.

ek. 12 - Koaksiyal kanallar için çıkı  aksesuarları

Çizelge 2 - Maksimum koaksiyal kanal uzunlu u
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Koaksiyal 60/100 Koaksiyal 80/125
zin verilen maksimum uzunluk 5 m 15 m
ndirgeme faktörü
e ri 90° 1 m 0.5 m

ndirgeme faktörü
e ri 45° 0.5 m 0.25 m
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Ayr borularla balant

ek. 13 - Ayrı borularla ba lantıya örnek (  = Hava /  = Duman)
Ayr kanallarla balant iin, cihaza aadaki k aksesuarlarn taknz:

ek. 14 - Ayrı kanallar için çıkı  aksesuarları
Kurulum ilemine balamadan nce, kullanlacak diyafram seiniz ve basit bir hesaplamayla
izin verilen maksimum uzunluu gememeye dikkat ediniz:
1. Tahliye kanall sistemin genel hatlarn, aksesuarlar ve k terminalleri de dahil tam ola-

rak tanmlaynz.
2. Aadaki tabella 4'e bakarak her bir bileenin kayplarn, montaj konumuna gre med

(edeer metre) olarak tespit ediniz.
3. Toplam deerin, tabella 3'de belirtilen izin verilen maksimum deere eit veya daha

altnda olduundan emin olunuz.

Çizelge 3 - Maksimum ayrı kanal uzunlu u

Çizelge 4 - Aksesuarlar

3.7 Yo u ma tahliye ba lantısı
Kombi, yo unla ma ürünlerinin tahliyesi için dahili bir sifon ile donatılmı tır. Yakla ık 3
cm mesafede basınç uygulayarak ve bir sargı ile sabitleyerek, gözlem aparatı (A) ve
esnek hortum (B) ba lantısını yapınız. Sifonu yakla ık 0,5 litre ile doldurunuz ve esnek
hortumu bo altma sistemine ba layınız.

ek. 15 - Yo u ma tahliye ba lantısı

4. SERVIS VE BAK M
4.1 Ayarlamalar
Gaz temini dönü ümü
Bu cihaz Do al gaz veya LPG ile çalı abilmektedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile
çalı mak üzere gerekli ayarları, ambalaj ve veri etiketinde de açık bir ekilde gösterilmi
oldu u gibi fabrikada yapılmaktadır. Cihaz, kullanılmak üzere ayarlanmı  oldu u gaz
türünden farklı bir gaz ile çalı tırılaca ı zaman, bir gaz dönü üm kiti gerekmektedir,
lütfen a a ıda açıklandı ı ekilde uygulamalar yapınız:
1. Kasayı çıkartınız.
2. Hava geçirmez bölmeyi açınız.
3. Sabitleme klipsini C çıkarınız vegaz borusunu A vantilatör grubundan ayırınız.
4. Gaz borusuna takılı olan ucu B dönü üm kitindebulunan uç ile de i tiriniz.
5. Gaz borusunu A klipslegeri takınız ve ba lantının sızdırmazlı ını kontrol ediniz.
6. Dönü üm kiti içerisinde bulunan etiketi teknik veriler etiketinin yanına yapı tırınız.
7. Hava geçirmez bölmeyi ve kasayı geri takınız.
8. Gaz tipi için verilen parametreyi düzenleyiniz:

• kombiyi standby moduna getiriniz
• sıhhi su tu larına (kısım 1 - ek. 1) 10 saniye süreyle basınız: göstergede "P01"

mesajı yanıp söner.
• parametre ek. 100 ayarı (metan gazıyla çalı masıiçin) veya parametre 01

ayarı (LPG gazıyla çalı ması için) yapmak için sıhhi su tu larını kullanınız
(kısım 1 - )

• sıcak musluk suyu tu larına (kısım 1  - ek. 1) 10 saniye süreyle basınız
• kombi standby moduna geri dönecektir

9. Kombi duman çıkı ına ba lı olan yanma ürünleri analizörü vasıtasıyla, kombi mak-
simum ve minimum güçte çalı ırken çıkan CO2 emisyonunun ilgili gaz tipi için teknik
veriler tablosunda verilen de erlere denk olup olmadı ını kontrol ediniz.

ek. 16 - Gaz dönü ümü
TEST modunun aktive edilmesi
ek. 1TEST modunu aktive etmek için ısıtma tu larına  (kısım 3 - ) aynı anda 5 saniye

süreyle basınız. Kombi, sonraki paragrafta belirtildi i gibi ayarlanan maksimum ısıtma
ayarında çalı ır.
Göstergede ısıtma ve sıhhi su sembolleri ( ek. 17) yanıp söner; yan tarafta ısıtma gücü
görüntülenecektir.

ek. 17 - TEST Modu (ısıtma gücü = %100)
Gücü artırmak veya azaltmak için (Minimum= %0, Maksimum=%100) ısıtma tu larına
(kısım 3 - ek. 1) basınız.
Sıhhi su dü mesine “-” (kısım 1 - ek. 1) basıldı ında, kombi gücü anında minimum
de ere (%0) ayarlanacaktır. Sıhhi su dü mesine “+” (kısım 1 - ek. 1) basıldı ında,
kombi gücü anında maksimum de ere (%100) ayarlanacaktır.
TEST modunun aktif olması ve sıhhi sıcak su alınması durumunda, Sıhhi moduna geç-
mek yeterlidir, kombi TEST modunda kalır ama 3 yollu valf sıhhi konumuna gelir.
TEST modundan çıkmak için, aktivasyon prosedürünü tekrarlayınız.
TEST modu her durumda, 15 dakika sonra otomatik olarak veya sıhhi sıcak su alımını
kapatarak  (Sıhhi modunu aktive etmek için yeterli sıhhi sıcak su alımının yapıldı ı duru-
mda) devre dı ı kalır.

ECONCEPT TECH 25 A ECONCEPT TECH 35 A
zin verilen maksimum uzunluk 75 me 55 me

me  cinsinden kayıp

Emme
hava

Duman tahliyesi
Dikey Yatay

Ø 80

BORU 1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0
E R 45° M/F 1KWMA65W 1,2 1,8

90° M/F 1KWMA01W 1,5 2,0
TIRNAKLI

KL PS
test çıkı lı 1KWMA70W 0,3 0,3

TERM NAL duvara hava çıkı ı 1KWMA85A 2,0 -
rüzgar kesicili duvara duman çıkı ı 1KWMA86A - 5,0

BACA 80/80 Hava/duman ayrık ba lantı 1KWMA84U - 12,0
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Isıtma gücünün ayarlanması
Isıtma gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez. 4.1).
Gücü artırmak veya azaltmak için (minimum = 00 - maksimum = 100) ek. 1 - ısıtma
tu larına basınız (kısım 3). 5 saniye içinde reset dü mesine basıldı ında, maksimum
güç ayarlandı ı de erde kalacaktır. TEST i letim modundan çıkınız (bkz. sez. 4.1).
4.2 Servise alma
Kombiyi yakmadan önce
• Gaz sisteminin hava-sızdırmazlı ını kontrol ediniz.
• Genle me tankı ön-dolum basıncının do ru oldu undan emin olunuz.
• Su ünitesini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın

bo altılmasını sa layınız.
• Sistemde veya kombide herhangi bir su kaça ı olmadı ından emin olunuz.
• Elektrik sisteminin do ru bir ekilde ba lanmı  oldu undan ve topraklama siteminin

i levsel oldu undan emin olunuz.
• Gaz basıncı de erinin ısıtma için gerekli olan seviyede oldu undan emin olunuz.
• Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikte sıvılar veya malzemeler olmadı ından

emin olunuz

letim anındaki kontroller
• Cihazın çalı tırılması.
• Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlı ını kontrol ediniz.
• Kombi çalı ıyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinli ini kontrol

ediniz.
• Sifonun ve yo unla ma ürünlerini bo altma sisteminin sızdırmazlı ını ve

çalı masını kontrol ediniz.
• Kombi ile sistemler arasında su sirkülasyonunun do ru bir ekilde gerçekle ti inden

emin olunuz.
• Gaz valfı modüllerinin, sıcak su üretiminde ısıtma a amasında do ru çalı tı ından

emin olunuz.
• Ortam termostatı veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtasıyla çe itli

ate leme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ate leme yaptı ından
emin olunuz.

• Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yakıt tüketim de erinin cap. 5 bölümündeki teknik
veriler tablosunda verilen de er ile aynı oldu undan emin olunuz.

• Herhangi bir ısıtma talebi olmaksızın, brülörlerin sıcak su muslu u açıldı ı anda
do ru bir ekilde ate lendi inden emin olunuz. Isıtma i lemi süresince, sıcak su mu-
slu unun açılması ile birlikte ısıtma sirkülatörünün durdu undan ve düzenli bir sıcak
su üretimi oldu undan emin olunuz.

• Parametrelerin do ru bir ekilde programlanmı  oldu undan ve istenilen özel bir
ihtiyaca cevap verebildi inden (kompenzasyon e risi, güç, sıcaklıklar, vb) emin olu-
nuz.

4.3 Bakım
Periyodik kontrol
Cihazın zaman içinde düzgün bir ekilde çalı maya devam etmesini sa lamak için,
a a ıdaki kontrol i lemlerini yıllık olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmekte-
dir:
• Kontrol ve emniyet cihazları (gaz valfı, akı  ölçer, termostatlar, vb) do ru bir ekilde

çalı ıyor olmalıdır.
• Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır.
• Su geçirmez bölme su sızdırmaz olmalıdır.
• Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir tıkanıklık ve kaçak ol-

mamalıdır
• Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve her türlü kir formasyonundan arındırılmı  durumda

olmalıdır. Temizlik i lemlerinde kimyasal ürünler veya metal fırçalar kullanmayınız.
• Elektrotlar kireç tabakalarından arındırılmı  ve do ru bir ekilde konumlandırılmı

olmalıdır.
• Gaz ve su sistemleri su sızdırmaz durumda olmalıdır.
• So uk su sistemindeki su basıncı de eri yakla ık olarak 1 bar olmalıdır; e er de il

ise, bu de ere ayarlayınız.
• Sirkülasyon pompası tıkanmı  olmamalıdır.
• Genle me tankı doldurulmalıdır.
• Gaz akı ı ve basınç de eri ilgili tablolarda verilen de erlere denk gelmelidir.
• Yo u ma bo altma sistemi etkin bir ekilde çalı ıyor olmalı ve verimi, kayıplar veya

tıkanmalar ile azalmamalıdır.

4.4 Sorunların giderilmesi
Arıza te his
Çalı ma ile ilgili bir arıza veya problem olması halinde, gösterge ekranı yanıp söner ve
hata kodu görüntülenir. 
Cihazın bloke olmasına neden olan sorunlar vardır (bunlar “A” harfi ile tanımlanır): kom-
binin çalı maya devam edebilmesi içinRESET tu una (kısım 6 - ) 1 saniye süreyle ba-
smak veya kurulu ise uzaktan kumandadan (opsiyonel) RESET ek. 1i lemi yapmak
yeterlidir; e er kombi çalı maz ise, öncelikle arızayı gidermek gereklidir.
Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan di er anormallikler (“F” harfi ile
tanımlanır), ayar de erleri kombinin normal çalı ma de er aralı ına geri geldi inde oto-
matik olarak ortadan kalkar.

Anormal durum çizelgesi

Çizelge 5 - Anormal durum listesi

Arıza
kodu Arıza Olası neden Çözüm

A01 Brülör ate leme yapmıyor

Gaz yok
Kombiye normal gaz akı ını kontrol 
ediniz ve havanın borulardan tahliye 
edildi inden emin olunuz

Elektrot tespit/ate leme hatası

Elektrot kablo tesisatını kontrol ediniz 
ve do ru konumlanmı  oldu undan ve 
herhangi bir kalıntı içermedi inden 
emin olunuz

Arızalı gaz valfı Gaz valfını kontrol ediniz ve de i tiriniz
ebeke gaz basıncı yetersiz ebeke gaz basıncını kontrol ediniz

Sifon tıkalı Sifon aparatını kontrol ediniz ve 
temizleyiniz

A02 Brülör kapalı iken alev var 
sinyali 

Elektrot arızası yonizasyon elektrot kablolarını kontrol 
ediniz

Kart arızası Kartı kontrol ediniz

A03 A ırı sıcaklık korumasının
devreye girmesi

Isıtma sensörü hasar görmü tür
Isıtma sensörünün do ru konum-
landırılmı  ve düzgün çalı tı ından
emin olunuz

Sistemde su sirkülasyonu yok Sirkülatörü kontrol ediniz
Sistemde hava var Sistemin havasını bo altınız

A04 Duman tahliye emniyetinin 
devreye girmesi

Son 24 saat içerisinde 3 kez 
F07 arızası

F07 arızasına bakınız

A05 Fan korumasının devreye 
girmesi

1 saat boyunca aralıksız F15 
arızası F15 arızasına bakınız

A06
Ate leme a amasından sonra 
alev yetersizli i
(4 dakikada 6 kez)

yonizasyon elektrotu arızası yonizasyon elektrotunun pozisyonunu 
kontrol ediniz ve gerekirse de i tiriniz

Düzensiz alev Brülörü kontrol ediniz
Gaz Ofset valfında arıza Minimum güç Ofset ayarını kontrol 

ediniz

Hava/duman kanalları tıkalı
Bacanın, duman çıkı  kanallarının ve 
hava giri i ile terminallerin tıkanıklı ını
gideriniz

Sifon tıkalı Sifon aparatını kontrol ediniz ve 
temizleyiniz

F07 Duman ısısı yüksek

Baca kısmen tıkalıdır veya 
yetersiz kalmaktadır

Bacanın, duman tahliye kanallarının ve 
çıkı  terminalinin randımanını kontrol 
ediniz

Duman sensörünün konumu
Duman sensörünün do ru konum-
landırılmı  ve düzgün çalı tı ından
emin olunuz

F10 Çıkı  sensörü 1 arızası
Sensör hasarlı

Sensörün kablo tesisatını kontrol 
ediniz veya sensörü de i tirinizKablo tesisatında kısa devre

Kablolarda kopukluk var

F11 Giri  sensörü arızası
Sensör hasarlı

Sensörün kablo tesisatını kontrol 
ediniz veya sensörü de i tirinizKablo tesisatında kısa devre

Kablolarda kopukluk var

F12 Sıhhı su sensöründe arıza
Sensör hasarlı

Sensörün kablo tesisatını kontrol 
ediniz veya sensörü de i tirinizKablo tesisatında kısa devre

Kablolarda kopukluk var

F13 Duman sensörü arızası
Sensör hasarlı

Sensörün kablo tesisatını kontrol 
ediniz veya sensörü de i tirinizKablo tesisatında kısa devre

Kablolarda kopukluk var

F14 Çıkı  sensörü 2 arızası
Sensör hasarlı

Sensörün kablo tesisatını kontrol edi-
niz veya sensörü de i tirinizKablo tesisatında kısa devre

Kablolarda kopukluk var

F15 Fan arızası

230V Besleme gerilimi 
yetersizli i

3 kutuplu konnektörün kablolarını
kontrol ediniz

Takimetre kesintisi sinyali 5 kutuplu konnektörün kablolarını
kontrol ediniz

Fan hasarlı Fanı kontrol ediniz
F34 Besleme gerilimi 170V altında Elektrik ebekesi problemi Elektrik tesisatını kontrol ediniz
F35 ebeke frekansı anormal Elektrik ebekesi problemi Elektrik tesisatını kontrol ediniz

F37 Sistem su basıncı do ru de il
Basınç çok dü ük Sistemi doldurunuz
Su presostatı ba lı de il veya 
hasar görmü Sensörü kontrol ediniz

F39 Harici sonda arızası

Sensör hasarlı veya kablo 
ba lantılarında kısa devre

Sensörün kablo tesisatını kontrol 
ediniz veya sensörü de i tiriniz

Sıcaklık akı ı aktivasyonundan 
sonra sensörün ba lantısı
kesilmi tir

Harici sensör ba lantısını tekrar 
yapınız veya sıcaklık akı ını devre dı ı
bırakınız

A41 Sensörlerin konumlandırılması Çıkı  sensörünün boru ile 
ba lantısı kesilmi

Isıtma sensörünün do ru konum-
landırılmı  ve düzgün çalı tı ından
emin olunuz

F42 Isıtma sensöründe anormal 
durum Sensör hasarlı Sensörü de i tiriniz
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5. ÖZELLIKLER VE TEKNIK VERILER

ek. 18 - Genel görünüm ECONCEPT TECH 25 A

ek. 19 - Genel görünüm ECONCEPT TECH 35 A

Çizelge 6 - ekil açıklamaları cap. 5

ek. 20 - Sirkülatör yük / basınç kayıpları ECONCEPT TECH 25 A
A = Kombi yük kayıpları - 1,2 ve 3 = Sirkülatör Hızı

ek. 21 - Sirkülatör yük / basınç kayıpları ECONCEPT TECH 35 A
A = Kombi yük kayıpları - 1,2 ve 3 = Sirkülatör Hızı

5 Su geçirmez bölme 114 Su presostatı
7 Gaz giri i 138 Harici sonda (opsiyonel)

10 Sistem çıkı ı 139 Uzaktan kumandalı zamanlayıcı (opsiyonel)
11 Sistem giri i 155 Kazan ısı sondası (opsiyonel)
14 Emniyet valfı 161 Yo unla ma ürünleri ısı e anjörü
16 Vantilatör 186 Giri  sensörü
19 Yanma odası 188 Ate leme elektrotu
22 Brülör 191 Duman ısı sensörü
29 Duman çıkı  kollektörü 193 Sifon
32 Isıtma sirkülatörü 196 Yo unla ma ürünleri haznesi
36 Otomatik hava tahliyesi 201 Karı ım odası
44 Gaz valfı 209 Kazan çıkı ı
56 Genle me tankı 210 Kazan giri i
72 Ortam termostatı (cihazla birlikte verilmez) 250 Sistem çıkı  filtresi
74 Isıtma sistemi muslu u 256 Ayarlı ısıtma sirkülatör sinyali
82 Ate leme ve tespit elektrotu 278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)
95 Saptırıcı valf

��� 
�

��
���

���

�	

�	�

���

��

���

��

������
��

��	
��

��

	


�	�

���

��

��
 �	 �	�

�
�

��


�

��
���

���

�	

�	�

���

��

���

��

������
��

��	
��

��

	


�	�

���

��

��
 �	 �	�

�
�

��

���

Veri Birim ECONCEPT TECH 
25 A

ECONCEPT TECH 
35 A

Maks. termik kapasite kW 25.2 34.8 (Q)
Min. termik kapasite kW 5.3 6.5 (Q)
Isıtma maksimum termik gücü (80/60°C) kW 24.6 34.2 (P)
Isıtma minimum termik gücü (80/60°) kW 5.2 6.3 (P)
Isıtma maksimum termik gücü (50/30°C) kW 26.6 36.7 (P)
Isıtma minimum termik gücü (50/30°) kW 5.7 6.9 (P)
Sıhhi su maks. termik kapasitesi kW 27 34.8
Sıhhi su min. termik kapasitesi kW 5.3 6.5
Sıhhi su maks. termik gücü kW 26.5 34.2
Sıhhi su min. termik gücü kW 5.2 6.3
Besleme gazı basıncı G20 mbar 20 20

Maks. gaz çıkı ı G20 m3/s 2.86 3.68

Min. gaz çıkı ı G20 m3/s 0.56 0.69

Gaz besleme basıncı G31 mbar 37 37
Maks. gaz çıkı ı G31 kg/s 2.11 2.73
Min. gaz çıkı ı G31 kg/s 0.41 0.51

92/42 EEC Direktifi verim sınıfı -

NOx Emisyon sınıfı - 5 5 (NOx)
Isıtmada maksimum çalı ma basıncı bar 3 3 (PMS)
Isıtmada minimum çalı ma basıncı bar 0.8 0.8
Isıtma maks. sıcaklı ı °C 95 95 (tmax)
Isıtma suyu kapasitesi litre 1.5 2.0
Isıtma genle me tankı kapasitesi litre 8 10
Isıtma genle me tankı ön dolum basıncı bar 1 1
Koruma derecesi IP X5D X5D
Besleme gerilimi V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Çekilen elektrik gücü W 120 140
Sıhhi su devresi çekilen elektrik gücü W 120 140
Bo  a ırlık kg 36 41

Cihaz tipi C13-C23-C33-C43-C53-C63-C83-B23-B33

PIN CE 0063BR3161
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ECONCEPT TECH 25 A - 35 A

24 TR cod. 3540R800  -  10/2009  (Rev. 00)

ek. 22 - Elektrik eması

A
Dikkat: Ortam termostatını veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü
takmadan önce terminal blo undaki konnektörü çıkartınız.
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GARANT  KO ULLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren ba lamak suretiyle 2 (iki) yıldır.
2. Garanti süresi boyunca, cihazın kullanım kılavuzunda gösterildi i ekilde kullanılması, Ferroli’nin yetkili kıldı ı servis elemanları dı ındaki ahıslar

tarafından bakım, onarım veya ba ka bir nedenle müdahale edilmemi  olması ve ilk çalı tırmanın Ferroli Yetkili Servis’leri tarafından yapılması artı
ile, cihazın bütün parçaları dahil olmak üzere, tamamen fi rmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Cihazın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti kapsamına eklenir. Cihazın tamir süresi en fazla 30 i  günüdür. Bu 
süre, cihazın yetkili servise, yetkili servisin olmaması durumunda, cihazın satıcısı, bayii, acentası, temsilcili i, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim 
tarihinden itibaren ba lar. Cihazın arızasının 15 gün içinde giderilmemesi halinde, Ferroli, malın tamiri ba layıncaya kadar, benzer özelliklere sahip ba ka
bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 

4.  Cihazın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve i çilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, i çilik masrafı, de i tirilen parça bedeli 
ya da ba ka herhangi bir isim altında hiçbir ücret talep edilmeden tamiri yapılacaktır.

5. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak, teknik yöntemlerin tespiti ile de i tirilecek parçaların saptanması tamamen Ferroli’ye aittir. Arızanın gideril-
mesi ürünün bulundu u yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Tüketicinin bunu onaylaması arttır.

6.  Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına ra men cihazın;
a. Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak artıyla, bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, farklı

arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra,
bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

b. Tamiri için gereken azami sürenin a ılması,
c. Ferroli’nin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilcili i, ithalatçısı,imalatçısı

ya da üreticisinden birisinin düzenleyece i raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadı ının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz 
de i tirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. Garanti uygulaması sırasında de i tirilen cihazın garanti süresi, satın
alınan cihazın geri kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

7. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dı ındadır.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlü ü’ne ba vurulabilir.

GARANT LE LG L  OLARAK MÜ TER N N D KKAT ETMES  GEREKEN HUSUSLAR
A a ıda belirtilen hususlar garanti kapsamı dı ındadır;
1. lk çalı tırması Ferroli Yetkili Servisleri tarafından yapılmamı  cihazlardaolu an hasar ve arızalar,
2. Cihazın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı ve amaç dı ı kullanılmasından meydana gelen hasar ve arızalar,
3. Tüketicinin yapmı  oldu u hatalı tip / model / kapasite seçiminden kaynaklanan hasar ve arızalar, 
4. Hatalı yakıt kullanılması ve yakıt özelliklerinden do an hasar ve arızalar, 
5. Voltaj dü üklü ü veya fazlalı ı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatından meydana gelen hasar ve arızalar, 
6. Cihaz kullanım kılavuzunda tanımlanmı  olan su de erlerinin dı ında, su ile kullanılmasından do an hasar ve arızalar,
7. Cihazın tesliminden sonra nakliye, bo altma, yükleme, depolama, fi ziki (çarpma, çizilme, kırılma) ve kimyevi etkilerden meydana gelen hasar ve arızalar,
8. Yetkili servislerimiz dı ındaki ki iler tarafından yapılan ayar, bakım ve onarımlar nedeni ile olu an hasar ve arızalar,
9. Periyodik bakım ve temizlik i lemleri,
10. Tarif edilen periyodik bakım i lemlerinin zamanında yapılmamasından kaynaklanan hasar ve arızalar,
11. Garanti konusu cihazla birlikte bir sistem içinde kullanılan ba kaca ürün ve aksesuarlardan dolayı cihazda veya kullanım alanında meydana gelebilecek 

hasar ve arızalar.
 Cihazınızın ilk çalı tırıldı ı zaman servis tarafından verilen teknik servis belgesini ve cihazın faturasının bir kopyasını, garanti belgesi ile beraber saklayınız.

Garanti, Garanti Belgesi üzerinde belirtilen süre içinde ve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için  geçerlidir. Bunun dı ında herhangi bir isim 
altında hak ve tazminat talep edilemez.

‘’Bu belgenin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun’a dayanılarak yürürlü e konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebli i
uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlınlı ı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlürlü ü tarafından izin verilmi tir.”

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Azami Tamir Süresi: 30 i  günü 

Garanti Süresi: 2 yıl:

Ürünün Cinsi: Yo u malı Kombi, Kat Kaloriferi

Ürünün Cinsi: FERROLI

Ürünün Modeli:

Tarih, Ka e ve Imza

Barkod veya Seri Numarası

Tarih, Ka e ve Imza

Ünvanı:

Adresi:

Telefon / Faks:

lk Çalı tırma Tarihi:

GARANT  BELGES
YETK L  SATICI VE ÜRÜN**THALATÇI - MALATÇI F RMA

YETK L  TEKN K SERV S*

Belge No: 55243
Belge Onay Tarihi: 01.07.2008

**  Yetkili Ferroli Bayii tarafından doldurulacaktır.* Yetkili Ferroli Teknik Servisi tarafından doldurulacaktır.

www.ferroli.com.tr

ısıtma ve so utma çözümleri.

Bu garanti sadece Türkiye’de satılan ve kurulumu yapılan cihazlar için geçerlidir



Declaración de conformidad
El fabricante: FERROLI S.p.A. 

Dirección: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio (Verona) 

declara que este equipo satisface las siguientes directivas CEE:
• Directiva de Aparatos de Gas 90/396
• Directiva de Rendimientos 92/42
• Directiva de Baja Tensión 73/23 (modificada por la 93/68) 
• Directiva de Compatibilidad Electromagnética 89/336 (modificada por la 93/68)

Presidente y representante legal
Caballero del Trabajo

Dante Ferroli

ES

Dichiarazione di conformità
Il costruttore: FERROLI S.p.A.

Indirizzo: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

dichiara che questo apparecchio è conforme alle seguenti direttive CEE:
• Direttiva Apparecchi a Gas 90/396
• Direttiva Rendimenti 92/42
• Direttiva Bassa Tensione 73/23 (modificata dalla 93/68)
• Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336 (modificata dalla 93/68)

Presidente e Legale rappresentante
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

IT

Uygunluk beyani
malatçi: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazin; asagida yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan etmektedir:
• 90/396 Gazla çalistirilan üniteler için Yönetmelik
• 92/42 Randiman/Verimlilik Yönetmeligi
• Yönerge 73/23, Düsük Voltaj (93/68 nolu direktifle degisiklige ugratildi)
• 89/336 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeligi (93/68 ile degisiklik yapilmistir)

Baskan ve yasal temsilci
. Dep.

Dante Ferroli

TR

Declaration of conformity
Manufacturer: FERROLI S.p.A.

Address: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR Italy

declares that this unit complies with the following EU directives:
• Gas Appliance Directive 90/396
• Efficiency Directive 92/42
• Low Voltage Directive 73/23 (amended by 93/68)
• Electromagnetic Compatibility Directive 89/336 (amended by 93/68)

President and Legal Representative 
Cav. del Lavoro

Dante Ferroli

EN



FERROLI S.p.A.
Via Ritonda 78/a

37047 San Bonifacio - Verona - ITALY
www.ferroli.it




