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KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU
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İmalatçi: 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
İş. Dep.

Dante Ferroli

B
Bu sembol “Uyari” isareti olup güvenlikle ilgili tüm uyarilarin yanina konmustur. Insanla-
ra, hayvanlara ve nesnelere bir zarara gelmesini önlemek için bu tip kurallara tam olarak
uyulmalidir.

A Bu sembol, bir bilgi ya da önemli bir uyariyi dikkate getirir.
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• Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları
dikkatlice okuyunuz. Bu uyarılar, emniyetli kurulum
(yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli bi-
lgiler vermektedir.

• Bu kullanma kitapçığı, bu ürünün tamamlayıcı ve te-
mel parçası olup kullanıcı tarafından ileride müra-
caat edilmek üzere özenle saklanmalıdır.

• Eğer bu ünite bir başka kişiye satılır ya da aktarılırsa
ya da eğer bu üniteyi taşır ya da bırakırsanız, bu kul-
lanım kitapçığının üniteye eşlik etmesini sağlayınız,
böylelikle yeni sahibi ve/veya kuranı tarafından bu
bilgilere müracaat edilebilir.

• Kurulum ve bakım işlemleri; yürürlükteki standartla-
ra ve de imalatçının talimatları uygun şekilde gerçek-
leştirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel
tarafından yerine getirilmelidir.

• Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım; insanlara,
hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. İmalatçı
(üretici), imalatçı tarafından sağlanan talimatlara
uyulmamasından ve de uygulamadaki hatalardan
kaynaklanan hasarlara karşı hiçbir sorumluluk kabul
etmemektedir.

• Herhangi bir temizlik ya da bakım işlemlerini yerine
getirmeden önce, sistem sivicini ve/veya karşı gelen
açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın şebeke
güç kaynağı bağlantısını kesiniz.

• Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yeter-
siz çalışması durumunda, cihaz kapatılmalıdır.
Cihazı, tamir etmeye kalkışmayınız. Sadece mesleki
olarak kalifiye personel ile temasa geçiniz. Ürünlerin
herhangi bir onarım-değiştirme işlemi, sadece me-
sleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece
orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir.
Yukarıda yer alan koşula uygun hareket edilmemesi,
ünitenin emniyetini tehlikeye sokabilir.

• Ünitenin iyi şekilde çalışmasını garanti altına almak
için, bir kalifiye personel tarafından periyodik bir
bakımının yapılması gereklidir.

• Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmış olduğu
amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dışındaki he-
rhangi bir kullanım, yanlış ve bu nedenle tehlikeli
olarak değerlendirilir.

• Ambalajını çıkardıktan sonra, içindekilerin tam olup
olmadığını kontrol ediniz. Ambalaj parçaları, olası
tehlike kaynağı olduğundan, çocukların erişebileceği
yerlerde bırakılmamalıdır.

• Şüphe durumunda, cihazı kullanmayınız ve de
sağlayıcıya dönünüz.

• Bu kılavuzda yer alan resimler, ürün hakkında basit
bir sunum yapmak amacıyla verilmiştir. Bu verilmek-
te olan sunumlar ile temin edilen ürün arasında bazı
ufak tefek ve önemsiz farklılıklar olabilir.
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1. Kullanma talimatları
1.1 Giriş

Sayın müşteri

Gelişmiş tasarım, en son teknoloji, yüksek güvenilirlik ve de kaliteli yapım içeren, duvara monte FERROLI kombiyi
seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz, çünkü bunlar em-
niyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli bilgiler vermektedir.

DOMItech F 24 doğal ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan ve elektronik ateşlemeli bir brülör, havalandırmalı
su geçirmez bölmeli, sistem kontrolünü gerçekleştiren bir mikroişlemci ile donatılmış, ısıtma ve sıcak su üretimi amaçlı
yüksek verimli bir ısı üretecidir.

1.2 Komut paneli

şek. 1  - Kontrol paneli

Açıklamalar
1 = Sıcak musluk suyu ısı ayarını azaltma tuşu
2 = Sıcak musluk suyu ısı ayarını artırma tuşu
3 = Isıtma sisteminin ısı ayarını azaltma tuşu
4 = Isıtma sisteminin ısı ayarını artırma tuşu
5 = Gösterge
6 = Resetleme - Yaz / Kış modu seçim tuşu
7 = Ekonomi/Konfor modu seçme - Cihazı

Çalıştırma/Kapatma tuşu
8 = Sıcak musluk suyu sembolü
9 = Sıcak musluk suyu fonksiyon gösterimi
10 = Yaz modu gösterimi
11 = Multi-fonksiyon gösterimi
12 = Eco (Ekonomi) modu gösterimi
13 = Isıtma fonksiyonu gösterimi
14 = Isıtma sembolü
15 = Yanık brülör ve aktüel güç gösterimi
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Çalışma anındaki gösterim
Isıtma
Ortam Termostatı veya Uzaktan Kumanda aracılığı ile gönderilen ısıtma komutu radyatör üzerindeki sıcak hava lam-
basının yanması ile belirtilir (kısım 13 ve 14 - şek. 1).

şek. 2

Sıcak su
Tesisattan sıcak musluk suyu çekildiği anda gönderilen sıcak musluk suyu komutu musluğun altındaki sıcak su lam-
basının yanmasıyla belirtilir (kısım 8 ve 9 - şek. 1).

şek. 3

1.3 Açma ve kapatma
Kombiye elektrik beslemesi yok

şek. 4 - Kombiye elektrik beslemesi yok

B
Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise anti-friz sistemi çalışmayacaktır. Kış mevsiminde uzun-
ca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk
suyu ve sistem suyunun) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıcak suyu tahliye ediniz ve ısıtma si-
stemine sez. 2.3'de belirtildiği gibi uygun bir antifriz ekleyiniz.
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Kombinin yakılması
Cihazın elektrik beslemesini açınız.

şek. 5 - Kombinin yakılması

• İlk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu görüntülenir.
• Kombi üzerindeki gaz valfını açınız.
• Sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldığı zaman, kombi otomatik olarak çalışmaya hazır

duruma gelmiş olur.

Kombinin söndürülmesi
5 saniye süresince  tuşuna (kısım 7 - şek. 1) basınız.

şek. 6 - Kombinin söndürülmesi

Kombi kapatıldığı zaman, elektronik kartta halen elektrik akımı bulunmaktadır.

Sıcak su ve ısıtma işlemleri devre dışı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır.

Kombiyi tekrar yakmak için,  tuşuna (kısım 7 şek. 1) tekrar 5 saniye basınız.

şek. 7

Sıcak su çekildiği zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldığı zaman, kombi derhal otomatik olarak çalışmaya
hazır duruma gelmiş olur.
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1.4 Ayarlamalar
Yaz/Kış Ayar Değişikliği

 Tuşuna (kısım 6 - şek. 1) 2 saniye boyunca basınız.

şek. 8

Göstergede Yaz sembolü görüntülenir (kısım 10 - şek. 1): kombi sadece sıcak musluk suyu dağıtımı yapacaktır. Antifriz
sistemi aktif kalır.

Yaz modunu devre dışı bırakmak için,  tuşunu (kısım 6 - şek. 1) 2 saniye basılı tutunuz.

Isıtma sıcaklığı ayarı
Sıcaklığı minimum 30 °C ile maksimum 85 °C arasında ayarlamak için ısıtma tuşlarını  kullanınız (kısım 3 ve
4 - şek. 1); bununla birlikte, kombiyi 45 °C'nin altında çalıştırmamanız tavsiye edilir. 

şek. 9

Musluk suyu sıcaklığı ayarı
Sıcaklığı minimum 40°C ile maksimum 55°C arasında ayarlamak için sıcak musluk suyu tuşlarını  kullanınız
(kısım  1 ve 2 - şek. 1).

şek. 10
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Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel ortam termostatı ile)
Ortam termostatını kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayınız. Eğer ortam termostatı monte edil-
miş değil ise kombi, sistemi ayarlanmış olan sistem çıkış sıcaklığı değerinde tutacaktır.

Ortam sıcaklığının ayarlanması (opsiyonel uzaktan kumandalı zamanlayıcı ile)
Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık değerini oda için istenen değere ayarlayınız. Kombi üni-
tesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklığı değerine göre ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile
ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihazın kullanıcı kitabına bakınız.

ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi
Kombi ünitesi, yüksek bir sıcak-su çıkış hızını ve mükemmel bir kullanıcı rahatlığını garanti altına alan bir fonksiyon ile
donatılmıştır. Cihaz çalışıyor durumdayken (COMFORT modu), kombide bulunan su sıcak halde tutulur, bunun anlamı
musluğu açtığınız anda hiç beklemenize gerek kalmadan kombi çıkışından sıcak su alabileceğiniz anlamına gelmekte-
dir.

Kullanıcı, kombi uyku modundayken  düğmesine basılı tutarak cihazı kapatabilir (kısım 7 - şek. 1). ECO modun-
dayken, göstergede ECO sembolü görüntülenir (kısım 12 - şek. 1). COMFORT modunu aktive etmek için  tuşuna
tekrar basınız (kısım 7 - şek. 1).

Uzaktan kumanda ile ayarlamalar

A
Eğer kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takılı ise, önceki kısımda açıklanan ayarlamalar tabella 1 be-
lirtilen değerlere göre yapılır.şek. 1

Çizelge 1

Ünite hidrolik basınç ayarı
Sistem soğuk haldeyken kombinin hidrometresinden okunan doldurma basıncının değeri yaklaşık 1,0 bar değerinde ol-
malıdır. Eğer sistem basıncı belirtilen minimum basınç değerini altına düşerse, aşağıda 1 (şek. 11) ile belirtilen kısımdan
ayarlayarak değeri eski haline getiriniz. İşlemin sonunda, yükleme/doldurma musluğunu daima kapatınız.

şek. 11 - Doldurma musluğu

A Açık
B Kapalı

Isıtma sıcaklığı ayarı Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden 
yapılabilir.

Sıcak musluk suyu sıcaklığı ayarı Ayarlama işlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden 
yapılabilir.

Yaz/Kış Ayarı Değişikliği Yaz modu ayarı, Uzaktan Kumandadan yapılacak bir ısıtma talebine/komu-
tuna göre daha önceliklidir.

ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi Seçim işlemi sadece kombinin kumanda/kontrol panelinden yapılabilir.
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2. Kurulum
2.1 Genel talimatlar

KOMBİ, BU TEKNİK KULLANIM KİTAPÇIĞINDA BELİRTİLMEKTE OLAN BÜTÜN TALİMATLARA, YÜRÜRLÜKTE
OLAN İLGİLİ ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BİR ŞEKİLDE, İŞÇİLİK KURALLARINA
TAM OLARAK UYGUNLUK İÇİNDE VE SADECE KALİFİYE BİR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

2.2 Kurulum yeri
Cihazın yanma devresi yalıtımlı odadan tamamen izole edilmiştir ve dolayısıyla bu ünite herhangi bir odaya monte edi-
lebilir. Bununla birlikte, montajın yapılacağı odanın, ufak bir gaz kaçağı durumunda bile herhangi tehlikeli bir durumun
oluşmasını 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 ge-
rekmektedir.

Dolayısıyla kurulum/montaj yapılacak yer, toz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da oksitlendirici gaz içermemelidir.
Oda kuru olmalı ve donma tehlikesi ihtiva etmemelidir.

Kombi, duvara monte edilmek üzere tasarlanmıştır ve bir duvar montaj braketi ile birlikte teslim edilmektedir. Braketi
sez. 4.1'de belirtilen talimatlara göre duvara takınız ve kombiyi monte ediniz. Duvara açılacak montaj deliklerinin yerini
tespit için metal bir şablon talep üzerine temin edilebilir. Duvara sabitleme işlemi, jeneratör için sağlam ve etkili bir de-
stek olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

A
Eğer cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi için ve normal
bakım işleri için bir açıklık bırakılmalıdır.

2.3 Su bağlantıları
Cihazın ısıtma kapasitesi, mevcut tüzüklere göre binanın/evin ısı gereksinimini daha önceden hesaplamak suretiyle
ayarlanmalıdır. Sistem, doğru ve düzenli bir çalışma için gerekli tüm bileşenlerle donatılmış olmalıdır. Eğer gerekirse,
kombinin sistemden izolasyonunu sağlayabilmek amacıyla kombi ile ısıtma sistemi arasına bir açma-kapama valfının
monte edilmesi önerilebilir.

B
Isıtma devresinde bir aşırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek amacıyla em-
niyet valfı çıkışı, bir bacaya veya toplama borusuna bağlanmalıdır. Eğer bunu yapamıyorsanız, tahliye valfı
hata verir ve odayı su basar, bu durumdan üretici şirket sorumlu tutulamaz.

Elektrikli cihazları topraklamak amacıyla su sistemini asla kullanmayınız.

Cihazın iyi bir şekilde çalışmasını etkileyebilecek olan kalıntı veya birikintileri çıkarmak için montaj işleminden önce si-
stemin/tesisatın bütün borularını dikkatli bir şekilde yıkayınız.

Bağlantıları, ilgili bağlantı noktalarına sez. 4.1'de belirtildiği gibi ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek
yapınız.

Talep üzerine, aşağıdaki şekilde gösterilen bağlantı kitlerinin temini mümkündür.

A - Dişi manşon
B - OT 58 Ucu
C - O-Halkası
D - OT 58 Tutma halkası
E - Bakır rondela
F - OT 58 Rakoru
G - Bilyeli musluk

şek. 12 - Bağlantı kiti
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DOMItech F 24
Sistem suyunun özellikleri
Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO3) daha sert olması halinde, kombide sert suyun sebep olduğu
kireç oluşumlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. Bununla birlikte,  yapılan işlemin su sertliğini sertliği
15°F'nin altında bir değere düşürmemesi gerekmektedir (DPR 236/88 - İnsanların su tüketimine yönelik kullanımlar için).
Çok büyük sistemlerde veya sistemde suyun çok sık bir şekilde yeniden ikmal edildiği durumlarda suyu işlemden geçir-
mek gerekmektedir. Bu tür şartlar altında sistemin kısmi olarak veya tamamen boşaltılması gerekir ise, sistemin tekrar
işlemden geçirilmiş su ile doldurulması tavsiye edilir.

Anti-friz sistemi, anti-friz sıvısı, eklentiler ve inhibitörler
Kombi, sistem çıkış suyunun sıcaklık değeri 6 °C'nin altına düştüğü zaman kombiyi ısıtma moduna geçiren bir anti-friz
sistemi ile donatılmıştır. Eğer cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çalışmayacaktır. Eğer ge-
rekirse, anti-friz sıvısının, kimyasal ek/katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (eğer bu sıvıların veya kimyasal
katkı maddelerinin üretici şirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun olduğunu ve bunların ısı eşanjörüne veya
diğer bileşenlere ve/veya kombi ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyeceğini garanti ediyorsa) izin verilebilir.
Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun olduğu ve kombi ünitesi ile sistemlerinin aksamları ile uyumlu olduğu açıkça
beyan edilmeyen normal/sıradan antifriz sıvılarının, kimyasal ek maddelerin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır.

2.4 Gaz bağlantısı

B
Bağlantı işlemini yapmadan önce, cihazın mevcut yakıt tipi ile çalışmak üzere ayarlanmış olduğundan emin
olunuz ve kombinin iyi bir şekilde çalışmasını etkileyebilecek olan herhangi bir kalıntıyı temizlemek amacıyla
gaz sisteminin bütün borularını dikkatlice temizleyiniz.

Gaz, yürürlükteki standartlara uygun olarak ilgili bulunan konnektöre (bkz. şek. 25) sert metal borular ile veya devamlı
esnek s/çelik duvar boru tesisatı ile ve de sistem ile kombi arasına bir gaz musluğu yerleştirmek suretiyle bağlanmalıdır.
Tüm gaz bağlantılarının sıkı bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Gaz ölçerin kapasitesi, kendisine bağlanmış olan
bütün ekipmanların eş-zamanlı kullanımı için yeterli olmalıdır. Kombiden çıkan gaz borusunun çap değeri cihaz ile gaz
ölçer arasındaki borunun çapını belirleyici değildir; bu borunun çapı uzunluğuna ve basınç kaybına göre ve yürürlükteki
mevcut standartlara göre seçilmelidir.

B
Elektrikli cihazları topraklamak amacıyla gaz borularını kullanmayınız.

2.5 Elektrik bağlantıları
Elektrik şebekesine bağlantı

B
Cihazın elektriksel güvenliği sadece, eğer mevcut standartlara uygun bir şekilde verimli ve etkin topraklama
sistemine doğru bir şekilde bağlanırsa garanti edilmektedir. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, topraklama
sisteminin verimliliğini ve de uygunluğunu kontrol ettiriniz; imalatçı, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle
meydana gelecek hasarlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Aynı zamanda, elektrik sisteminin, kombi bilgi le-
vhasında belirtilen, alet tarafından maksimum (en yüksek) çıkış gücüne uygun şekilde ayarlı olup olmadığını
da kontrol ediniz.

Kombinin elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmış ve elektrik hattına bağlantı için bir Y-kablo ve de fiş ile birlikte
temin edilmiştir. Ana bağlantılar kalıcı bir bağlantı şekliyle yapılmalı ve minimum açıklığı en az 3 mm olan kontaklara
sahip bir tek-kutuplu siviç ile donatılmalı ve kombi ile hat arasına maksimum 3A değerinde bir ara sigorta yerleştirilme-
lidir. Elektrik bağlantılarında kutupların doğru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo /
TOPRAK: sarı - yeşil kablo). Montaj işlemi esnasında veya güç kablosunu değiştirirken, topraklama kablosu diğer ka-
blolara göre 2 cm daha uzun bırakılmalıdır.

B
Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla değiştirmemesi gerekmektedir. Eğer kablo hasar görürse, cihazı ka-
patınız ve bu kablonun sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman tarafından değiştirilmesini sağlayınız.
Eğer elektrik güç kablosunu değiştirecekseniz, sadece maksimum dış çeper çapı 8 mm olan bir “HAR H05
VV-F” 3x0.75 mm2 kablosunu kullanınız.

Ortam termostatı (opsiyonel)

B
DİKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMİZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, OR-
TAM TERMOSTATININ TERMİNALLERİNE BAĞLANMASI, ELEKTRONİK KARTTA TAMİRİ MÜMKÜN OL-
MAYAN ARIZALARA NEDEN OLACAKTIR.

Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunların kontak kesim
noktalarından yapmayınız. Bunlar için elektrik/güç temini için, cihazın tipine bağlı olarak direk olarak ana hatta
veya akülere bağlantı yapılmalıdır.
10 TR
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DOMItech F 24
Elektrik terminaline erişim
Oda/ortam termostatının (kısım 1 şek. 13) veya uzaktan kumandalı zamanlayıcının (kısım 2 şek. 13) bağlantısı için
elektrik bağlantı terminaline şek. 13'de gösterildiği gibi kombinin alt kısmından erişilebilir.

şek. 13 - Elektrik bağlantı terminaline erişim

1 = Ortam/Oda Termostatı Bağlantısı
2 = Uzaktan Kumandalı Zamanlayıcı (OPENTHERM) Bağlantısı

2.6 Hava/duman kanalları
Uyarılar
Ünite, hava-geçirmez odalı ve güçlendirilmiş çekimli bir "tip C" tipidir, hava girişi ve duman çıkışı aşağıda yazılı olan
çekme/emme sistemlerinden birisine bağlanmalıdır. Cihaz, teknik veri etiketinde belirtilen tüm Cxy baca konfigürasyon-
larıyla çalışmak üzere onaylanmıştır (bazı konfigürasyonlar kolay anlaşılabilirlik açısından örnek olarak verilmiştir). Bu-
nunla birlikte, bazı konfigürasyonların yerel kanunlar, standartlar veya tüzükler uyarınca kısıtlanmış veya onaylanmamış
olması mümkündür. Kurulum işlemine başlamadan önce, ilgili uyarıları ve talimatları kontrol ediniz ve uyunuz. Ayrıca,
duvara ve/veya tavana terminallerin bağlantısını yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havalandırma açıklıklarıyla arada
bırakılacak minimum mesafelere riayet ediniz. 

B
Bu C-tipi cihaz, UNI-CIG 7129/92 uyarınca üretici şirket tarafından temin edilmekte olan duman çıkış kanalı
ve emme kanalları ile birlikte monte edilmelidir. Bunların kullanılmaması halinde, üretici şirketinin tüm garanti
ve yükümlülükleri otomatik olarak ortadan kalkar.

Genleşme

A
Duman kanalının bir metreden uzun olması halinde, cihazın çalışması sırasında malzemelerin doğal gen-
leşme payları montaj aşamasında göz önünde tutulmalıdır.

Deformasyonları önlemek için, kanalın her bir metrelik kısmında 2-4 mm'lik bir genleşme payı bırakılmalıdır.

şek. 14 - Genleşme
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DOMItech F 24
Diyafram
Kombinin kullanımı ve çalıştırılması, ürün ile birlikte verilen diyaframın müteakip tablolarda belirtildiği şekilde takılmasını
gerektirmektedir.

Bundan dolayı duman çıkış borusunu yerleştirmeden önce, doğru diyaframın kullanıldığı (kullanılacağı zaman) ve bu-
nun doğru bir şekilde konumlandırılmış olduğu kontrol edilmelidir. Kombi montajlarında, daha küçük çaplı diyafram
takılır. Diyaframı değiştirmek için, şek. 15'da gösterilen işlemleri yapınız.

şek. 15 - Diyaframın değiştirilmesi (A = Monte edilmemiş kombide / B = Daha önceden monte edilmiş kombi ve baca kanallarında)
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Koaksiyal borularla bağlantı

şek. 16 - Koaksiyal borularla bağlantıya örnek (  = Hava /  = Duman)

Koaksiyal bağlantısı için, cihaza aşağıdaki çıkış aksesuarlarından birisini takınız. Duvara açılacak delikler hakkında bilgi
için sez. 4.1'e bakınız.  Oluşacak yoğunlaşma ürünlerin geri cihazın ,içine doğru akmasını önlemek için, duman tahliye
kanalına yatay olarak dışarıya doğru eğim verilmesi gerekmektedir.

şek. 17 - Koaksiyal kanallar için çıkış aksesuarları

Kurulum işlemine başlamadan önce, tabella 2'ye bakarak kullanılacak diyaframı seçiniz ve tabloda belirtilen koaksiyal
dirsek indirgeme uzunluklarını dikkate alarak izin verilen maksimum uzunluğu geçmemeye dikkat ediniz. Örneğin, Ø 60/
100 bir kanalda, bir tane 90°'lik dirsek + 1 metre yatay uzatmayla toplam eşdeğer uzunluk 2 metre olacaktır.

Çizelge 2 - Koaksiyal kanallar için diyafram

Koaksiyal 60/100 Koaksiyal 80/125

İzin verilen maksimum uzunluk 5 m 10 m

90° dirsek indirgeme faktörü 1 m 0.5 m

45° dirsek indirgeme faktörü 0.5 m 0.25 m

Kullanılacak diyafram
0 ÷ 2 m Ø 43 0 ÷ 3 m Ø 43

2 ÷ 5 m Diyaframsız 3 ÷ 10 m Diyaframsız
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Ayrı borularla bağlantı

şek. 18 - Ayrı borularla bağlantıya örnek (  = Hava /  = Duman)

Ayrı kanallarla bağlantı için, cihaza aşağıdaki çıkış aksesuarlarını takınız:

şek. 19 - Ayrı kanallar için çıkış aksesuarları

Kurulum işlemine başlamadan önce, kullanılacak diyaframı seçiniz ve basit bir hesaplamayla izin verilen maksimum
uzunluğu geçmemeye dikkat ediniz:

1. Tahliye kanallı sistemin genel hatlarını, aksesuarlar ve çıkış terminalleri de dahil tam olarak tanımlayınız.
2. Aşağıdaki tabella 4'e bakarak her bir bileşenin kayıplarını, montaj konumuna göre meşd (eşdeğer metre) olarak te-

spit ediniz.
3. Toplam değerin, tabella 3'de belirtilen izin verilen maksimum değere eşit veya daha altında olduğundan emin olu-

nuz.

Çizelge 3 - Ayrı kanallar için diyafram

Ayrı kanallar

İzin verilen maksimum uzunluk 60 meşd

Kullanılacak diyafram

0 - 20 meşd Ø 43

20 - 45 meşd Ø 47

45 - 60 meşd Diyaframsız

�� �� �� � �
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DOMItech F 24
Çizelge 4 - Aksesuarlar

meşd cinsinden kayıp

Hava
emme

Duman tahliyesi

Dikey Yatay

Ø 80 BORU 0.5 m M/F 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 4,0

DİRSEK 45° F/F 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 çıkışı 1KWMA70U 1,5 2,5

TIRNAKLI
KLİPS

test çıkışlı 1KWMA16U 0,2 0,2

yoğunlaşma tahliyesi için 1KWMA55U - 3,0

TEE yoğunlaşma tahliyeli 1KWMA05K - 7,0

TERMİNAL duvara hava çıkışı 1KWMA85A 2,0 -

rüzgar-kesicili duvara duman 
çıkışı

1KWMA86A - 5,0

BACA 80/80 Hava/duman ayrık 
bağlantı

1KWMA84U - 12,0

Sadece Ø80 duman çıkışı 1KWMA83U +
1KWMA86U

- 4,0

Ø 100 İNDİRGEME Ø80'den Ø100'e 1KWMA03U 0,0 0,0

Ø100'den Ø80'e 1,5 3,0

BORU 1 m M/F 1KWMA08K 0,4 0,4 0,8

DİRSEK 45° M/F 1KWMA03K 0,6 1,0

90° M/F 1KWMA04K 0,8 1,3

TERMİNAL duvara hava çıkışı 1KWMA14K 1,5 -

rüzgar-kesicili duvara duman 
çıkışı

1KWMA29K - 3,0
15TR
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Toplayıcı duman kanallarına bağlantı

şek. 20 - Duman kanalına bağlantı örneği (  = Hava /  = Duman)

Dolayısıyla, eğer DOMItech F 24 kombisini doğal çekimli olan bir toplayıcı bacaya veya tekli bacaya bağlayacaksanız,
yürürlükteki normlar uyarınca bacanın tasarımının kesinlikle profesyonel açıdan kalifiye bir personele yaptırılması ve
fan ile donatılmış yalıtımlı yanma odası olan cihazlar için uygun olması gerekmektedir.

Özellikle de, tahliye bacalarının ve kanalların aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir:

• Yürürlükteki standartta belirtilen hesaplama yöntemine uygun ebatlarda belirlenmiş olmalı.
• Yanma ürünleri için hava-geçirmez nitelikte olmalı, duman ve ısıya dayanıklı ve birikintileri geçirmemesi için su-

sızdırmaz olmalıdır.
• Dikey gelişimli ve daralmaları olmayan, dairesel veya dikdörtgen kesitli olmalıdır.
• Sıcak dumanları uygun bir şekilde uzaklaştıran veya yanma ürünlerinden izole edilmiş olan kanallara sahip ol-

malıdır.
• Daire/zemin başına sadece bir cihaz bağlanmalıdır.
• Sadece aynı tipte cihazlar bağlanmalıdır (sadece duman çekme takviyeli cihazların tamamı veya sadece doğal çeki-

mli cihazların tamamı).
• Ana kanallarında hiçbir mekanik emme cihazı bulunmamalıdır.
• Sabit çalışma şartlarında tüm uzunluğu boyunca düşük bir basınçta olmalı.
• Katı maddeler veya yoğunlaşmalar için taban kısmında bir metal kapaklı ve hava-geçirmez yapıda bir toplama odası

bulunmalıdır.

�� ��
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DOMItech F 24
3. Servis ve bakım
Açıklanan tüm ayarlama ve dönüştürme, servis alma, bakım işlemleri, sadece Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standar-
tların öngördüğü profesyonel teknik gereklilikler hakkında bilgi sahibi olan bir personel) veya Müşteri Teknik Destek Servi-
sinden gelen personeller tarafından gerçekleştirilmelidir.

FERROLI cihazın yetkisiz kişiler tarafından kurcalanmasından kaynaklanan insanlara ve/veya eşyalara gelebilecek her tür
hasardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

3.1 Ayarlamalar
Gaz temini dönüşümü
Bu cihaz hem Doğal gaz ile hem de sıvı gaz (LPG) ile çalışabilmektedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile çalışmak üzere
gerekli ayarları, ambalaj ve veri-plakasında da açık bir şekilde gösterilmiş olduğu gibi fabrikada yapılmaktadır. Cihaz,
kullanılmak üzere ayarlanmış olduğu gaz türünden farklı bir gaz ile çalıştırılacağı zaman, bir gaz dönüşüm kiti gerek-
mektedir, lütfen aşağıda açıklandığı şekilde uygulamalar yapınız:

1. Ana brülör alev uçlarını değiştiriniz ve kullanılmakta olan gazın tipine göre sez. 4.4 teknik veri tablosunda belirtildiği
şekilde uçları takınız

2. Gaz tipi için verilen parametreyi düzenleyiniz:

• kombiyi uyku moduna getiriniz
• RESET tuşuna  (kısım 6 - şek. 1) 10 saniye boyunca basınız: göstergede “TS“ mesajı yanıp söner
• RESET  tuşuna basınız (kısım 6 - şek. 1): göstergede “P01“ mesajı görüntülenir.
• Parametre 00 ayarı (metan gazıyla çalışması için) veya parametre 01 ayarı (LPG gazıyla çalışması için) yapmak

için  tuşlarını kullanınız (kısım 1 ve 2 - şek. 1).
• RESET tuşuna  (kısım 6 - şek. 1) 10 saniye boyunca basınız.
• kombi uyku moduna geri dönecektir

3. Kullanılmakta olan gaz tipine göre teknik veriler tablosunda verilen değerleri ayarlamak suretiyle brülör minimum ve
maksimum basınç değerlerini (ref. ilgili paragraf) ayarlayınız

4. Dönüşüm kiti içerisinde bulunan etiketi, dönüşüm işleminin kanıtı olarak veri plakasının yakınına yapıştırınız.

TEST modunun aktive edilmesi
TEST modunu aktive etmek için ısıtma tuşlarına  (kısım  3 ve 4 - şek. 1) aynı anda 5 saniye boyunca basınız.
Kombi, müteakip paragrafta belirtildiği gibi maksimum ısıtma ayarında çalıştırılır.

Göstergede, ısıtma (kısım 14 - şek. 1) ve sıcak musluk suyu (kısım 8 - şek. 1) sembolleri yanıp söner; yan tarafta ısıtma
gücü görüntülenecektir.

şek. 21 - TEST Modu (ısıtma gücü = %100)

TEST modundan çıkmak için, aktive etme prosedürünü uygulayınız.

Her halükarda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dışı kalır.
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DOMItech F 24
Brülör basıncının ayarlanması
Kombi ünitesinde bir alev modülasyonu bulunduğundan, iki tane sabit basınç ayarı mevcuttur: minimum ve maksimum
ayarları, bunlar gaz tipine göre teknik veriler tablosunda belirtildiği şekilde ayarlanmalıdır.

• Gaz valfından akış yönünde, "B" basınç noktasına uygun bir basınç-ölçer takınız.
• Basınç "H" temin borusunun bağlantısını kesiniz.
• Koruyucu kapağı "D" çıkartınız.
• Kombiyi TEST modunda çalıştırmak için, ısıtma tuşlarına (kısım 3 ve 4 - şek. 1) aynı anda 5 saniye boyunca basınız.
• Isıtma gücünü 100'e ayarlayınız.
• G" vidasını kullanarak maksimum basınca ayarlayınız, arttırmak için saat yönünde ve azaltmak için de saatin tersi

yönünde.
• Gaz valfı üzerindeki "C" modureg'deki iki konnektörden birisinin bağlantısını kesiniz.
• "E" vidasını kullanarak minimum basınca ayarlayınız, azaltmak için saat yönünde ve arttırmak için de saatin tersi

yönünde döndürünüz.
• Gaz valfı üzerindeki modureg'den bağlantısı kesilen konnektörü tekrar bağlayınız.
• Maksimum basıncın değişmemiş olduğundan emin olunuz.
• Basınç temin borusunu "H" tekrar takınız.
• Koruyucu kapağı "D" geri yerine yerleştiriniz.
• TEST modunu sonlandırmak için, aktivasyon için uyguladığınız işlemleri tekrarlayınız veya 15 dakika bekleyiniz.

A
Basıncı kontrol ettikten veya ayarladıktan sonra, ayarlama vidasını boya veya belirli bir conta ile
sızdırmaz hale getirilmesi işlemi zorunludur.

şek. 22 - Gaz valfı

B Akış yönünde basınç noktası
E Minimum basınç ayarı
H Kompenzasyon borusu
C Modureg kablosu
G Maksimum basınç ayarı
D Emniyet başlığı

Isıtma gücünün ayarlanması
Isıtma gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez. 3.1). Gücü artırmak veya azaltmak için
(minimum = 00 - maksimum = 100) ısıtma tuşlarına  (kısım  3 ve 4 - şek. 1) basınız. Eğer RESET tuşuna 
5 saniye içinde basıldığında, maksimum güç ayarlandığı değerde kalacaktır. TEST işletim modundan çıkınız (bkz.
sez. 3.1).

Ateşleme gücünün ayarlanması
Ateşleme gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez. 3.1). Gücü artırmak veya azaltmak
için (minimum = 00 - maksimum = 60) sıcak musluk suyu tuşlarına  (kısım 1 ve 2 - şek. 1) basınız. RESET 
düğmesine 5 saniye içinde basıldığında, ateşleme gücü ayarlandığı değerde kalacaktır. TEST işletim modundan çıkınız
(bkz. sez. 3.1).
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3.2 Servise alma

B
İlk çalıştırma anında ve sistemden bağlantının kesilmesi veya emniyet cihazlarında ya da kombinin diğer ak-
samlarında bir bakım işleminin de dahil olduğu tüm bakım işlemlerinden sonra yapılacak kontroller:

Kombiyi yakmadan önce
• Kombi ile sistem arasındaki açma-kapama valflarından herhangi birisini açınız.
• Gaz sisteminin hava-sızdırmazlığını, çok dikkatli bir şekilde ve bağlantılardaki olası bir kaçağı tespit amacıyla bir

sabun ve su solüsyonu kullanmak suretiyle kontrol ediniz.
• Genleşme tankı ön-dolum basıncının doğru olduğundan emin olunuz (bkz. sez. 4.4)
• Su sistemini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın kombi üzerindeki hava tahliye vanasını

ve sistemdeki hava tahliye vanalarından herhangi birisini açarak boşaltılmasını sağlayınız. 
• Sistemde veya kombide herhangi bir su kaçağı olmadığından emin olunuz.
• Elektrik sisteminin doğru bir şekilde bağlanmış olduğundan ve topraklama siteminin işlevsel olduğundan emin olu-

nuz
• Gaz basıncı değerinin ısıtma için gerekli olan seviyede olduğundan emin olunuz
• Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikte sıvılar veya malzemeler olmadığından emin olunuz

İşletim anındaki kontroller
• Cihazı sez. 1.3'de belirtildiği gibi çalıştırınız.
• Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlığını kontrol ediniz.
• Kombi çalışıyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinliğini kontrol ediniz.
• Kombi ile sistemler arasında suyun doğru bir şekilde devir-daim edip etmediğini kontrol ediniz.
• Gaz valfı modüllerinin, sıcak su üretiminde ısıtma aşamasında doğru çalıştığından emin olunuz.
• Ortam termostatı veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtasıyla çeşitli ateşleme ve yakma testleri yap-

mak suretiyle kombinin iyi ateşleme yaptığından emin olunuz.
• Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yakıt sarfiyat değerinin sez. 4.4'deki teknik veriler tablosunda verilen değer ile aynı

olduğundan emin olunuz.
• Herhangi bir ısıtma talebi olmaksızın, brülörlerin sıcak su musluğu açıldığı anda doğru bir şekilde ateşlendiğinden

emin olunuz. Isıtma işlemi süresince, sıcak su musluğunun açılması ile birlikte ısıtma sirkülatörünün durduğundan
ve düzenli bir sıcak su üretimi olduğundan emin olunuz.

• Parametrelerin doğru bir şekilde programlanmış olduğundan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildiğinden
(kompenzasyon eğrisi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.

3.3 Bakım
Periyodik kontrol
Cihazın zaman içinde düzgün bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için, aşağıdaki kontrol işlemlerini yıllık
olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmektedir:

• Kontrol ve emniyet cihazları (gaz valfı, akış-ölçer, termostatlar, v.s.) doğru bir şekilde çalışıyor olmalıdır.
• Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır.

(Yalıtım odalı kombi: fan, basınç-sivici, vs. - Yalıtımlı oda sızdırmaz durumda olmalıdır: contalar, kablo kelepçeleri,
vs.)
(Açık odalı kombi: rüzgar-kesici, duman termostatı, vs.)

• Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir tıkanıklık ve kaçak olmamalıdır
• Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve pislik formasyonlarından arındırılmış durumda olmalıdır. Temizlik işlemlerinde kim-

yasal ürünler veya metal fırçalar kullanmayınız.
• Elektrotlarda bir kireç tabakası olmamalı ve doğru bir şekilde konumlandırılmış olmalıdır.
• Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalıdır.
• Soğuk su sistemindeki su basıncı değeri yaklaşık olarak 1 bar olmalıdır; eğer değil ise, bunu bu değere ayarlayınız.
• Devir-daim pompası tıkanmış olmamalıdır.
• Genleşme tankı doldurulmalıdır.
• Gaz akışı ve basınç değeri ilgili tablolarda verilen değerlere denk gelmelidir.

A
Kombinin dış muhafazası, paneli ve estetik parçaları yumuşak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunlu su ile
ve ıslatılmış bezle temizlenmelidir. Herhangi bir aşındırıcı deterjan ya da solvent/çözücü kullanmayınız.
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Muhafazanın/kasanın açılması
Kombinin muhafaza kasasını açmak için:

1. Vidaları "A" sökünüz (bkz. şek. 23).
2. Muhafazayı döndürünüz (bkz. şek. 23).
3. Muhafazayı kaldırınız.

B
Kombinin içerisinde herhangi bir işlem yapmadan önce, elektrik besleme bağlantısını kesiniz ve gaz mu-
sluğunu kapatınız

şek. 23 - Muhafazanın/kasanın açılması

Yanma analizi
Kombinin üst kısmında, iki tane örnek alma noktası bulunmaktadır; birisi duman için diğeri de hava içindir. Örnek almak
için:

1. Hava/duman çıkışı kapama tapasını açınız;
2. Duruncaya kadar sensörleri içeri itiniz;
3. Emniyet valfının bir tahliye kanalına bağlı olduğundan emin olunuz;
4. TEST modunu başlatınız;
5. Kombinin stabilize edilmesi için 10 dakika kadar bekleyiniz;
6. Ölçümü yapınız.

şek. 24 - Duman analizi

1 = Duman
2 = Hava

�
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3.4 Sorunların giderilmesi
Arıza Teşhis
Kombi, ileri seviye bir otomatik-arıza teşhis sistemi ile donatılmıştır. Kombide bir sorun olması halinde, göstergede anor-
mallik/arıza kodu sembol ile birlikte yanıp söner (kısım 11 - şek. 1).

Cihazın bloke olmasına neden olan sorunlar vardır (bunlar “A” harfi ile tanımlanır): kombinin çalışmaya devam edebil-
mesi için RESET tuşuna (kısım 6 - şek. 1) 1 saniye boyunca basılı tutmak veya uzaktan kumandadan (opsiyonel) RE-
SET işlemi yapmak yeterlidir; eğer kombi buna rağmen çalışmaz ise, ledler tarafından gösterilmekte olan arızayı
çözümlemek gerekmektedir.

Cihazın geçici olarak bloke olmasına neden olan diğer anormallikler (“F” harfi ile tanımlanır), ayar değerleri kombinin
normal çalışma değer aralığına geri geldiğinde otomatik olarak ortadan kalkar.

Anormal durum çizelgesi

Çizelge 5 - Anormallik listesi

Arıza
kodu Arıza Olası neden Çözüm

A01 Brülör ateşleme yapmıyor

Gaz yok Kombiye normal gaz akışını kontrol ediniz ve 
havanın borulardan tahliye edildiğinden emin olunuz

Elektrot tespit/ateşleme hatası
Elektrot kablo tesisatını kontrol edin ve doğru konu-
mlanmış olduğundan ve herhangi bir kalıntı içer-
mediğinden emin olunuz

Arızalı gaz valfı Gaz valfını kontrol ediniz ve değiştiriniz

Ateşleme gücü çok düşük Ateşleme gücünü ayarlayınız

A02 Brülör kapalı sinyali varken 
alev var

Elektrot arızası İyonizasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

Kart arızası Kartı kontrol ediniz

A03 Aşırı-sıcaklık korumasının 
devreye girmesi

Isıtma sensörü hasar görmüştür Isıtma sensörünün doğru konumlandırılmış ve 
düzgün çalıştığından emin olunuz

Sistemde su devir-daimi (sirkü-
lasyon) yok Sirkülatörü kontrol ediniz

Sistemde hava var Sistemin havasını boşaltınız

F05

Hava basınç sivici (fanı 
açtıktan sonra 20 saniye 
içinde kontakları 
kapatmıyor)

Hava basınç sivici kontağı açık Kablo tesisatını kontrol ediniz

Hava basınç sivicinin kablo tesi-
satı yanlıştır Fanı kontrol ediniz

Yanlış diyafram Basınç sivicini kontrol ediniz

Bacanın ebatları yanlıştır veya 
tıkalı durumdadır Diyaframı değiştiriniz

A06 Ateşleme aşamasından 
sonra alev yetersizliği

Gaz sisteminde düşük basınç Gaz basıncını kontrol ediniz

Brülör minimum basınç kali-
brasyonu

Basınç değerlerini kontrol ediniz

F10 Çıkış sensörü 1 arızası

Sensör hasarlı
Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sen-
sörü değiştirinizKablo tesisatında kısa-devre

Kablolarda kopukluk var

F11 Sıcak su devresinin sen-
söründe arıza

Sensör hasarlı
Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sen-
sörü değiştirinizKablo tesisatında kısa-devre

Kablolarda kopukluk var

F14 Çıkış sensörü 2 arızası

Sensör hasarlı
Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sen-
sörü değiştirinizKablo tesisatında kısa-devre

Kablolarda kopukluk var

F34 Besleme gerilimi 170V'dan 
az. Elektrik şebekesi problemi Elektrik sistemini/tesisatını kontrol ediniz

F35 Şebeke frekansı anormal Elektrik şebekesi problemi Elektrik sistemini/tesisatını kontrol ediniz
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F37 Sistem su basıncı doğru 
değil

Basınç çok düşük Sistemi doldurunuz/yükleme yapınız

Su basınç sivici bağlı değil veya 
hasar görmüş Sensörü kontrol ediniz

A41 Sensörlerin konum-
landırılması

Çıkış sensörünün veya sıcak su 
sensörünün boru ile bağlantısı 
kesilmiş

Sensörlerin doğru konumlandırılmış ve düzgün 
çalıştığından emin olunuz

F42 Isıtma sensöründe anormal-
lik Sensör hasarlı Sensörü değiştiriniz

F43 Eşanjör korumasının 
devreye girmesi.

Sistemde H2O (su) devir-daimi 
yok

Sirkülatörü kontrol ediniz

Sistemde hava var Sistemin havasını boşaltınız

F50 Modureg arızası Kablolarda kopukluk var Kablo tesisatını kontrol ediniz

Arıza
kodu Arıza Olası neden Çözüm
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4. Özellikler ve Teknik Veriler
4.1 Boyutlar ve eklentiler

şek. 25 - Boyutlar ve eklentiler

1 = Isıtma sistemi çıkışı
2 = Sıcak su çıkışı
3 = Gaz girişi
4 = Sıcak su girişi
5 = Isıtma sistemi girişi
6 = Emniyet valfı tahliyesi
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4.2 Genel görünüm ve ana bileşenler

şek. 26 - Genel görünüm

5 Yanma odası 
7 Gaz girişi 
8 Sıcak musluk suyu çıkışı
9 Sıcak musluk suyu girişi 
10 Tesisat/sistem çıkışı 
11 Sistem girişi 
14 Emniyet valfı 
16 Vantilatör (Fan) 
19 Yanma odası 
20 Brülör grubu 
21 Ana uç 
22 Brülör
26 Yalıtımlı yanma odası 
27 Isıtma ve sıcak su için eşanjör
28 Yanma odası 

29 Duman çıkış kolektörü 
32 Isıtma sirkülatörü 
36 Otomatik hava tahliyesi
38 Akış-sivici 
42 Musluk suyu sıcaklık sensörü 
43 Hava basınç-sivici
44 Gaz valfı 
56 Genleşme tankı 
74 Isıtma sistemi musluğu
81 Ateşleme ve tespit elektrotu
114 Su basınç-sivici
187 Duman diyaframı
278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)
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4.3 Hidrolik devre (Su devresi)

şek. 27 - Hidrolik devre (Su devresi)

5 Yanma odası 
7 Gaz girişi 
8 Sıcak musluk suyu çıkışı
9 Sıcak musluk suyu girişi 
10 Tesisat/sistem çıkışı 
11 Sistem girişi 
14 Emniyet valfı 
16 Vantilatör (Fan) 
20 Brülör grubu 
27 Isıtma ve sıcak su için eşanjör
29 Duman çıkış kolektörü 
32 Isıtma sirkülatörü 
38 Akış-sivici 

42 Musluk suyu sıcaklık sensörü 
43 Hava basınç-sivici
44 Gaz valfı 
56 Genleşme tankı 
74 Isıtma sistemi musluğu
81 Ateşleme ve tespit elektrotu
114 Su basınç-sivici
187 Duman diyaframı
278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)

��

�


��

��

���

�	

��

�

��

�


���
��

���

��

��

��

��

���	

�

�

�� �
25TR
cod. -  -  -



DOMItech F 24
4.4 Teknik veriler tablosu
Sağ taraftaki sütunda, teknik veri etiketinde kullanılan kısaltmalar belirtilmektedir.

Veri Birim Değer

Maks. termik kapasite kW 25.8 (Q)

Min. termik kapasite kW 8.3 (Q)

Isıtma maksimum termik gücü kW 24.0 (P)

Isıtma minimum termik gücü kW 7.2 (P)

Sıcak su maksimum termik gücü kW 24.0

Sıcak su minimum termik gücü kW 7.2

Brülör uçları G20 n° x Ø 11 x 1.35

Besleme gazı basıncı G20 mbar 20

Gaz valfı yönünde maks. basınç (G20) mbar 12.0

Gaz valfı yönünde min. basınç (G20) mbar 1.5

Maks. gaz çıkışı G20 m3/s 2.73

Min. gaz çıkışı G20 m3/s 0.88

Brülör uçları G31 n° x Ø 11 x 0.79

Gaz besleme basıncı G31 mbar 37

Gaz valfı yönünde maks. basınç (G31) mbar 35.0

Gaz valfı yönünde min. basınç (G31) mbar 5.0

Maks. gaz çıkışı G31 Kg/s 2.00

Min. gaz çıkışı G31 Kg/s 0.65

92/42 EEC Direktifi verim sınıfı -

NOx Emisyon sınıfı - 3 (<150 mg/kWs) (NOx)

Isıtmada maksimum çalışma basıncı Bar 3 (PMS)

Isıtmada minimum çalışma basıncı Bar 0.8

Isıtma maks. sıcaklığı °C 90 (tmax)

Isıtma suyu kapasitesi litre 1.0

Isıtma genleşme tankı kapasitesi litre 7

Isıtma genleşme tankı ön-dolum basıncı Bar 1

Sıcak su üretimi için maks. çalışma basıncı Bar 9 (PMW)

Sıcak su üretimi için min. çalışma basıncı Bar 0.25

Sıcak su kapasitesi litre 0.3

Sıcak su çıkışı Dt 25°C l/dak 13.7

Sıcak su çıkışı Dt 30°C l/dak 11.4 (D)

Koruma sınıfı IP X5D

Besleme gerilimi V/Hz 230V/50Hz

Çekilen elektrik gücü W 110

Sıcak su devresi çekilen elektrik gücü W 40

Boş ağırlık kg 32

Cihaz tipi C12-C22-C32-C42-C52-C62-
C72-C82-B22

PIN CE 0461BS0898
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4.5 Diyagramlar
Basınç - güç diyagramları

A LPG
B METAN

Sirkülatör yük / basınç kayıpları

A Kombi yük kayıpları
1 - 2 - 3 Sirkülatör hızı
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4.6 Elektrik şeması

şek. 28 - Elektrik şeması

A
Uyarı: Ortam termostatını veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü takmadan önce terminal
bloğundaki konnektörü çıkartınız.

Açıklamalar
16 Vantilatör (Fan)
32 Isıtma sirkülatörü
38 Akış-sivici
42 Sıcak su sıcaklık tespit sensörü
43 Hava basınç-sivici
44 Gaz valfı
47 Modureg

72 Ortam termostatı
81 Ateşleme/tespit elektrotu
114 Su basınç-sivici
139 Uzaktan kumandalı zamanlayıcı (Opentherm)
278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)
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         5.0 Enerji Tasarruf Yöntemleri 
 
 

 
Cihazı enerji tüketimi açısından daha verimli kullanabilmek için aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir: 
 
 
  
• Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür 
• Isınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle çatının yalıtılması gerekir.         

Evimizi yalıtmak demek evi battaniye ile sımsıkı örtmeye benzer. Dışarıdan soğuk içeriye giremez ve 
içeriden de ısı dışarıya kaçmaz. Evleri yalıtmak için cam yünü, plastik köpük gibi malzemeler kullanılır 

• Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının  dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan 
pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır 
• Radyatörlerin önlerine ısı akışına engel olacak şekilde eşyalar konulmamalı uzun perdeler kullanılmamalıdır 
• Apartman giriş kapılarının çift veya otomatik kapanacak şekilde olması merdiven boşluklarının dolayısıyla 
evlerin daha sıcak olmasını sağlayacaktır.Kış aylarında giriş-çıkışlarda bu kapıları açık bırakmayınız 
• Oda sıcaklığını ihtiyaç duyulan sıcaklığa getirmek ve bu sıcaklıkta tutmak için bir oda termostatı ile (Bu 
cihazlarla yapılmış bir kaskad sistem varsa kaskad kumanda paneliyle) veya radyatörlere takılan termostatik 
vanalarla birlikte kullanılmasını tavsiye ederiz.Bu sayede yaşam mahallerinin ihtiyaçtan fazla ısıtılması 
önlenecek ve enerji tasarrufu yapılmış olacaktır.  
• Düzenli bakım yaptırarak gereksiz kayıpları ve verimsiz çalışmayı önleyebilirsiniz.  
• İhtiyaç duyulan kapasitede cihaz seçilmelidir 
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FERROLI  ISITMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SANAYİİ TİCARET VE SERVİS A.Ş. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1.CAD. NO:28  
YUKARI DUDULLU- ÜMRANİYE / İSTANBUL 
TEL: 0216-5278380 (pbx) 
 Faks: 0216-5278683 
 Web: www.ferroli.com.tr    
 
 
ÜRETİCİ FİRMA: 
 
FERROLI SPA 
VİA RİTONDA 78/A  SAN BONİFACİO  37047 (VERONA) ITALY  
Tel. + 39.045.6139411  
 Fax + 39.045.6100233  
Web: www.gruppoferroli.com  
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