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SÕhhi su
Tesisattan sÕhhi suyun çekildi÷i anda gönderilen sÕhhi su komutu muslu÷un altÕndaki
sÕcak su lambasÕnÕn yanmasÕyla belirtilir.
Gösterge (kÕsÕm 11 - úek. 1) o andaki sÕcak sÕhhi suyun çÕkÕú sÕcaklÕ÷ÕnÕ ve sÕhhi su bekleme süresi boyunca “d1“ yazÕsÕnÕ görüntüler.

1. GENEL UYARøLAR
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•
•
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•
•

•
•
•

•
•

Bu kullanÕm talimatlarÕ kitapçÕ÷Õnda yer alan uyarÕlarÕ dikkatlice okuyunuz.
Kombi kurulumu yapÕldÕktan sonra, çalÕúmasÕ konusunda kullanÕcÕyÕ bilgilendiriniz ve ürünün tamamlayÕcÕ parçasÕ olan ve daha sonra gerekli oldukça baúvurabilece÷i bu kÕlavuzu vererek saklamasÕnÕ
hatÕrlatÕnÕz.
Kurulum ve bakÕm iúlemleri, yürürlükteki standartlara ve imalatçÕnÕn talimatlarÕna uygun úekilde gerçekleútirilmeli ve mesleki açÕdan kalifiye bir personel tarafÕndan yerine getirilmelidir. CihazÕn mühürlü ayar
parçalarÕna müdahale yapmak yasaktÕr.
HatalÕ kurulum ya da yetersiz bakÕm insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üretici tarafÕndan sa÷lanan talimatlara uyulmamasÕndan ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan
üretici hiçbir úekilde sorumlu tutulamaz.
Herhangi bir temizlik ya da bakÕm iúlemi gerçekleútirmeden önce, sistem devre anahtarÕnÕ ve/veya karúÕ
gelen açma kapama aygÕtlarÕnÕ kullanarak, cihazÕn úebeke güç kayna÷Õ ile ba÷lantÕsÕnÕ kesiniz.
Cihazda arÕzalarÕn meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalÕúmasÕ durumunda, cihaz kapatÕlmalÕdÕr.
CihazÕ tamir etmeye kalkÕúmayÕnÕz. Sadece mesleki olarak kalifiye personele baúvurunuz. Ürünlerin
herhangi bir onarÕm-de÷iútirme iúlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafÕndan ve sadece
orijinal parçalar kullanÕlarak yerine getirilmelidir. YukarÕda yer alan koúula uygun hareket edilmemesi
ünitenin emniyetini tehlikeye sokabilir.
Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmÕú oldu÷u amaçlar için kullanÕlmalÕdÕr. Bunun dÕúÕndaki herhangi
bir kullanÕm, yanlÕú ve bu nedenle tehlikeli olarak de÷erlendirilir.
Ambalaj parçalarÕ, olasÕ tehlike kayna÷Õ oldu÷undan, çocuklarÕn eriúebilece÷i yerlerde
bÕrakÕlmamalÕdÕr.
Bu cihaz fiziksel kapasitesi olmayan, zeka gerili÷i olan veya duyu özrü olan insanlar (çocuklar dahil)
veya tecrübe ve bilgi eksikli÷i olan kiúiler tarafÕndan kullanÕlmaya uygun de÷ildir. Bu kiúiler cihazÕn kullanÕmÕ ile ilgili güvenlik, denetim veya talimatlardan sorumlu bir kiúinin bulundu÷u zaman onun yardÕmÕ
ile yararlanabilirler.
AygÕtÕn ve buna ait aksesuarlarÕn imha edilmesi, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde uygun bir úekilde
gerçekleútirilmelidir.
Bu kÕlavuzda yer alan resimler, ürünün sadeleútirilmiú görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir.

Konfor
Konfor komutu (kombi içerisindeki sÕcaklÕ÷Õn muhafaza edilmesi), gösterge üzerindeki
muslu÷un altÕnda bulunan su sembolünün yanÕp sönmesi ile belirtilir. Gösterge (kÕsÕm 11
- úek. 1) kombi içindeki suyun o anki sÕcaklÕ÷ÕnÕ görüntüler.
ArÕza
ArÕza durumunda (bkz. cap. 4.4) gösterge arÕza kodunu (kÕsÕm 11 - úek. 1) ve bekleme
süreleri boyunca “d3” ve “d4” yazÕlarÕnÕ görüntüler.
2.3 Açma ve kapatma
Elektrik úebekesine ba÷lantÕ
•
•
•

ølk 5 saniye süresince, göstergede kart yazÕlÕmÕnÕn versiyonu görüntülenir.
Kombi üzerindeki gaz valfÕnÕ açÕnÕz.
SÕcak su çekildi÷i zaman veya Ortam TermostatÕ veya Uzaktan Kumanda aracÕlÕ÷Õ
ile gönderilen ÕsÕtma komutunu aldÕ÷Õ zaman kombi otomatik olarak çalÕúmaya hazÕr
duruma gelmiú demektir.

Kombinin kapatÕlmasÕ ve açÕlmasÕ
5 saniye süreyle on/off (kÕsÕm 7 - úek. 1) tuúuna basÕnÕz.

2. KULLANMA TALIMATLARø
2.1 Giriú

úek. 2 - Kombinin söndürülmesi

DIVAtech F 32 D do÷al gaz ile çalÕúan ve elektronik ateúlemeli bir brülör, havalandÕrmalÕ
su geçirmez bölmeli, sistem kontrolünü gerçekleútiren bir mikroiúlemci ile donatÕlmÕú,
ÕsÕtma ve sÕcak su üretimi amaçlÕ yüksek verimli ve -5°C'ye kadar dahili mekanlarla
kÕsmen korumalÕ bir úekilde harici mekanlara monte edilebilen (EN 297/A6 uyarÕnca) bir
ÕsÕ üretecidir.

Kombi kapatÕldÕ÷Õ zaman, elektronik kartta halen elektrik akÕmÕ bulunmaktadÕr. SÕcak su
ve ÕsÕtma iúlemleri devre dÕúÕ bÕrakÕlÕr. Antifriz sistemi aktif kalÕr. Kombiyi tekrar yakmak
için on/off (kÕsÕm 7 - úek. 1) tuúuna tekrar 5 saniye basÕnÕz.

2.2 Komut paneli
Panel
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SÕcak su çekildi÷i zaman veya Ortam TermostatÕ veya Uzaktan Kumanda aracÕlÕ÷Õ ile
gönderilen ÕsÕtma komutunu aldÕ÷Õ zaman kombi derhal çalÕúmaya hazÕr duruma gelecektir.
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Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalÕúmayacaktÕr. KÕú mevsiminde uzunca süre boyunca kombinin kapalÕ kalmasÕ durumunda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk suyu ve sistem
suyunun) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sÕcak suyu tahliye ediniz
ve ÕsÕtma sistemine sez. 3.3'de belirtildi÷i gibi uygun bir antifriz ekleyiniz.

2.4 Ayarlamalar
Yaz/KÕú AyarÕ De÷iúikli÷i
2 saniye süreyle yaz/kÕú (kÕsÕm 6 - úek. 1) tuúuna basÕnÕz.
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Göstergede Yaz sembolü görüntülenir (kÕsÕm 10 - úek. 1): kombi sadece sÕhhi su
da÷ÕtÕmÕ yapacaktÕr. Antifriz sistemi aktif kalÕr.

6

Yaz modunu devre dÕúÕ bÕrakmak için yaz/kÕú (kÕsÕm 6 - úek. 1) tuúuna yeniden 2 saniye
basÕnÕz.

úek. 1 - Kontrol paneli

IsÕtma sÕcaklÕ÷Õ ayarÕ
SÕcaklÕ÷Õ minimum 30°C ile maksimum 80°C arasÕnda ayarlamak için ÕsÕtma tuúlarÕnÕ kullanÕnÕz (kÕsÕm 3 ve 4 - úek. 1); bununla birlikte, kombiyi 45 °C'nin altÕnda çalÕútÕrmamanÕz
tavsiye edilir.
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Panel açÕklamalarÕ úek. 1
1
SÕcak sÕhhi su ÕsÕ ayarÕnÕ azaltma tuúu
2
SÕcak sÕhhi su ÕsÕ ayarÕnÕ artÕrma tuúu
3
IsÕtma sistemi ÕsÕ ayarÕ azaltma tuúu
4
IsÕtma sistemi ÕsÕ ayarÕ artÕrma tuúu
5
Gösterge
6
Resetleme - Yaz/KÕú modu seçimi - "SÕcaklÕk AkÕú" Menüsü Tuúu
7
Ekonomi/Konfor modu seçme - cihaz açma/kapama tuúu
8
SÕcak sÕhhi su sembolü
9
SÕhhi su fonksiyon gösterimi
10
Yaz modu gösterimi
11
Multi-fonksiyon gösterimi
12
Eco (Ekonomi) modu gösterimi
13
IsÕtma fonksiyonu gösterimi
14
IsÕtma sembolü
15
Brülör açÕk ve aktüel güç seviyesi gösterimi (Yanma arÕzasÕ fonksiyonu süresince yanÕp söner halde)
16
Servis AracÕ Ba÷lantÕsÕ
17
Hidrometre
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úek. 4
SÕcak musluk suyu sÕcaklÕ÷Õ ayarÕ
SÕcaklÕ÷Õ minimum 40°C ile maksimum 55°C arasÕnda ayarlamak için sÕcak musluk suyu
tuúlarÕnÕ (kÕsÕm 1 ve 2 - úek. 1) kullanÕnÕz.

ÇalÕúma anÕndaki gösterim
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Ortam TermostatÕ veya Uzaktan Kumanda aracÕlÕ÷Õ ile gönderilen ÕsÕtma komutu radyatör üzerindeki sÕcak hava lambasÕnÕn yanmasÕ ile belirtilir.
Gösterge (kÕsÕm 11 - úek. 1) o andaki ÕsÕtma çÕkÕú sÕcaklÕ÷ÕnÕ ve ÕsÕtma bekleme süresi
boyunca “d2” yazÕsÕnÕ görüntüler.
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IsÕtma

úek. 5

DIVAtech F 32 D
Ortam sÕcaklÕ÷ÕnÕn ayarlanmasÕ (opsiyonel ortam termostatÕ ile)

Ünite hidrolik basÕnç ayarÕ

Ortam termostatÕnÕ kullanarak sÕcaklÕk de÷erini oda için istenilen de÷ere ayarlayÕnÕz.
E÷er ortam termostatÕ monte edilmiú de÷il ise, kazan, sistemi ayarlanmÕú olan sistem
çÕkÕú sÕcaklÕ÷Õ de÷erinde tutacaktÕr.

Sistem so÷uk haldeyken kombinin hidrometresinden okunan doldurma basÕncÕ (kÕsÕm 17
- úek. 1), yaklaúÕk 1,0 bar olmalÕdÕr. E÷er sistem basÕncÕ minimumun altÕndaki de÷erlere
düúerse, kombi durur ve göstergeF37 hata sinyalini görüntüler. Doldurma muslu÷unu
kÕsÕm 1 - úek. 7 ile belirtilen kÕsÕmdan ayarlayarak de÷eri basÕncÕ baúlangÕç de÷erine getiriniz. øúlemin sonunda, doldurma muslu÷unu daima kapatÕnÕz.

Ortam sÕcaklÕ÷ÕnÕn ayarlanmasÕ (opsiyonel uzaktan kumandalÕ zamanlayÕcÕ ile)
Uzaktan kumandalÕ zamanlayÕcÕ kontrolünü kullanarak sÕcaklÕk de÷erini oda için istenen
de÷ere ayarlayÕnÕz. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sÕcaklÕ÷Õ de÷erine göre
ayarlayacaktÕr. Uzaktan kumandalÕ zamanlayÕcÕ kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için
lütfen bu cihazÕn kullanÕm kÕlavuzuna bakÕnÕz.
ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi

1

Kombi ünitesi, yüksek bir sÕcak-su çÕkÕú hÕzÕnÕ ve mükemmel bir kullanÕcÕ rahatlÕ÷ÕnÕ garanti altÕna alan bir fonksiyon ile donatÕlmÕútÕr. Cihaz çalÕúÕyor durumdayken (COMFORT
modu), kombide bulunan su sÕcak halde tutulur, bunun anlamÕ muslu÷u açtÕ÷ÕnÕz anda
hiç beklemenize gerek kalmadan kombi çÕkÕúÕndan sÕcak su alabilece÷iniz anlamÕna gelmektedir.
KullanÕcÕ, eco/comfort tuúuna basarak (ECO modu) cihazÕ kapatabilir (kÕsÕm. 7 úek. 1). ECO modundayken, göstergede ECO sembolü görüntülenir (kÕsÕm 12 - úek. 1).
COMFORT modunu aktive etmek için, eco/comfort dü÷mesine tekrar basÕnÕz (kÕsÕm 7
- úek. 1).
SÕcaklÕk akÕúÕ
Harici sonda kurulumu (opsiyonel) yapÕldÕ÷Õnda ayarlama sistemi “SÕcaklÕk AkÕúÕ” ile
çalÕúabilir. Bu modda, ÕsÕtma sisteminin sÕcaklÕ÷Õ dÕú iklim úartlarÕna göre ayarlanÕr, böylece yÕlÕn her mevsiminde yüksek bir konfor seviyesi sa÷lanÕrken enerjiden de tasarruf
edilmiú olur. Özellikle, harici ortam sÕcaklÕ÷Õ arttÕ÷Õ zaman sistem çÕkÕú sÕcaklÕ÷Õ tespit edilen "kompenzasyon e÷risine" göre düúürülür.
SÕcaklÕk AkÕúÕ modu aktif durumdayken, ÕsÕtma ayar tuúlarÕ kullanÕlarak sÕcaklÕk ayarÕ, sistem çÕkÕúÕnÕn maksimum sÕcaklÕk ayarÕna eúitlenir (kÕsÕm 3 - úek. 1) Ayarlama sisteminin her zaman etkin ve faydalÕ bir úekilde çalÕúmasÕnÕ sa÷lamak için maksimum de÷erin
ayarlanmasÕ tavsiye edilir.
Kombi, kurulum aúamasÕnda kalifiye personelce ayarlanmalÕdÕr. Bununla birlikte, rahatlÕ÷Õn daha da arttÕrÕlmasÕ amacÕyla kullanÕcÕ tarafÕndan baúka ayarlar da yapÕlabilir.
Kompenzasyon e÷risi ve e÷rilerin kaydÕrÕlmasÕ
5 saniye süreyle reset tuúuna basÕldÕ÷Õnda (kÕsÕm 6 - úek. 1) "SÕcaklÕk AkÕúÕ" menüsüne
eriúilir. yanÕp sönen ÕúÕkla "CU" görüntülenir.
Arzu edilen e÷riyi özelli÷ine göre 1 ila 10 arasÕnda ayarlamak için sÕhhi su tuúlarÕnÕ (kÕsÕm
1 - úek. 1) kullanÕnÕz. E÷ri 0'a ayarlandÕ÷Õnda, sÕcaklÕk akÕúÕ ayarlamasÕ devre dÕúÕ kalÕr.
IsÕtma tuúlarÕna (kÕsÕm 3 - úek. 1) basÕldÕ÷Õnda e÷rilerin paralel hareketi sa÷lanÕr; yanÕp
sönen ÕúÕkla "OF" görüntülenir. Özelliklerine göre e÷rilerin paralel hareketini ayarlamak
için sÕhhi su tuúlarÕna (kÕsÕm 1 - úek. 1) basÕnÕz (úek. 6).
Reset tuúuna (kÕsÕm 6 - úek. 1) yeniden 5 saniye süreye basÕldÕ÷Õnda “SÕcaklÕk AkÕúÕ”
menüsünden çÕkÕlÕr.
E÷er ortam sÕcaklÕ÷Õ istenilen de÷erin altÕna düúerse, daha yüksek dereceden bir e÷ri
ayarlanmasÕ veya tersi durumda bunun tersinin uygulanmasÕ tavsiye edilir. Bir derece
artÕrma veya azaltma yapÕnÕz ve ortamdaki de÷iúikli÷i kontrol ediniz.
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úek. 6 - Kompenzasyon e÷rilerinin paralel hareketi için örnek
Uzaktan kumanda ile ayarlamalar
E÷er kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takÕlÕ ise, önceki kÕsÕmda
A açÕklanan
ayarlamalar tabella 1 belirtilen de÷erlere göre yapÕlÕr .

Ayarlama iúlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut
panelinden yapÕlabilir.

SÕhhi suyu ÕsÕ ayarÕ

Ayarlama iúlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut
panelinden yapÕlabilir.

Yaz/KÕú AyarÕ De÷iúikli÷i

Yaz modu ayarÕ, Uzaktan Kumandadan yapÕlacak bir ÕsÕtma talebine göre daha önceliklidir.
Uzaktan Kumanda ile sÕcak sÕhhi suu fonksiyonu kapatÕldÕ÷Õnda,
kombi Ekonomi moduna geçer. Böyle bir durumda, kombi panelindeki eco/comfort tuúu (kÕsÕm 7 - úek. 1) devre dÕúÕ kalÕr

Eko/Konfor Seçimi

SÕcaklÕk AkÕúÕ

KOMBø, BU TEKNøK KULLANIM KøTAPÇIöINDA BELøRTøLMEKTE OLAN BÜTÜN
TALøMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN øLGøLø ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL
TÜZÜKLERE UYGUN BøR ùEKøLDE, øùÇøLøK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK øÇøNDE VE SADECE KALøFøYE BøR PERSONEL TARAFINDAN MONTE
EDøLMELøDøR.
3.2 Kurulum yeri
CihazÕn yanma devresi yalÕtÕmlÕ odadan tamamen izole edilmiútir ve dolayÕsÕyla bu ünite
herhangi bir odaya monte edilebilir. Bununla birlikte, montajÕn yapÕlaca÷Õ odanÕn, ufak bir
gaz kaça÷Õ durumunda bile herhangi tehlikeli bir durumun oluúmasÕnÕ önleyebilmek
açÕsÕndan iyi havalandÕrmalÕ bir yer olmasÕ gereklidir. Bu emniyet standardÕ, bu tür bir
yalÕtÕmlÕ odaya/hazneye sahip olan tipler de dahil olmak üzere tüm gazlÕ cihazlar için
geçerli 2009/142 sayÕlÕ EEC Direktifince gerekmektedir.
Cihaz, EN 297 par. A6 uyarÕnca uygun bir úekilde asgari -5°C'de, kÕsmi olarak korumalÕ
bir yerde çalÕútÕrÕlmak üzere tasarlanmÕútÕr. Kombinin, korunaklÕ bir úekilde, örne÷in bir
saçak altÕna, bir balkonun içine veya korunaklÕ bir duvar oyu÷una monte edilmesi önerilir.
DolayÕsÕyla kurulum/montaj yapÕlacak yer, toz, yanÕcÕ malzemeler veya nesneler ya da
oksitlendirici gaz içermemelidir.
Kombi, duvara monte edilmek üzere tasarlanmÕútÕr ve bir duvar montaj braketi ile birlikte
teslim edilmektedir. Braketi kapaktaki çizimde belirtilen talimatlara göre duvara takÕnÕz ve
kombiyi monte ediniz. Duvara açÕlacak montaj deliklerinin yerini tespit için metal bir
úablon talep üzerine temin edilebilir. Duvara sabitleme iúlemi, jeneratör için sa÷lam ve
etkili bir destek olacak úekilde gerçekleútirilmelidir.
E÷er cihaz bir mobilya içerisine veya yakÕnÕna monte edilecekse, muhafazanÕn

A çÕkartÕlabilmesi için ve normal bakÕm iúleri için bir açÕklÕk bÕrakÕlmalÕdÕr
3.3 Su ba÷lantÕlarÕ

B
B

IsÕtma devresinde bir aúÕrÕ-basÕnç olmasÕ durumunda suyun zemin üzerine
dökülmesini önlemek için emniyet valfÕ çÕkÕúÕ, bir bacaya veya toplama borusuna ba÷lanmalÕdÕr. Aksi takdirde, tahliye valfÕnÕn devreye girmesi sonucunda
odayÕ su basmasÕ halinde, kombinin üreticisi bu durumdan sorumlu tutulamaz.
Ba÷lantÕ iúlemini yapmadan önce, cihazÕn mevcut yakÕt tipi ile çalÕúmak üzere
ayarlanmÕú oldu÷undan emin olunuz ve tesisatÕn bütün borularÕnÕ dikkatlice temizleyiniz.

Ba÷lantÕlarÕ, ilgili ba÷lantÕ noktalarÕna kapaktaki çizime ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere uygun úekilde yapÕnÕz.

Çizelge 1
IsÕtma sÕcaklÕ÷Õ ayarÕ

3.1 Genel talimatlar

UyarÕlar

30
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úek. 7 - Doldurma muslu÷u
3. KURULUM

Uzaktan Kumanda ile sÕcak musluk suyu fonksiyonu aktive edildi÷inde, kombi Konfor moduna geçer. Böyle bir durumda, kombi
panelindeki eco/comfort tuúu (kÕsÕm 7 - úek. 1) kullanÕlarak iki
moddan birisini seçmek mümkündür.
Gerek Uzaktan Kumanda gerekse kombi kartÕ, SÕcaklÕk AkÕúÕ
ayarÕnÕ yönetmektedir: ikisi arasÕnda, kombi kartÕ SÕcaklÕk AkÕúÕnÕn
önceli÷i vardÕr.

Not: CihazÕn ÕsÕtma devresinin içerisinde dahili bir baypas sistemi ile donatÕlmÕútÕr.
Sistem suyunun özellikleri
Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO3) daha sert olmasÕ halinde, kombide sert suyun sebep oldu÷u kireç oluúumlarÕnÕ önlemek amacÕyla uygun su kullanÕmÕnÕ
öneririz.
Antifriz sistemi, antifriz sÕvÕsÕ, katkÕ maddeleri ve inhibitörler
E÷er gerekirse, antifriz sÕvÕsÕnÕn, katkÕ maddelerinin ve inhibitörlerin kullanÕmÕna (e÷er bu
sÕvÕlarÕn veya kimyasal katkÕ maddelerinin üretici úirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanÕmÕnÕn uygun oldu÷unu ve bunlarÕn ÕsÕ eúanjörüne veya di÷er bileúenlere ve/veya kazan ünitesi ile sistemin aksamlarÕna zarar vermeyece÷ini garanti ediyorsa) izin verilebilir.
IsÕtma sistemlerinde kullanÕmlarÕnÕn uygun oldu÷u ve kazan ünitesi ile sistemlerinin aksamlarÕ ile uyumlu oldu÷u açÕkca beyan edilmeyen normal antifriz sÕvÕlarÕnÕn, katkÕ maddelerinin veya inhibitörlerin kullanÕlmasÕ yasaktÕr.
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3.4 Gaz ba÷lantÕsÕ

Diyafram

Gaz, yürürlükteki standartlara uygun olarak ilgili bulunan konnektöre (bkz. kapaktaki
úekil) sert metal borular ile veya devamlÕ esnek s/çelik duvar boru tesisatÕ ile ve de sistem
ile kazan arasÕna bir gaz muslu÷u yerleútirmek suretiyle ba÷lanmalÕdÕr. Tüm gaz
ba÷lantÕlarÕnÕn sÕkÕ bir úekilde ba÷landÕ÷Õndan emin olunuz.

Kombinin kullanÕmÕ ve çalÕútÕrÕlmasÕ, ürün ile birlikte verile diyaframÕn takÕlmasÕnÕ gerektirmektedir. Kombide do÷ru diyaframÕn kullanÕldÕ÷ÕnÕ (kullanÕlaca÷Õ zaman) ve bunun
do÷ru bir úekilde konumlandÕrÕlmÕú oldu÷unu kontrol ediniz.

A

3.5 Elektrik ba÷lantÕlarÕ
UyarÕlar

B

2

Kombinin elektrik kablolarÕnÕn tesisatÕ önceden yapÕlmÕú ve elektrik hattÕna
ba÷lantÕ için bir Y-kablo ve de fiú ile birlikte temin edilmiútir. Ana ba÷lantÕlar
kalÕcÕ bir ba÷lantÕ úekliyle yapÕlmalÕ ve minimum açÕklÕ÷Õ en az 3 mm olan kontaklara sahip bir tek-kutuplu siviç ile donatÕlmalÕ ve kombi ile hat arasÕna maksimum 3A de÷erinde bir ara sigorta yerleútirilmelidir. Elektrik ba÷lantÕlarÕnda
kutuplarÕn do÷ru olmasÕna dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR:
mavi kablo / TOPRAK: sarÕ - yeúil tel).

B

1

Cihaz, mevcut standartlara uygun bir úekilde verimli ve etkin bir topraklama sistemine do÷ru bir úekilde ba÷lanmalÕdÕr. Mesleki açÕdan kalifiye bir personele,
topraklama sisteminin verimlili÷ini ve de uygunlu÷unu kontrol ettiriniz; imalatçÕ,
topraklama sistemindeki arÕza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayÕ
sorumlu olmayacaktÕr.

B

KullanÕcÕnÕn cihazÕn güç kablosunu asla de÷iútirmemesi gerekmektedir. E÷er
kablo hasar görürse, cihazÕ kapatÕnÕz ve bu kablonun sadece profesyonel
açÕdan kalifiye bir eleman tarafÕndan de÷iútirilmesini sa÷layÕnÕz. E÷er de÷iútirecekseniz, sadece maksimum dÕú çeper çapÕ 8 mm olan bir “HAR H05 VV-F”
3x0,75 mm2 kablosunu kullanÕnÕz.

3
5

Ortam termostatÕ (opsiyonel)

B

DøKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMøZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMøNALLERøNE
BAöLANMASI, ELEKTRONøK KARTTA TAMøRø MÜMKÜN OLMAYAN ARIZALARA NEDEN OLACAKTIR.

2

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayÕcÕ takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunlarÕn kontak kesim noktalarÕndan yapmayÕnÕz. Bunlar için elektrik/
güç temini için, cihazÕn tipine ba÷lÕ olarak direk olarak ana hatta veya akülere
ba÷lantÕ yapÕlmalÕdÕr.

4
1

Elektrik terminaline eriúim
Ön paneli çÕkardÕktan sonra, elektrik klemens kutusuna eriúim mümkündür. Çeúitli
ba÷lantÕlar için terminallerin tasla÷Õ, bölümündeki elektrik ba÷lantÕlarÕ úemalarÕnda verilmektedir úek. 21.

138

12

34

56

3

A Monte edilmemiúkombide diyaframÕn de÷iútirilmesi
B Daha önceden monte edilmiú kombi ve duman kanallarÕnda diyaframÕn
de÷iútirilmesi

Koaksiyal borularla ba÷lantÕ

C1X

4

C3X

C3X

C3X

úek. 9 - Koaksiyal borularla ba÷lantÕya örnek (

72

6

C1X

= Hava /

C1X
= Duman)

Çizelge 2 - Tip
Tip
C1X
C3X

139

AçÕklama
Duvara yatay emme ve tahliye
Tavana dik emme ve tahliye

Koaksiyal ba÷lantÕsÕ için, cihaza aúa÷Õdaki çÕkÕú aksesuarlarÕndan birisini takÕnÕz. Duvara
açÕlacak deliklerin yükseklikleri için kapaktaki úekle bakÕnÕz.
úek. 8 - Klemens kutusuna eriúim

Ø126
Ø82

68

118

100
60

Ø100

Ünite, hava-geçirmez odalÕ ve güçlendirilmiú çekimli bir "tip C" tipidir, hava giriúi ve duman çÕkÕúÕ aúa÷Õda yazÕlÕ olan çekme/emme sistemlerinden birisine ba÷lanmalÕdÕr.
Cihaz, teknik veri etiketinde belirtilen tüm Cny baca konfigürasyonlarÕyla çalÕúmak üzere
onaylanmÕútÕr. Bununla birlikte, bazÕ konfigürasyonlarÕn yerel kanunlar, standartlar veya
tüzükler uyarÕnca kÕsÕtlanmÕú veya onaylanmamÕú olmasÕ mümkündür. Kurulum iúlemine
baúlamadan önce, ilgili uyarÕlarÕ ve talimatlarÕ kontrol ediniz ve uyunuz. AyrÕca, duvara
ve/veya tavana terminallerin ba÷lantÕsÕnÕ yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havalandÕrma açÕklÕklarÕyla arada bÕrakÕlacak minimum mesafelere riayet ediniz.

45.6

UyarÕlar

60
100

3.6 Duman kanallarÕ

Ø60
Ø130

010006X0

010018X0
010007X0
úek. 10 - Koaksiyal kanallar için çÕkÕú aksesuarlarÕ

Çizelge 3 - Koaksiyal kanallar için diyafram
øzin verilen maksimum uzunluk
Dirsek indirgeme faktörü 90°
Dirsek indirgeme faktörü 45°
KullanÕlacak diyafram

24
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Koaksiyal 60/100
5m
1m
0.5 m
0÷2m
Ø 45
2÷5m
Diyafram sÕz

Koaksiyal 80/125
10 m
0.5 m
0.25 m
0÷3m
Ø 45
3 ÷ 10 m
Diyafram sÕz

DIVAtech F 32 D
AyrÕ borularla ba÷lantÕ

Çizelge 6 - Aksesuarlar
meúd cinsinden kayÕplar
Hava
emme

Dikey

Yatay

1KWMA38A

0,5

0,5

1,0

1 m M/F

1KWMA83A

1,0

1,0

2,0

2 m M/F

1KWMA06K

2,0

2,0

1KWMA01K

1,2

2,2

45° M/F

1KWMA65A

1,2

2,2

90° F/F

1KWMA02K

2,0

3,0

90° M/F

1KWMA82A

1,5

2,5

90° M/F + Test çÕkÕúÕ

1KWMA70U

C5x

B2x

C3x

úek. 11 - AyrÕ borularla ba÷lantÕya örnek (

max 50 cm

BORU 0.5 m M/F

C1x

= Hava /

DøRSEK 45° F/F

= Duman)
Ø 80

Çizelge 4 - Tip
Tip

AçÕklama

C1X

Duvara yatay emme ve tahliye. Giriú/çÕkÕú terminalleri ya eú-merkezli ya da benzer rüzgar koúullarÕna
maruz bÕrakÕlmak için yeterince yakÕn olmalÕdÕr (50 cm dahilinde)

C3X

Tavana dik emme ve tahliye. Giriú/çÕkÕú terminaller C12 için oldu÷u gibi

C5X

FarklÕ basÕnçlara sahip bölgelerde duvara veya tavana ba÷ÕmsÕz úekilde emme ve tahliye. Tahliye ve
emme karúÕ duvarlara konumlandÕrÕlmamalÕdÕr

C6X

AyrÕ sertifikalandÕrÕlmÕú borulara sahip (EN 1856/1) emme ve tahliye

B2X

Kurulum yerinden emme ve duvara veya tavana tahliye

1,5

2,5

1KWMA16U

0,2

0,2

1KWMA55U

-

3,0

TEE yo÷uúma tahliyeli

1KWMA05K

-

7,0

1KWMA85A

2,0

-

-

5,0

1KWMA84U

-

12,0

1KWMA83U +
1KWMA86U

-

4,0

0,0

0,0

TERMøNAL duvara hava çÕkÕúÕ

rüzgar-kesicili duvara duman 1KWMA86A
çÕkÕúÕ
BACA Hava/duman ayrÕk ba÷lantÕ
80/80
Sadece duman çÕkÕúÕ Ø80
øNDøRGEME Ø80 ile Ø100 arasÕ

1KWMA03U

Ø100 ile Ø80 arasÕ

Ø 100

80

1,5
1KWMA08K

0,4

DøRSEK 45° M/F

1KWMA03K

0,6

1,0

1KWMA04K

0,8

1,3

1KWMA14K

1,5

-

-

3,0

90° M/F

rüzgar-kesicili duvara duman 1KWMA29K
çÕkÕúÕ

80
32

50

3,0

BORU 1 m M/F

TERMøNAL duvara hava çÕkÕúÕ

Ø 60

4,0

TIRNAKLI test çÕkÕúlÕ
KLøPS yo÷uúma tahliyesi için

ÖNEMLø - KURULUM YERø UYGUN HAVALANDIRMAYA SAHøP OLMALIDIR

AyrÕ kanallarÕn ba÷lantÕsÕ için, cihaza aúa÷Õdaki çÕkÕú aksesuarÕnÕ takÕnÕz:

Duman tahliyesi

0,4

0,8

BORU 1 m M/F

010028X0

-

DøRSEK 90° M/F

010029X0

-

6.0

010030X0

-

8.0

1KWMA90A

-

7.0

øNDøRGEME 80 - 60
TERMøNAL Duvara duman çÕkÕúÕ

2.0

6.0

DøKKAT: Ø60 AKSESUARLARININ YÜKSEK YÜK KAYBINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUNUZ , BUNLARI SADECE GEREKTøKLERøNDE VE SON DUMAN TAHLøYE
HATTINA KARùILIK GELECEK ùEKøLDE KULLANINIZ.

010011X0

ToplayÕcÕ duman kanallarÕna ba÷lantÕ

úek. 12 - AyrÕ kanallar için çÕkÕú aksesuarlarÕ
Kurulum iúlemine baúlamadan önce, kullanÕlacak diyaframÕ seçiniz ve basit bir hesaplamayla izin verilen maksimum uzunlu÷u geçmemeye dikkat ediniz:
1.
2.
3.

AyrÕ kanallÕ sistemin genel hatlarÕnÕ, aksesuarlar ve çÕkÕú terminalleri de dahil olmak
üzere tam olarak tanÕmlayÕnÕz.
Aúa÷Õdaki tabella 6 kÕsmÕna bakarak her bir bileúenin kayÕplarÕnÕ, montaj konumuna
göre meúd (eúde÷er metre) olarak tespit ediniz.
KayÕplar toplamÕnÕn, 'de izin verilen maksimumun altÕnda tabella 5 veya eúit oldu÷undan emin olunuz.

C8X

C4X

C2X

Çizelge 5 - AyrÕ kanallar için diyafram
DIVAtech F 32 D
øzin verilen maksimum uzunluk

KullanÕlacak diyafram

úek. 13 - Duman kanalÕna ba÷lantÕ örne÷i (

48 meúd

= Hava /

= Duman)

0 - 15 meúd

Ø 45

15 - 35 meúd

Ø 50

Tip

AçÕklama

35 - 48 meúd

DiyaframsÕz

C2X

Ortak duman kanalÕna emme ve tahliye (aynÕ kanala emme ve tahliye)

C4X

AyrÕ fakat benzer rüzgar koúullarÕna maruz kalan ortak duman kanallarÕna emme ve tahliye

C8X

Tek veya ortak duman kanalÕna tahliye ve duvara emme

B3X

Eú-merkezli kanal (tahliyeyi kapsayan) vasÕtasÕyla kurulum yerinden emme ve do÷al çekimli ortak
duman kanalÕna tahliye

Çizelge 7 - Tip

ÖNEMLø - KURULUM YERø UYGUN HAVALANDIRMAYA SAHøP OLMALIDIR

DolayÕsÕyla, e÷er DIVAtech F 32 D kombisini do÷al çekimli olan bir toplayÕcÕ bacaya veya
tekli bacaya ba÷layacaksanÕz, yürürlükteki normlar uyarÕnca bacanÕn tasarÕmÕnÕn kesinlikle profesyonel açÕdan kalifiye bir personele yaptÕrÕlmasÕ ve fan ile donatÕlmÕú
yalÕtÕmlÕ yanma odasÕ olan cihazlar için uygun olmasÕ gerekmektedir.
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4. SERVIS VE BAKøM
4.1 Ayarlamalar
Gaz temini dönüúümü

R

Bu cihaz hem Do÷al gaz ile hem de sÕvÕ gaz (LPG) ile çalÕúabilmektedir ve ayrÕca bu iki
gazdan birisi ile çalÕúmak üzere gerekli ayarlarÕ, ambalaj ve veri-plakasÕnda da açÕk bir
úekilde gösterilmiú oldu÷u gibi fabrikada yapÕlmaktadÕr. Cihaz, kullanÕlmak üzere ayarlanmÕú oldu÷u gaz türünden farklÕ bir gaz ile çalÕútÕrÕlaca÷Õ zaman, bir gaz dönüúüm kiti
gerekmektedir, lütfen aúa÷Õda açÕklandÕ÷Õ úekilde uygulamalar yapÕnÕz:
1.
2.

Ana brülör alev uçlarÕnÕ de÷iútiriniz ve kullanÕlmakta olan gazÕn tipine göre cap. 5
teknik veri tablosunda belirtildi÷i úekilde uçlarÕ takÕnÕz
Gaz tipi için verilen parametreyi düzenleyiniz:
•
•
•
•
•

3.
4.

B

~ 24Ω

Kombiyi uyku moduna getiriniz
sÕcak musluk suyu tuúlarÕna (kÕsÕm 1 ve 2 - úek. 1) 10 saniye süreyle basÕnÕz:
Göstergede yanÕp sönen “b01“ görüntülenir.
Parametre 00 ayarÕ (metan gazÕyla çalÕúmasÕ için) veya parametre 01 ayarÕ
(LPG gazÕyla çalÕúmasÕ için) yapmak için tuúlarÕnÕ kullanÕnÕz (kÕsÕm 1 ve 2 úek. 1).
sÕcak musluk suyu tuúlarÕna (kÕsÕm 1 ve 2 - úek. 1) 10 saniye süreyle basÕnÕz.
Kombi uyku moduna geri dönecektir.

úek. 16 - Gaz valfÕ ba÷lantÕsÕ

A

TEST modunun aktive edilmesi

III

II

III

“-” (kÕsÕm 1 - úek. 1) sÕhhi su dü÷mesine basÕldÕ÷Õnda, kombi gücü anÕnda minimum
de÷ere (%0) ayarlanacaktÕr. “+” (kÕsÕm 2 - úek. 1) sÕhhi su dü÷mesine basÕldÕ÷Õnda, kombi gücü anÕnda maksimum de÷ere (%100) ayarlanacaktÕr.
TEST modunun aktif olmasÕ ve sÕhhi sÕcak su alÕnmasÕ durumunda, SÕhhi moduna geçmek yeterlidir, kombi TEST modunda kalÕr ama 3 yollu valf sÕhhi konumuna gelir.
TEST modunu devre dÕúÕ bÕrakmak için, ÕsÕtma tuúlarÕna (kÕsÕm 3 ve 4 - úek. 1) aynÕ anda
5 saniye boyunca basÕnÕz.
Her durumda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak veya sÕhhi sÕcak su alÕmÕnÕ
kapatarak (SÕhhi modunu aktive etmek için yeterli sÕhhi sÕcak su alÕmÕnÕn yapÕldÕ÷Õ durumda) devre dÕúÕ kalÕr.
Brülördeki basÕncÕn ayarlanmasÕ
Kombi ünitesinde bir alev modülasyonu bulundu÷undan, iki tane sabit basÕnç de÷eri mevcuttur: minimum ve maksimum ayarlarÕ; bunlar gaz tipine göre teknik veriler tablosunda
belirtildi÷i úekilde ayarlanmalÕdÕr.

•

•
•
•

•
•
•
•
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Gaz valfÕndan akÕú yönünde, “B” basÕnç noktasÕna uygun bir basÕnç-ölçer takÕnÕz.
TEST modunu baúlatÕnÕz (bkz. cap. 4.1).
Eco/Comfort tuúuna 2 saniye süreyle basÕldÕ÷Õnda, gaz valfÕ Kalibrasyon moduna
geçer.
Kart “q02” ayarÕna geçer; sÕcak su tuúlarÕndan birine basÕldÕ÷Õnda aktüel olarak
kaydedilen de÷eri görüntüler.
Manometrede okunan basÕncÕn maksimum nominal basÕnçtan farklÕ olmasÕ halinde,
sÕcak su tuúlarÕ vasÕtasÕyla “q02” parametresini 1 veya 2 birim arttÕrÕnÕz/azaltÕnÕz: her
de÷iútirme iúleminden sonra, de÷er hafÕzaya kaydedilir; basÕncÕn dengelenmesi için
10 saniye bekleyiniz.
“-” ÕsÕtma tuúuna basÕnÕz (ref. 3 - úek. 1).
Kart “q01” ayarÕna geçer; sÕcak su tuúlarÕndan birine basÕldÕ÷Õnda aktüel olarak
kaydedilen de÷eri görüntüler.
Manometrede okunan basÕncÕn minimum nominal basÕnçtan farklÕ olmasÕ halinde,
sÕcak su tuúlarÕ vasÕtasÕyla “q01” parametresini 1 veya 2 birim arttÕrÕnÕz/azaltÕnÕz: her
de÷iútirme iúleminden sonra, de÷er hafÕzaya kaydedilir; basÕncÕn dengelenmesi için
10 saniye bekleyiniz.
IsÕtma tuúlarÕna basmak suretiyle her iki ayarlamayÕ da yeniden kontrol ediniz ve
gerekirse önceden açÕklanan prosedürü tekrar ederek düzeltiniz.
Eco/Comfort tuúuna 2 saniye süreyle basÕldÕ÷Õnda, TEST moduna geri dönülür.
TEST modunu devre dÕúÕ bÕrakÕnÕz (bkz. cap. 4.1).
Manometrenin ba÷lantÕsÕnÕ kesiniz.

TR

IsÕtma gücünün ayarlanmasÕ için, kombiyi TEST moduna ayarlayÕnÕz (bkz. sez. 4.1).
Gücü artÕrmak veya azaltmak için (minimum = 00 - maksimum = 100) ÕsÕtma tuúlarÕna
basÕnÕz (kÕsÕm 3 - úek. 1). 5 saniye içinde reset dü÷mesine basÕldÕ÷Õnda, maksimum güç
ayarlandÕ÷Õ de÷erde kalacaktÕr. TEST iúletim modundan çÕkÕnÕz (bkz. sez. 4.1).

•
•
•

úek. 14 - TEST Modu (ÕsÕtma gücü = %100)

•

IsÕtma gücünün ayarlanmasÕ

Kombiyi yakmadan önce

reset

IIII

II

IIII

II

II

II

IIII

IIII

eco
comfort

Gücü artÕrmak veya azaltmak için (Minimum=%0, Maksimum=%100) ÕsÕtma tuúlarÕna
(kÕsÕm 3 ve 4 - úek. 1) basÕnÕz.

•
•
•

úek. 15 - Gaz valfÕ

4.2 Servise alma

II

IIIII

TøP SGV100
Pi maks. 65 mbar
24 Vdc - sÕnÕf B+A

S

TEST modunu aktive etmek için ÕsÕtma tuúlarÕna (kÕsÕm 3 ve 4 - úek. 1) aynÕ anda 5 saniye boyunca basÕnÕz. Kombi, müteakip paragrafta belirtildi÷i gibi maksimum ÕsÕtma
ayarÕnda çalÕútÕrÕlÕr.

IIIII

~ 65Ω

I

KullanÕlmakta olan gaz tipine göre teknik veriler tablosunda verilen de÷erleri ayarlamak suretiyle brülör minimum ve maksimum basÕnç de÷erlerini (ref. ilgili paragraf)
ayarlayÕnÕz
Dönüúüm kiti içerisinde bulunan etiketi, dönüúüm iúleminin kanÕtÕ olarak veri
plakasÕnÕn yakÕnÕna yapÕútÕrÕnÕz.

Göstergede ÕsÕtma ve sÕhhi su sembolleri (úek. 14) yanÕp söner; yan tarafta ÕsÕtma gücü
görüntülenecektir.

A - KarúÕ akÕntÕ basÕnç noktasÕ
B - AkÕú yönünde basÕnç noktasÕ
I - Gaz valfÕ elektrik ba÷lantÕsÕ
R - Gaz çÕkÕúÕ
S - Gaz giriúi

•
•
•
•

Gaz sisteminin hava-sÕzdÕrmazlÕ÷ÕnÕ kontrol ediniz.
Genleúme tankÕ ön-dolum basÕncÕnÕn do÷ru oldu÷undan emin olunuz.
Su ünitesini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanÕn
boúaltÕlmasÕnÕ sa÷layÕnÕz.
Sistemde veya kombide herhangi bir su kaça÷Õ olmadÕ÷Õndan emin olunuz.
Elektrik sisteminin do÷ru bir úekilde ba÷lanmÕú oldu÷undan ve topraklama siteminin
iúlevsel oldu÷undan emin olunuz.
Gaz basÕncÕ de÷erinin ÕsÕtma için gerekli olan seviyede oldu÷undan emin olunuz.
Kombinin yakÕnlarÕnda alev alÕcÕ özellikte sÕvÕlar veya malzemeler olmadÕ÷Õndan
emin olunuz

øúletim anÕndaki kontroller
•
•
•
•
•
•
•
•

•

CihazÕn çalÕútÕrÕlmasÕ.
YakÕt devresinin ve su sistemlerinin hava sÕzdÕrmazlÕ÷ÕnÕ kontrol ediniz.
Kombi çalÕúÕyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarÕnÕn etkinli÷ini kontrol
ediniz.
Kombi ile sistemler arasÕnda suyun do÷ru bir úekilde devir-daim edip etmedi÷ini
kontrol ediniz.
Gaz valfÕ modüllerinin, sÕcak su üretiminde ÕsÕtma aúamasÕnda do÷ru çalÕútÕ÷Õndan
emin olunuz.
Ortam termostatÕ veya uzaktan kumandalÕ zamanlayÕcÕ kontrolü vasÕtasÕyla çeúitli
ateúleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ateúleme yaptÕ÷Õndan
emin olunuz.
Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yakÕt sarfiyat de÷erinin cap. 5 bölümündeki teknik
veriler tablosunda verilen de÷er ile aynÕ oldu÷undan emin olunuz.
Herhangi bir ÕsÕtma talebi olmaksÕzÕn, brülörlerin sÕcak su muslu÷u açÕldÕ÷Õ anda
do÷ru bir úekilde ateúlendi÷inden emin olunuz. IsÕtma iúlemi süresince, sÕcak su muslu÷unun açÕlmasÕ ile birlikte ÕsÕtma sirkülatörünün durdu÷undan ve düzenli bir sÕcak
su üretimi oldu÷undan emin olunuz.
Parametrelerin do÷ru bir úekilde programlanmÕú oldu÷undan ve istenilen özel bir
ihtiyaca cevap verebildi÷inden (kompenzasyon e÷risi, güç, sÕcaklÕklar, v.s.) emin
olunuz.
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4.3 BakÕm

Kod
arÕza

Periyodik kontrol
CihazÕn zaman içinde düzgün bir úekilde çalÕúmaya devam etmesini sa÷lamak için, aúa÷Õdaki
kontrol iúlemlerini yÕllÕk olarak kalifiye bir personele yaptÕrmanÕz gerekmektedir:
•
•

•
•
•

Kontrol ve emniyet cihazlarÕ (gaz valfÕ, akÕú-ölçer, termostatlar, v.s.) do÷ru bir úekilde çalÕúÕyor olmalÕdÕr.
Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalÕdÕr.
(YalÕtÕm odalÕ kombi: fan, basÕnç-sivici, vs. - YalÕtÕmlÕ oda sÕzdÕrmaz durumda olmalÕdÕr: contalar, kablo kelepçeleri, vs.)
(AçÕk odalÕ kombi: rüzgar-kesici, duman termostatÕ, vs.)
Hava-duman uç parçasÕ ve duman kanallarÕnda herhangi bir tÕkanÕklÕk ve kaçak olmamalÕdÕr
Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve pislik formasyonlarÕndan arÕndÕrÕlmÕú durumda olmalÕdÕr. Temizlik iúlemlerinde kimyasal ürünler veya metal fÕrçalar kullanmayÕnÕz.
Elektrotlarda bir kireç tabakasÕ olmamalÕ ve do÷ru bir úekilde konumlandÕrÕlmÕú olmalÕdÕr.

ArÕza

OlasÕ neden

Çözüm

F07

Kartparametreleri arÕzasÕ

Kart parametresiyanlÕú ayarlanmÕútÕr

Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresinide÷iútiriniz

Kablolarda kopukluk var

Kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz

A09

Gaz valfÕnda anormallik

ArÕzalÕ gaz valfÕ

Kontrol ediniz ve gerekirsegaz valfÕnÕ
de÷iútiriniz

F10

ÇÕkÕú sensörü 1 arÕzasÕ

Sensör hasarlÕ
Kablolarda kopukluk var
F11

SÕcak su devresi sensöründe arÕza

ÇÕkÕú sensörü 2 arÕzasÕ

3 ± 0,5

A16

Gaz valfÕnda anormallik

Yanma kontrolüarÕzasÕ

úek. 17 - Elektrot konumlandÕrma

•
•
•

Kablo tesisatÕnda kÕsa-devre
Kablolarda kopukluk var
Kablo tesisatÕnda kÕsa-devre
Kablolarda kopukluk var

=

F20

•
•

Sensör hasarlÕ

Sensör hasarlÕ
F14

=

Kablo tesisatÕnda kÕsa-devre

Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalÕdÕr.
So÷uk su sistemindeki su basÕncÕ de÷eri yaklaúÕk olarak 1 bar olmalÕdÕr; e÷er de÷il
ise, bunu bu de÷ere ayarlayÕnÕz.
Devir-daim pompasÕ tÕkanmÕú olmamalÕdÕr.
Genleúme tankÕ doldurulmalÕdÕr.
Gaz akÕúÕ ve basÕnç de÷eri ilgili tablolarda verilen de÷erlere denk gelmelidir.

4.4 SorunlarÕn giderilmesi
ArÕza teúhis
Kombi, ileri seviye bir otomatik-arza tehis sistemi ile donatlmtr. Kombide bir sorun olmas
halinde, göstergede anormallik/arÕza kodu sembol ile birlikte yanÕp söner (kÕsÕm 11 úek. 1).
CihazÕn bloke olmasÕna neden olan sorunlar vardÕr (bunlar “A” harfi ile tanÕmlanÕr); kombinin çalÕúmaya devam edebilmesi için RESET tuúuna (kÕsÕm 6 - úek. 1) 1 saniye boyunca basÕlÕ tutmak veya uzaktan kumandadan (opsiyonel) RESET iúlemi yapmak yeterlidir;
e÷er kombi çalÕúmaz ise, arÕzayÕ gidermek gerekmektedir.

Sensörün kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

Sensörün kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

Sensörün kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

Kablolarda kopukluk var

Kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz

ArÕzalÕ gaz valfÕ

Kontrol ediniz ve gerekirsegaz valfÕnÕ
de÷iútiriniz

Fan arÕzasÕ

FanÕve fan kablo ba÷lantÕlarÕnÕ kontrol
ediniz

YanlÕú diyafram

Kontrol ediniz ve gerekirsediyaframÕ
de÷iútiriniz

BacanÕn ebatlarÕ yanlÕútÕr veya
tÕkalÕ durumdadÕr

BacayÕ kontrol ediniz
F20 arÕzasÕna bakÕnÕz

A21

Uygunsuz yanma arÕzasÕ

Son 10 dakika içerisinde 6 kez
F20 arÕzasÕ

A23

Kartparametreleri arÕzasÕ

Kart parametresiyanlÕú ayarlanmÕútÕr

Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresinide÷iútiriniz

A24

Kartparametreleri arÕzasÕ

Kart parametresiyanlÕú ayarlanmÕútÕr

Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresinide÷iútiriniz

F34

Besleme gerilimi 180V'dan
az.

Elektrik úebekesi problemi

Elektrik sistemini/tesisatÕnÕ kontrol
ediniz

F35

ùebeke frekansÕ anormal

Elektrik úebekesi problemi

Elektrik sistemini/tesisatÕnÕ kontrol
ediniz

F37

Sistem su basÕncÕ do÷ru
de÷il

BasÕnç çok düúük

Sistemi doldurunuz/yükleme yapÕnÕz

Su basÕnç sivici ba÷lÕ de÷il veya
hasar görmüú

Sensörü kontrol ediniz

Sensör hasarlÕ veya kablo
ba÷lantÕlarÕnda kÕsa-devre

Sensörün kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

SÕcaklÕk akÕúÕ aktivasyonundan
sonra sensörün ba÷lantÕsÕ
kesilmiútir

Harici sensör ba÷lantÕsÕnÕ tekrar
yapÕnÕz veya sÕcaklÕk akÕúÕnÕ devre
dÕúÕ bÕrakÕnÕz

F39

Harici sensör arÕzasÕ

ArÕza listesi

A41

Sensörlerin konumlandÕrÕlmasÕ

ÇÕkÕú sensörünün veya sÕcak su
sensörünün boru ile ba÷lantÕsÕ
kesilmiú

Sensörlerin do÷ru konumlandÕrÕlmÕú
ve düzgün çalÕútÕ÷Õndan emin olunuz

Çizelge 8

F42

IsÕtma sensöründe anormallik

Sensör hasarlÕ

Sensörü de÷iútiriniz

Eúanjör korumasÕnÕn
devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi

F43

Sirkülatörü kontrol ediniz

CihazÕn geçici olarak bloke olmasÕna neden olan dier anormallikler ("F" harfi ile
tanÕmlanÕr), ayar de÷erleri kombinin normal çalÕúma de÷er aralÕ÷Õna geri geldi÷inde otomatik olarak ortadan kalkar.

Kod
arÕza

A01

ArÕza

OlasÕ neden
Gaz yok

Kombiye normal gaz akÕúÕnÕ kontrol
ediniz ve havanÕn borulardan tahliye
edildi÷inden emin olunuz

Elektrot tespit/ateúleme hatasÕ

Elektrot kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz,
do÷ru konumlanmÕú oldu÷undan ve
herhangi bir tortu içermedi÷inden
emin olunuz

ArÕzalÕ gaz valfÕ

Gaz valfÕnÕ kontrol ediniz ve de÷iútiriniz

Gaz valfÕkablo ba÷lantÕlarÕnda
kopukluk var

Kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz

Brülör ateúleme yapmÕyor

Ateúleme gücü çok düúük
A02

Brülör kapalÕ sinyali varken Elektrot arÕzasÕ
alev var
Kart arÕzasÕ
IsÕtma sensörü hasar görmüútür

A03

F04

AúÕrÕ-sÕcaklÕk korumasÕnÕn
devreye girmesi

Uygunsuz Yanma arÕzasÕ

Sistemin havasÕnÕ boúaltÕnÕz

Modüle ediciOperatör kablo
ba÷lantÕlarÕnda kopukluk var

Kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz

Gaz ValfÕ kusurlu

Kontrol ediniz ve gerekirsegaz valfÕnÕ
de÷iútiriniz

Tahliye/emme bacasÕnda tÕkanma BacayÕ kontrol ediniz

KartÕ kontrol ediniz
IsÕtma sensörünün do÷ru konumlandÕrÕlmÕú ve düzgün çalÕútÕ÷Õndan
emin olunuz
Sirkülatörü kontrol ediniz
Sistemin havasÕnÕ boúaltÕnÕz

Kartparametreleri arÕzasÕ

Kart parametresiyanlÕú ayarlanmÕútÕr

Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresinide÷iútiriniz

Kartparametreleri arÕzasÕ

Kart parametresiyanlÕú ayarlanmÕútÕr

Kontrol ediniz ve gerekirse kart parametresinide÷iútiriniz

Kablolarda kopukluk var

Kablo tesisatÕnÕ kontrol ediniz

Fan kusurlu

FanÕ kontrol ediniz

Kart arÕzasÕ

KartÕ kontrol ediniz

Gaz sisteminde düúük basÕnç

Gaz basÕncÕnÕ kontrol ediniz

Brülör minimum basÕnç kalibrasyonu

BasÕnç de÷erlerini kontrol ediniz

Ateúleme aúamasÕndan
sonra alev yetersizli÷i

A51

Gaz valfÕnda anormallik

Sistemde hava var

Ateúleme gücünü ayarlayÕnÕz

Sistemde hava var

Fan arÕzasÕ

F50

yok

øyonizasyon elektrot kablolarÕnÕ kontrol ediniz

Sistemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok

F05

A06

Çözüm
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5. ÖZELLIKLER VE TEKNIK VERILER

5.2 Hidrolik devre (Su devresi)

5.1 Genel görünüm ve ana bileúenler

29

278

187

5
28

27
56

16

114
27

36

56

194

95

14
278

32

81

241

19

42

74

38

22

14
194

10

8

9

11

úek. 19 - IsÕtma devresi

36

278

95
114

10

42 8 44

7 39

9

38 74 11
37

27

32

úek. 18 - Genel görünüm PRODOTTO 32

114

Çizelge 9 - ùekil açÕklamalarÕ cap. 5
38 AkÕú-sivici

7 Gaz giriúi

39 Su kapasitesi sÕnÕrlayÕcÕ

8 SÕhhi su çÕkÕúÕ

42 SÕhhi su sÕcaklÕk tespit sensörü

9 SÕhhi su giriúi

44 Gaz valfÕ
56 Genleúme tankÕ

11 Sistem giriúi

72 Oda termostatÕ (cihazla birlikte verilmez)

14 Emniyet valfÕ

74 Sistem doldurma muslu÷u

16 Vantilatör (Fan)

81 Ateúleme ve tespit elektrotu

19 Yanma odasÕ

95 SaptÕrÕcÕ valf

241

114 Su presostatÕ

27 IsÕtma ve sÕhhi su için bakÕr eúanjör

138 Harici sensör (cihazla birlikte verilmez)

28 Duman kollektörü

139 Oda ünitesi (cihazla birlikte verilmez)

29 Duman çÕkÕú kollektörü

187 Duman diyaframÕ

32 IsÕtma sirkülatörü

194 SÕhhi su eúanjörü

36 Otomatik hava tahliyesi

241 Otomatik baypas

37 So÷uk su giriú filtresi

278 Çift sensör (Emniyet + IsÕtma)

TR

42

74

38

22 Brülör

28

14
32

10 Sistem çÕkÕúÕ

56

194

95

5 Yanma odasÕ

36

10

8

9
úek. 20 - SÕhhi su devresi
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5.3 Teknik veriler tablosu

5.4 Diyagramlar
BasÕnç - güç diyagramlarÕ PRODOTTO 32

Veri

Birim

DIVAtech F 32 D

Maks. termik kapasite

kW

34.4

(Q)

Min. termik kapasite
IsÕtma maksimum termik gücü

kW

11.5

(Q)

kW

32.0

IsÕtma minimum termik gücü

(P)

kW

9.9

(P)

SÕcak su maksimum termik gücü

kW

32.0

SÕcak su minimum termik gücü

kW

9.9

Verim Pmax (80-60°C)

%

93.1

Verim %30

%

91.0

92/42 EEC Direktifi verim sÕnÕfÕ

-

3 (<150 mg/kWh)

n° x Ø

15 x 1.35

Besleme gazÕ basÕncÕ G20

mbar

20.0

Brülör maksimum gaz basÕncÕ (G20)

mbar

12.0

Brülör minimum gaz basÕncÕ (G20)

mbar

1.5

Maks. gaz çÕkÕúÕ G20

m3/h

3.64

Min. gaz çÕkÕúÕ G20
Brülör uçlarÕ G31

3

m /h

1.22

n° x Ø

15 x 0.79

Gaz besleme basÕncÕ G31

mbar

37

Brülör maksimum gaz basÕncÕ (G31)

mbar

35.0

Brülör minimum gaz basÕncÕ (G31)

mbar

5.0

Maks. gaz çÕkÕúÕ G31

kg/h

2.69

Min. gaz çÕkÕúÕ G31

kg/h

0.90

IsÕtmada maksimum çalÕúma basÕncÕ

bar

3

IsÕtmada minimum çalÕúma basÕncÕ

bar

0.8

IsÕtma maks. sÕcaklÕ÷Õ

°C

90

IsÕtma suyu kapasitesi

litri

1.2

IsÕtma genleúme tankÕ kapasitesi

litri

10

IsÕtma genleúme tankÕ ön-dolum basÕncÕ

bar

1

SÕcak su üretimi için maks. çalÕúma basÕncÕ

bar

9

bar

0.25

SÕcak su çÕkÕúÕ 't 25°C

l/min

18.3

SÕcak su çÕkÕúÕ 't 30°C

l/min

15.2

SÕcak su üretimi için min. çalÕúma basÕncÕ

Koruma derecesi

IP

Besleme gerilimi

V/Hz

A = LPG -B = METAN
Sirkülatör yük / basÕnç kayÕplarÕ PRODOTTO 32
H [m H2O]

7

3
6
2

5

(PMS)
(tmax)

A

4
1

3
2
1

(PMW)
0

0

(D)

500

1.000

1.500

2.000

Q [l/h]

X5D

W

135

SÕcak su devresi çekilen elektrik gücü

W

135

Boú a÷ÕrlÕk

kg

PIN CE

(NOx)

230V/50Hz

Çekilen elektrik gücü

Cihaz tipi

B

-

NOx emisyon sÕnÕfÕ
Brülör uçlarÕ G20

A

35
C12-C22-C32-C42-C52-C62-C72-C82-B22
0461BR0842

cod. 3541A771 - Rev. 00 - 09/2013

TR

29

DIVAtech F 32 D
A = Kombi yük kayÕplarÕ - 1,2 e 3 = Sirkülatör HÕzÕ
5.5 Elektrik úemasÕ

1kW

81

LC32

ABM01

N
123

95

°

114 38

T

L

L

N

T °T

°

42

278
44

N
32

1234

72

138
139

úek. 21 - Elektrik devresi

Dikkat: Ortam termostatÕnÕ veya uzaktan kumandalÕ zamanlayÕcÕ kontrolünü
A takmadan
önce terminal blo÷undaki konnektörü çÕkartÕnÕz.

30
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50 Hz

