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ALARKO- ATAG E serisi yoðuþmalý kombiyi tercih ederek yaptýðýnýz
baþarýlý seçim için sizi kutluyoruz.
Bu kýlavuzda ALARKO ATAG E serisi yoðuþmalý kombi ile ilgili kullaným ve
bakým bilgilerini bulacaksýnýz.
Kombinizi yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli
kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle inceleyiniz. Kýlavuzda kullaným ve
bakým bilgilerinin yaný sýra kombiye iliþkin tanýtýcý ve teknik verilere, montaj,
iþletmeye alma ile ilgili özet bilgilere de yer verilmiþtir.
Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne, gerektiðinde
ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvurabilirsiniz.
Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda bulun-
durunuz.
Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný
tamamladýktan, ilk çalýþtýrma iþlemlerini, ayarlarýný ve kontrollerini yaptýktan
sonra, cihazýnýzý kullanmaya hazýr durumda teslim eder. Kombinizin kullanýmý
ve bakýmý ile ilgili gerekli bilgileri verir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar
sorabilirsiniz. Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.
Alarko- Atag yoðuþmalý kombileri “akýllý” cihazlardýr. Ancak kombinizin
“akýllý” olmasýna ve konforlu kullanýmýna raðmen bir kullanýcý olarak cihazýn
çalýþmasýyla ilgili bazý bilgilere sahip olmanýzda fayda vardýr.
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Giriþ



Cihazýn Tanýmý

ATAG E serisi, sadece kombi modelleri olan hermetik, yoðuþmalý  ve
modülasyonlu cihazlardýr.

Kombide, düz borulu kompakt paslanmaz çelik ýsý eþanjörü vardýr. Kombi,
ýsý saðlamak için gaz yakar. Isý, ýsý eþanjöründe merkezi ýsýtma
sistemindeki suya transfer edilir. Baca gazlarý soðutularak yoðuþturulur.
Bu, yüksek verime sebep olur. Isý eþanjörü ve kombinin iþlevi üzerinde hiçbir
etkisi bulunmayan yoðuþma suyu, dahili bir sifon vasýtasýyla drene edilir.

Kombi, akýllý bir kontrol sistemi ile teçhiz edilmiþtir (CMS Kontrol Yönetim
Sistemi). Kombi, merkezi ýsýtma sisteminin ya da sýcak su sisteminin ýsý
talebini önceden tahmin ederek ona göre davranýr.

Bir dýþ hava sensörü baðlandýðýnda kombi hava durumuna baðlý olarak
çalýþýr. Bu, kombi kontrol sisteminin dýþ hava sýcaklýðýný ve akýþ sýcaklýðýný
ölçmesi anlamýna gelir. Bu verilerle kombi ortam için en uygun akýþ
sýcaklýðýný hesaplar.
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Kombi bir BrainQ veya Smart’a baðlandýðýnda, kombiden
birçok bilgi elde edilebilir.

Kombinin sol tarafýnda küçük bir kapak vardýr. Saydam
kýsýmdan bakarak ekranda kombinin durumunu
görebilirsiniz. Bu kapaðý açtýktan sonra fonksiyon tuþlarýný
bulacaksýnýz. Kapaðýn sað tarafýnda bir cep içinde ekran
mesajlarýnýn ve fonksiyon tuþlarýnýn açýklamasýný içeren bir
talimat kartý bulacaksýnýz. Bu ayný zamanda ilerdeki
sayfalarda açýklanmýþtýr.



Garanti ve Servis

Kullaným kýlavuzunda belirtilen esaslara, uyarýlara ve standartlara uyulmak
koþuluyla cihazýnýz malzeme ve imalat hatalarýna karþý 2 (iki) yýl Alarko
Carrier garantisi altýndadýr.

GARANTÝ BELGESÝ’nin cihazýnýzý iþletmeye alan Yetkili Servis tarafýndan
doldurup size imzalatýldýktan sonra Alarko Carrier’e gönderilmesi gerekir.
Lütfen takip ediniz.

En ufak sorunlarýnýzda bile Alarko Carrier yetkili servisleri hizmetinizdedir.

Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis
Adres Kitabý’nda bulabilirsiniz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn ilgili tebliðlerine göre kombinin ömrü en az
15 (onbeþ) yýldýr. Firmamýz bu süre içerisinde cihazýnýzla ilgili her türlü yedek
parçayý bulundurmak zorundadýr.
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Montajýn yetkisiz firma ve kiþilerce yapýlmasý,
Yetkili olmayan kiþilerce yapýlan müdahaleler sonucu oluþan zararlar,

Her türlü savaþ, isyan, terör hareketleri, yangýn, hýrsýzlýk, deprem, yýldýrým
düþmesi, su baskýný, aþýrý ýsýnma veya donma gibi afetler sonunda oluþabilecek
arýza veya hasarlar,

Kombinin seri numarasýnýn deðiþtirilmesi veya tahrip edilmesi,

Yönetmelik ve montaj talimatlarýna uygun olmayan montaj, kullaným ve bakým
çalýþmalarý,

Gösteri, fuar ve sergi amacýyla kullanýlan ürünler,

Ýlk çalýþtýrma sonrasýnda doldurulup imzalanmasý gereken garanti belgesinin
veya faturanýn müþteri tarafýndan ibraz edilmemesi.

Kombinin taþýnmasý sýrasýndaki riskler; müþteri tarafýndan doðrudan servise
yollanmasý halinde müþteriye, yetkili servis tarafýndan alýnmasý halinde servise
aittir.

Garanti aþaðýdaki koþullarda geçersizdir.



Güvenlik Kurallarý

Gaz yakan cihazlar, yetkili ve bilgili kiþiler tarafýndan yerel gaz daðýtým
kuruluþlarýnýn kurallarýna uygun olarak monte edilmelidir. Cihaz üzerindeki
her türlü gaz dönüþüm iþlemi de yetkili kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr.

Kombiniz doðalgaz veya LPG ile çalýþacak þekilde ayarlanmýþtýr. Uzman
olmayan kiþilerin cihazýn ayarlarý ile oynamasý can ve mal güvenliði için
tehlikelidir.  Kombiniz ayarlanmýþ olduðu gazdan baþka bir gazla çalýþtýrý-
lamaz.
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Gaz kokusu hissederseniz veya Gaz Alarm Cihazý gaz kaçaðý uyarýsý
yaparsa;

Sakin olun.
Yanan ateþleri SÖNDÜRÜN.
Bütün kapý ve pencereleri AÇIN.
Bütün gazlý cihazlarýn vanalarýný KAPATIN.
Daire ve apartman giriþindeki gaz vanalarýný KAPATIN.
Kibrit, çakmak vbg. YAKMAYIN, sigara ÝÇMEYÝN.
Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa
açmayýn.
Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN.
Fiþleri ÇEKMEYÝN / TAKMAYIN.
Zilleri KULLANMAYIN.
Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN.
Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞÝRKETÝNE ve ÝTFAÝYEYE
HABER VERÝN.

Korozyana karþý korunma: Kombi civarýnda veya hava emme giriþi etrafýnda
sprey, klor içerikli maddeler, çözücüler, boya vs. kullanmayýn. Bu maddelerin
kombi üzerinde olumsuz etkisi vardýr ve korozyona yol açarak kombinin
arýzalanmasýna sebep olabilir.
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Uyarýlar
Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj,
ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmýndan dolayý kiþilere, hayvanlara veya
eþyalara gelebilecek zararlardan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A. Þ.
herhangi  bir sorumluluk kabul etmez.

Gaz yakan cihazlarýn konulabilecekleri yerler gaz daðýtým kuruluþlarýnýn
ve yerel yönetimlerin kural ve yönetmelikleri ile belirlenmiþtir. Bu yerler
ve sýnýrlamalar ile ilgili detaylarý cihazýn montajýný yapan firmadan
öðrenebilirsiniz. Cihazýn montajýný yapan firma görevlilerinden, en baþta
kendi güvenliðiniz için cihazýnýzýn uygun olmayan konumlara
yerleþtirilmesini ÝSTEMEYÝNÝZ.

Doðalgaz tesisatýnýzýn uygulamasýný yaptýrmadan önce Bölge Doðalgaz
Daðýtým Birimlerinin (EGO, Ýgdaþ, Botaþ vb.) istekleri doðrultusunda
Doðalgaz tesisat projesi hazýrlatýlmalý ve onaylatýlmalýdýr. Uygulama
eksiksiz olarak tamamlanýp, bölge doðalgaz daðýtým birimlerinin (Ýgdaþ,
EGO, Botaþ vb.) onay iþleminden sonra kombinizi devreye alma iþlemini
mutlaka  Alarko Carrier Yetkili Servisleri'ne yaptýrýnýz. Servisimiz bu iþlem
için bedel talep etmeyecektir.

Yetkisiz kiþilerin cihazýnýza müdahale etmesine ve servis hizmeti
vermesine izin VERMEYÝNÝZ.

Cihazýnýzýn bakým ve onarým iþlemleri sadece yetkili servisler tarafýndan
yapýlmalýdýr.

Cihazýn civarýnda ve yakýnýnda patlayýcý veya yanýcý sývý / katý maddeler
BULUNDURMAYINIZ.

Kombinizin yakýnýna ocak yerleþtirmeyiniz ve direkt su buharýndan
koruyunuz.

Cihazýnýz, 220 V - 50 Hz topraklý elektrik beslemesine baðlanmalýdýr.

Kýþýn hava sýcaklýðýnýn 0º C’ýn altýna düþme olasýlýðý bulunduðu zamanlarda
donma korumasýnýn devreye girebilmesi için cihazýnýzý kapatmayýnýz.

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Bu tuþ ile merkezi ýsýtma programý çalýþtýrýlýr ya da durdurulur. Bu
program tuþuna basýlýnca aktif hale gelir ve gösterge ýþýklarý yanar. Oda
termostatýnýn ayar deðeri ortam sýcaklýðýnýn altýnda ise ýsýtma ihtiyacý
vardýr ve kombi çalýþmaya baþlar.

Bu tuþ ile sýcak su programý çalýþtýrýlýr ve durdurulur. Bu iþlev sadece
kullaným sýcak su saðlama özelliðine sahip cihazlar için geçerlidir. Bu
program tuþa basýlýnca aktif hale gelir ve gösterge ýþýklarý yanar. Sýcaklýk
termostatý ýsýya ihtiyaç duyarsa yakýcý çalýþmaya baþlar.

Bu tuþ ile sirkülasyon pompasýnýn otomatik çalýþtýrma programýna
göre veya merkezi ýsýtma tesisatý vasýtasýyla sürekli olarak
çalýþmasý ve suyu sistem ve cihaz içinde dolaþtýrmasý saðlanýr. Bu
tuþa basýlýnca gösterge ýþýklarý yanar. Bir çok durumda program
otomatikte kalabilir. Böylece sirkülasyon pompasý istenildiði gibi
ýsýtma veya sýcak su saðlayabilmek için çalýþmaya baþlar. Üniteye
dýþ ortam sensörü takýlý ise, sirkülasyon pompasý donma tehlikesini
ortadan kaldýrmak için donma ihtimali meydana geldiðinde
otomatik olarak çalýþmaya baþlar.

Kontrol Paneli Göstergesi ve Fonksiyon Tuþlarý
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Kontrol Panelinin Okunmasý
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Çok þiddetli bir donma durumunda: Donma ihtimalini
azaltmak için, dýþarýya sensör yerleþtirilmemiþse, sirkülasyon
pompasýna elle kumanda edilerek donmaya karþý hassas
olan yerlerdeki (garaj, çatý katý veya diðer soðuk mekanlar/
odalar) tesisat borularýný korumak mümkündür.

Cihazýn göstergesinin okunmasý iki farklý þekilde gerçekleþtirtilebilinir.

           Okumasý
Bu okuma sýrasýnda gösterge sadece gerekli olan þeyleri gösterir. Normal
koþullar altýnda gösterge “Good” gösterir ve bir arýza olmasý durumunda
hatanýn E’si veya blokajýn BL’si yanýnda belirli bir numara koduyla beraber
gösterecektir.
Teknik Bilgiler Ekraný
Bu durum esnasýnda ekran, kombinin hangi çalýþma durumunda faaliyette
olduðunu gösterecektir.Teknik bilgi su basýncý ile deðiþimli olarak gösterilir.
Teknik bilgi ekranýndaki birinci rakam kombinin faaliyette olduðu durumu
gösterir, bunun yanýsýra üçüncü ve dördüncü rakam kombinin su sýcaklýðýný
gösterir. Örneðin P 1.9   deðerinde P harfi, su basýncýný gösteren basýncý
simgeler. Üçüncü ve dördüncü rakam bar cinsinden su basýncýný gösterir.
Bir hata bulunduðunda, “Good Okumasý” paragrafýnda anlatýldýðý gibidir.

Teknik veya              Okuma seçimi
             okumadan teknik okumaya deðiþtirmek için örnek olarak
“STEP” (kademe anahtarý) 5 saniye boyunca basýlý tutulmalýdýr.

   okumaya geri dönmek için anahtar 5 saniye boyunca tekrar
basýlý tutulur.

GoodGoodGoodGoodGood



Merkezi Isýtma Sistemindeki Su Basýncý
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Tesisat 1,5 ile 1,7 bar arasýndaki su basýncýyla en iyi þekilde
çalýþacaktýr.

Su basýncý 1 bar’ýn altýna düþerse ekranda FILL (DOLDUR)
görüntülenecektir. Bu mesaj esnasýnda kombi azaltýlmýþ bir düzeyde
çalýþýr durumda kalacaktýr. Sistemin 1,5 bar’ýn hemen üzerine ikmal
edilmesinden sonra FILL (DOLDUR) mesajý kaybolacaktýr ve kombi
tekrar normal olarak çalýþacaktýr.

Su basýncý 0.7 bar’ýn altýna düþtüðünde, ekran yanýp sönen
(DOLDUR) yazýsýný gösterecektir.

Kombi kapanacaktýr ve 1,5 bar’ýn hemen üzerine ikmal edilmesinden
sonra tekrar normal olarak çalýþacaktýr.

'Good'  durumdan ekranda su basýncýna eriþmek için:
- Step (Adým) tuþuna bir kez kýsaca basýn. Su basýncý gösterilecektir.

'Good' duruma dönmek için Step (Adým) tuþuna kýsaca basýn.

Oda termostatýnýzda ‘Su basýncý çok düþük’ mesajý.
BrainQ termostatta olduðu gibi Smart termostat ekranýnda da düþük bir
su basýncý gösterilebilir. Daha fazla bilgi için ilgili kullaným kýlavuzuna
bakýn.
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Merkezi ýsýtma tesisatý içilebilir nitelikteki su ile doldurulmalýdýr. Tesisatýn
eksiðinin tamamlanmasý için aþaðýdaki prosedüre göre doldurma çevrimini
kullanýn:
(Tereddüt durumunda lütfen Alarko Carrier yetkili satýcýsý ile temas kurun).

1 Tüm fonksiyonlar kapalý (ýsýtma, sýcak su ve pompa);

2 Kýsaca ‘STEP’ tuþuna basýn: P x.x = bar cinsinden su basýncý;

3 Doldurma çevrimini yavaþça açýn (Ekrandaki gösterge yükselir);

4 Yavaþ yavaþ 1.5 ila 1.7 bar’a doldurun;

5 Ekranda STOP (DUR) görüntülenir;

6 Doldurma çevrimini kapatýn;

7 Tüm tesisatýn havasýný alýn, en alçak noktadan baþlayýn;

8 Su basýncýný kontrol edin ve gerekirse eksiðini tamamlayýn;

9 Doldurma çevrimini kapatýn;

10 Gerekli fonksiyonlarý etkinleþtirin (ýsýtma, sýcak su ve pompa);

11 Ekranda A xx görünürse, 17 dakika bekleyin;

12 Su basýncýný kontrol edin ve gerekirse 1,5 ila 1,7 bar’a tamamlayýn

13 Doldurma çevrimini kapatýn;

14 ‘STEP’ butonuna basýn;

15 Doldurma çevriminin kapalý olduðundan emin olun.
Otomatik hava alma programý (A xx) sona erdikten sonra kombi Good
durum veya Teknik bilgiler ekranýna dönecektir.

Merkezi Isýtma Sisteminin Yeniden Doldurulmasý
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Kombi hemen çalýþmayacaktýr. Üç program tuþundan birine
basýldýktan sonra yaklaþýk 17 dakikalýk hava alma programý
baþlayacaktýr. Ekran, A’nýn etkin olan otomatik hava alma
programýný simgelediði ve saðdaki sayýnýn da kombinin gerçek su
sýcaklýðýný belirttiði deðeri gösterir.

Su basýncýný düzenli olarak kontrol edin ve gerektiðinde tesisatýn eksiðini
tamamlayýn; tesisat çalýþma basýncý, 1.5 ile 1.7 bar arasýnda olmalýdýr.

Doldurulmuþ bir tesisattaki tüm havanýn kaybolmasý belirli bir süre
alabilir. Özellikle ilk hafta havanýn varlýðýný gösteren gürültüler
iþitilebilir. Kombideki otomatik hava alma bu havanýn kaybolmasýný
saðlayacaktýr, bu da su basýncýnýn bu dönemde düþmesine neden olur
ve akýþ suyu sýcaklýðýný ayarlamak için eksik suyun tamamlanmasý
gerekecektir.

Tatil Peryodu: Brain Q oda termostatýnda bir tatil programý vardýr. Tatil
dönemi, termostatýn kendisi üzerinde ayarlanabilir. Bu dönem sýrasýnda merkezi
ýsýtma ve DHW [kullaným sýcak suyu] temini kapatýlýr. Sadece merkezi ýsýtmanýn
kapatýlmasý seçeneði de vardýr. Bütün bu imkanlarla don koruma sistemi etkindir.
Termostatý “tatil” (Holiday) dönemine ayarlayýn. Bu iþlem için termostat
kullanma kýlavuzuna baþvurun.

Eðer Brain termostatý yoksa, var olan termostatý veya “Gece Sýcaklýk Ayarlama
Düðmesi” ayarlanabilinir. Kullaným sýcak su iþlevi kontrol panelindeki
program tuþu           kullanýlarak durdurulabilir.

Merkezi Isýtma Sisteminin Sýfýrlanmasý
Eðer programlar açýk durumda ise, üç program düðmesini
kapatýn. Cihazýn suyu boþaltýldýðýnda tesisat suyunun bir kýsmý cihaz
içinde kalacaktýr. Donma tehlikesi arttýðýnda cihazda kalan suyun
donmamasýna dikkat edilmelidir.

Cihazýn Kapatýlmasý



15

Arýza, Bakým ve Garanti

Bir hata tespit edildiðinde kombi bloke olacaktýr. Bu durum 'Good'
ekranla deðiþimli olarak Hatanýn E’si veya Blokajýn BL’si ve bir
sayý kodu ile aksettirilecektir.
Reset tuþuna bir kez basarak kombiý sýfýrlamayý deneyebilirsiniz.
Sorun devam ederse lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisi ile temas
kurun ve arýza hakkýnda bilgi ve sayý kodunu verin.
Kombiden herhangi bir kaçak tespit ederseniz Alarko Carrier
Yetkili Servisi ile temas kurun.
Kombininýzý güvenli ve iyi durumda muhafaza etmek üzere düzenli
bakým ve ayarlar için Alarko Carrier Yetkili Servisi ile bir bakým
sözleþmesi imzalamanýzý öneriyoruz.
Kombinin mahfazasý metal ve plastik parçalardan oluþur ve
normal aþýndýrýcý olmayan bir temizleme maddesiyle
temizlenmelidir.
Kombila birlikte verilen garanti belgesinde garanti þartlarýný
bulabilirsiniz.Ayarlar
Kombi çok sayýda ayar seçeneklerine sahiptir. Kombinin istenen
ayarlara ayarlanmasý için Alarko Carrier Yetkili Servisi ile temasa
geçmenizi öneririz.

Akýþ suyu sýcaklýðýnýn ayarlanmasý (CH [merkezi ýsýtma])

- Mode (Mod) tuþuna kýsaca basýn (Teknik bilgi ekranýndan).
Ekranda PARA görüntülenecektir.

- Step (Adým) tuþuna bir kez basýn.
Ekran 1  85 gösterecektir.

- Akýþ suyu sýcaklýðýný artýrmak için + ; azaltmak için - tuþuna
basýn.

- Ayarý onaylamak için Store (Sakla) tuþuna basýn.
Ekran bir kez yanýp sönecektir.

- Mode (Mod) tuþuna kýsaca basýn.
Ekranda kýsa bir süreyle StbY gösterilecek ve Teknik bilgi
ekranýna dönülecektir.

Ayarlanmýþ olan akýþ suyu sýcaklýðý sadece merkezi ýsýtma
için geçerlidir ve boyler için sýcak su sisteminden
baðýmsýzdýr.



16

Tesisat
seçimi

Merkezi isi tma sistem tipi Akis suyu
sicakl igi

01 Radyatörler ve hava i le isi tma konvektörleri 85°C

02 Büyük yüzey alanlarina sahip radyatörler veya yerden isitma 70°C

03 Yerden isitma ve radyatörlerle ekstra isi tma 60°C

04 Tamamiyla yerden isitma 50°C

Kombi, normal bir ýsýtma sistemi için gerekli
olana kendisini otomatik olarak ayarlayacak
þekilde tasarlanmýþtýr. Bazý hallerde tesisatta
konvektörler veya tamamen yerden ýsýtma
bulunabilir.
Azami su akýþ sýcaklýðý veya bir gece
döneminden sonra tesisatýn ýsýtýlmasý için
olduðu gibi sistem için uygun olan ýsýtma tesisatý
ayarlarý kolaylýkla seçilebilir. Ayar þu þekilde
yapýlýr:

= factory setting

Tesisat tipine göre ayarlama

- Mode (Mod) tuþuna (Teknik bilgi ekranýndan) bir kez basýn;

- Step (Adým) tuþuna iki kez basýn; Ekran 2  01 gösterecektir.

- Aþaðýdaki tabloya göre tesisat tipini deðiþtirmek için + veya –

tuþuna basýn;

- Ayarý onaylamak için Store (Sakla) tuþuna basýn;

Ekran bir kez yanýp sönecektir.

- Mode (Mod) tuþuna bir kez basýn;

Ekranda kýsa bir süreyle StbY gösterilecek ve Teknik bilgi

ekranýna dönülecektir.
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Düþük su sýcaklýðýna sahip bir tesisat tipi seçildiðinde, muhtemeldir
ki þiddetli bir kýþ döneminde ýsýtma sistem sýcaklýðýnýn bir miktar
artýrýlmasý gerekebilecektir. Böyle durumlarda, daha yüksek bir
akýþ sýcaklýðýnýn seçilebilmesi için tesisat tipinin deðiþtirilmesi
gerekebilir. Bu ayar normal olarak montaj ve iþletmeye alma
sýrasýnda  montajcýnýz tarafýndan gerçekleþtirilir.
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