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GÝRÝÞ

Öncelikle ALARKO markasýný tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz.

Bu kýlavuzda ALARKO Minea Doðalgaz / LPG’li kombi ile ilgili kullaným
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 de yer verilmiþtir.

Kombinize iliþkin daha ayrýntýlý bilgiler için ürün tanýtým broþürüne,
gerektiðinde ALARKO CARRIER yetkili satýcý ve servislerine baþvura-
bilirsiniz.

Bu kýlavuzu gerektiðinde baþvurmak amacýyla saklayýnýz ve el altýnda
bulundurunuz.

Yetkili satýcý ve servislerimiz, kombinizi yerine koyduktan, baðlantýlarýný
yaptýktan ve iþletmeye aldýktan sonra, size, kombinin kullanýmý ve bakýmý
ile ilgili gerekli bilgileri vereceklerdir. Anlaþýlmayan konularý tekrar tekrar
sorabilirsiniz.

Uzmanlarýmýz sorularýnýzý yanýtlanmaktan memnun olacaklardýr.



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

Garanti belgesi cihazý satýn aldýðýnýz satýcý firma tarafýndan doldurulup size
imzalattýrýldýktan sonra Alarko Carrier’e gönderilecektir, lütfen takip ediniz.

Alarko Carrier yetkili servis adreslerini cihazýnýzla birlikte verilen Yetkili Servis
Adresleri ya da “www. alarko-carrier.com.tr” internet adresinden
bulabilirsiniz.

Her hangi bir sorunla karþýlaþtýðýnýzda Türkiye’nin her yerinden þehiriçi
tarifesi ile 444 0 128 Müþteri Danýþma Hattý’ný arayabilirsiniz, internet
üzerinden, e-posta ile “info@alarko-carrier.com.tr” adresinden  Alarko
Carrier Müþteri Hizmetleri Müdürlüðü’ne ulaþabilirsiniz.

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’nýn ilgili tebliðlerine göre bu cihazýn ömrü 15
(onbeþ) yýldýr. Üretici firmalar bu süre içinde cihazýn yedek parçalarýný
saðlamak zorundadýrlar.
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Garanti aþaðýdaki koþullarda geçersizdir.

Montajýn yetkisiz firma ve kiþilerce yapýlmasý.
Yetkili olmayan kiþilerce yapýlan müdehaleler sonucu oluþan zararlarda.
Her türlü savaþ, isyan, terör hareketleri, yangýn, hýrsýzlýk, deprem, yýldýrým
düþmesi, su baskýný, aþýrý ýsýnma veya donma gibi afetler sonunda
oluþabilecek arýza veya hasarlar.
Kullanma kýlavuzundaki talimatlara (bkz. "Donmaya Karþý Koruma" bölümü)
uyulmadýðý taktirde kötü hava koþullarýndan, özellikle donmadan oluþabilecek
hasarlar.
Kombinin seri numarasýnýn deðiþtirilmesi veya tahrip edilmesi.
Yönetmelik ve montaj talimatlarýna uygun olmayan montaj, kullaným ve bakým
çalýþmalarý.
Bacalý cihazýn baðlandýðý bacanýn yetersiz olmasý.

Gösteri, fuar ve sergi amacýyla kullanýlan ürünler.



GÜVENLÝK KURALLARI
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Ilk 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.

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.
Bu cihazlar 2H, 2E, 3B/P, 3+, 3B ve 3P kategori gazlarla ve  verilen gaz giriþ
basýnçlarýnda çalýþmak üzere, üretilmiþ ve belgelendirilmiþlerdir. Bu cihazlarýn
baþka türlü gaz kullaným koþullarýnda çalýþtýrýlmasýna müsade edilmez.
Kombinizin ayarlý olduðu gaz tipi, yetkili kiþilerce baþka bir gaz tipine çevirim
yapýlmadýðý sürece, cihazýn içindeki tip etiketinin "Gaz Kullanýmý" bölümünde
yazýlýdýr.
Kombinizin son olarak ayarlanmýþ olduðu gaz tipinden farklý bir gazla
çalýþtýrýlmamasýna dikkat ediniz.
Gaz kokusu alýrsanýz 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 IÇMEYIN.
Elektrik düðmeleriyle OYNAMAYIN, açýksa kapatmayýn, kapalýysa
açmayýn.
Elektrikli cihazlarý ÇALIÞTIRMAYIN.
Fiþleri ÇEKMEYIN / TAKMAYIN.
Zilleri KULLANMAYIN.
Gaz bulunan ortamlardaki telefonlarý KULLANMAYIN.
Yöneticiye, 187 numaralý telefondan GAZ ÞIRKETINE ve ITFAIYEYE
HABER VERIN.
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GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN UYARILAR
•

•

•

•

•

•

•

Bu cihaz üretiliþ amaçlarýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Hatalý montaj,
ayar, bakým ve amaç dýþý kullanýmýndan ve bu kitapta belirtilen uyarýlardan
herhangi birine uymamaktan 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 ISTEMEYINIZ.
Doðalgaz tesisatýnýzýn uygulamasýný yaptýrmadan önce Bölge Doðalgaz
Daðýtým Birimlerinin istekleri doðrultusunda Doðalgaz tesisat projesi
hazýrlatýlmalý ve onaylatýlmalýdýr. Uygulama eksiksiz olarak tamamlanýp,
bölge doðalgaz daðýtým birimlerinin 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.
Gaz dönüþüm iþlemleri sadece yetkili servisler tarafýndan yapýlmalýdýr.
Dönüþüm iþlemleri ücretlidir.
Cihaz yakýnýnda patlayýcý veya yanýcý sývý / katý madde
BULUNDURMAYINIZ.
Cihazýn yakýnýnda sprey, solvent, klorlu temizlik maddesi, boya ve
yapýþtýrýcý maddeler kullanmayýnýz.
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.
Pompa fanýnýn tesisat içindeki yabancý maddelerden zarar görmemesi
için kombi ýsýtma dönüþ hattýna pislik tutucu konulmalý ve periyodik olarak
temizlenmelidir. Kombinin uzun süreli duruþlarýndan sonraki ilk
çalýþtýrmasýndan önce pompa mili bir tornavida yardýmý ile bir tur
döndürülmelidir.

•

•

•
•

•
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Cihazýnýza dolduracaðýnýz su çok kireçli olursa kullaným suyu eþanjörünü
týkayabilir. Kullaným suyunuz en fazla 35 Fransýz sertliði seviyesinde
olmalýdýr. Korozyonun önlenmesi için suyun pH deðeri 8,2-9,5 arasýnda,
iletkenlik deðeri 30 µS/cm'den küçük, sudaki oksijen deðeri ise 0,1 gr/
m³'den küçük olmalýdýr.
Kullaným suyu devresinin emniyet ventiline ihtiyacý yoktur. Ancak su
þebeke basýncýnýn 6 barý aþmamasýna dikkat edilmelidir. Herhangi bir
þüphe halinde bir basýnç düþürücü monte edilmelidir. Tesisatçýnýza bu
hususu incelettirin.
Bacalý tiplerde;
Cihazýn monte edildiði yerde, özellikle dýþarýdan hava temini için
hazýrlanmýþ olan havalandýrma menfezlerini ve cihazýn alt ve üst kýsýmlarýný
kesinlikle KAPAMAYINIZ.
Kombinin bulunduðu odada þömine, barbekü veya havayý tüketen baþka
bir cihaz kullanmayýnýz.
Þayet zamanla baca emiþ problemleri ortaya çýkmaya baþlarsa (baca
emniyet termostatý sýk sýk cihazý arýza durumuna geçirir) derhal bacanýzý
temizlettirin.
Baðladýðýnýz bacalarý her yýl kontrol ettiriniz, gerekiyorsa temizlettiriniz.
Kombi ile ayný mekanda bulunan fan ve benzeri cihazlarý kombi ile ayný
anda çalýþtýrmayýnýz.

•

•

•

•

•

•
•



  1. Isý eþanjörü
  2. Otomatik hava tahliyeli
     sirkülasyon pompasý
  3. Gaz valfi
  4. Su boþaltma musluðu
  5. Genleþme tanký
  6. Isýtma devresi 3 bar emniyet ventili
  7. Su doldurma musluðu
  8. Ana yakýcý
  9. Isýtma devresi sýcaklýk sensörü
10. Isýtma devresi düþük su basýncý anahtarý
11. Kullaným suyu devresi elektronik akýþ anahtarý
12. Kullaným suyu devresi su giriþ akýþ sýnýrlandýrýcý
13. Kullaným suyu devresi su sýcaklýk sensörü
14. Isýtma devresi yüksek sýcaklýk sýnýr termostatý
15. Davlumbaz
17. Baca emniyet termostatý
21. Transformatör
22. Isýtma devresi su basýnç göstergesi
23. Ateþleme elektrodu
24. Alev iyonizasyon elektrodu

ANA PARÇALAR (BACALI KOMBÝ)
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MINEA24AE
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ANA PARÇALAR (HERMETÝK KOMBÝ)

  1. Isý eþanjörü
  2. Otomatik hava tahliyeli
     sirkülasyon pompasý
  3. Gaz valfi
  4. Su boþaltma musluðu
  5. Genleþme tanký
  6. Isýtma devresi 3 bar emniyet ventili
  7. Su doldurma musluðu
  8. Ana yakýcý
  9. Isýtma devresi sýcaklýk sensörü
10. Isýtma devresi düþük su basýncý anahtarý
11. Kullaným suyu devresi elektronik akýþ anahtarý
12. Kullaným suyu devresi su giriþ akýþ sýnýrlandýrýcý
13. Kullaným suyu devresi su sýcaklýk sensörü
14. Isýtma devresi yüksek sýcaklýk sýnýr termostatý
15. Davlumbaz
17. Baca emniyet termostatý
20. Fan
21. Transformatör
22. Isýtma devresi su basýnç göstergesi
23. Ateþleme elektrodu
24. Alev iyonizasyon elektrodu

MINEA24HE



CÝHAZ MODELÝNÝN TANIMLANMASI

Cihazýnýzýn modeli cihazýn ambalajý üzerinde belirtilmiþtir. Model kod
sistemi aþaðýda açýklanmýþtýr.

Bu bilgileri:

- Cihazý teslim aldýðýnýzda ambalaj üzerindeki model kodu ile sipariþinizin
uygunluðunu kontrol etmek,

- Cihazýnýzla ilgili servisinize telefon ya da e-posta yoluyla bilgi verirken
doðru tanýmlama yapmak için kullanabilirsiniz.

Aþaðýda cihaz modelleri sýralanmýþ ve karþýlarýna boþ kutucuklar
yerleþtirilmiþtir. Model kod açýklamasýný izleyerek kendi cihazýnýzýn
karþýsýndaki kutuya bir iþaret koyarsanýz, cihazýnýzýn modelini daha kolay
bulabilirsiniz.
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Sipariþ Notasyonu
Minea 24 H  E

Elektronik ateþlemeli

Kapasite (kW)

A  Bacalý (Açýk tip)
H Hermetik

Model (Doðalgaz / LPG’li Kombi)

Bakýr, pirinç ve paslanmaz çelik gibi malzemeler kullanýlarak, kurulumu ve
kullanýmý çok kolay olan kompakt, homojen ve yüksek fonksiyonellikteki
bu ürün oluþturulmuþtur. Duvara monte edilen kazan evin ýsýtýlmasý ve
kullaným sýcak suyu üretmek için baðýmsýz ve gerçek bir ýsýtma ünitesi
olarak bütün gerekli aksesuarlarla donatýlmýþtýr. Bütün kazanlar tamamen
tetkik edilmiþ  ve tetkik eden tarafýndan imzalanmýþ bir kalite belgesi ve
bir garanti belgesiyle beraber teslim edilirler.

GENEL
CÝHAZ TANITIMI
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KONTROL PANELÝ

1. Açma / kapama anahtarý
2. Kalorifer devresi sýcaklýk ayar anahtarý
3. Kullaným suyu sýcaklýk ayar anahtarý
4. Bekleme süresi aktif (Sürekli yanýyor ise)

Kombi devrede (Yanýp sönüyor ise)
5. 400C kalorifer su sýcaklýðý (Sürekli yanýyor ise)

Kalorifer devresinde düþük su basýncý (Yanýp sönüyor ise)
6. 500C kalorifer su sýcaklýðý (Sürekli yanýyor ise)

Bacalý tiplerde baca sensörü arýzasý (Yanýp sönüyor ise)
Hermetik tiplerde hava akýþ presostatý arýzasý (Yanýp sönüyor ise)

7. 600C kalorifer su sýcaklýðý (Sürekli yanýyor ise)
Alev oluþmadýðý için kombi devre dýþý (Yanýp sönüyor ise)

8. 700C kalorifer su sýcaklýðý (Sürekli yanýyor ise)
Aþýrý ýsýnma limit termostat kapamasý (Yanýp sönüyor ise)

9. 800C kalorifer su sýcaklýðý (Sürekli yanýyor ise)
Kullaným /kalorifer sýcak su sensörü arýzasý (Yanýp sönüyor ise)

10. Elektrik tesisatý için terminal blok



TEKNÝK ÖZELLÝKLER TABLOSU

Model Minea 24AE Minea 24HE
Nominal Kapasite kW (kcal/s) 22,66 (19.484) 23,45 (20.167)
Minimum Kapasite kW (kcal/s) 9,57 (8.229) 9,798 (8.426)

Nominal Kapasitede Verim % 88,5 91,6
Sýcaklýk Aralýðý 0C 30-80 30-80
Basýnç (Maks./Min.) bar 3/0,3 3/0,3
Genleþme Tanký Hacmi Litre 6 6

Sýcaklýk Aralýðý 0C 35-60 35-60
Basýnç (Maks./Min.) bar 6/0,5 6/0,5
* Su Debisi (ΔT=30ºC) Litre/dakika 10,82 11,20

Geniþlik/Yükseklik/Derinlik mm 410/730/320 410/730/320
Aðýrlýk kg 35 36
Baca Çapý mm 130 100/60
Isýtma Tesisatý Gidiþ/Dönüþ Baðlantýlarý                        B/A 3/4" 3/4"
Kullaným Sýcak Su Tesisatý Giriþ/Çýkýþ Baðlantýlarý      C/D 1/2" 1/2"
Gaz Baðlantýsý                                                                      E 1/2" 1/2"
Elektrik Güç Beslemesi V 230 230
Elektrik Tüketimi W 105 105
Elektrik Koruma Derecesi IP-X4D IP-X4D

KULLANIM SUYU DEVRESÝ

ISITMA DEVRESÝ

FÝZÝKSEL ÖZELLÝKLER
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7 ON/OFF düðmesine (1) basýn.
“ON” konumuna getirin.

15

ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMLERÝ- Ön Kontroller

1 Daire gaz
vanasý açýk
olmalýdýr.  Açýk
deðilse açýn.

2 Kombinin gaz
hattýndaki gaz vanasý
ve su hatlarýnýn
üzerindeki (varsa)
vanalar açýk olmalýdýr.
Açýk deðillerse açýn.

3 Radyatörlerin vanalarý
açýk deðilse açýn.

4 Elektrik fiþi takýlý
deðilse takýn.

6 Kombiniz çalýþmaya hazýrdýr.

 1

5 Mutfak ve banyodaki sýcak su musluðunu açtýðýnýzda su akýyor mu?
Akmýyorsa tesisatý kontrol ediniz.



Gaz vanasýný kapalý olduðuna emin olduktan sonra
ýsýtma sistemini aþaðýdaki þekilde doldurunuz:

1 Kombinin önden sað alt tarafýndaki doldurma
 vanasýný (R) açýnýz.
Dikkat: Cihaz sýcakken su doldurma iþlemini yapmayýnýz.
Su doldurma  iþlemi sýrasýnda cihazý kapatýnýz.
2 1,5 barlýk bir basýnca eriþilene kadar
sistemi su ile doldurunuz.
3 Su doldurma musluðunu (R) kapatýnýz.

4 Otomatik hava deliðinin sistemden
hava kaçmasýný saðlayacak þekilde
hafifçe açýk olduðuna emin olunuz.
5 Herhangi bir hava týkanýklýðýný önlemek
için sirkülasyon pompasýnýn kapaðýný açý-
nýz.Bu noktada radyatörlerdeki havayý
almak iyi bir fikirdir.
6 Kazan çalýþtýrýlmadan önce su basýncý tekrar kontrol
edilmelidir. Eðer 0,5 barýn altýnda ise 1,5 bara çýkararak,
R doldurma musluðunu kapatýnýz.
7 ON/OFF düðmesini ON konumuna getiriniz,
bir kaç saniye sonra pompa çalýþmaya baþlýcaktýr.
Kazan çalýþýrken herhangi bir ses duyulursa,
sistemde hava kalmayana dek  yukarýdaki hava tahliye
iþlemlerini tekrarlayýnýz. Ancak bu iþlemi 3 seferden daha fazla
tekrarlamayýnýz.
8 Egzos borusunda týkanýklýk olup olmadýðýný kontrol ediniz.

9 Eðer devam ediyorsa, kombinizi kapatýnýz, yetkili  Alarko Carrier
servisini arayýnýz.

16

SU DOLDURMA

 5
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1 Sadece ýsýtma modu için, 3 nolu
düðmeyi saatin ters yönünde minimuma
çeviriniz ve istenilen ýsýtma sýcaklýðýný 2
nolu düðmeyi çevirerek ayarlayýnýz.

2 Sadece kullaným suyu sýcaklýðý modu için
2 nolu düðmeyi saatin ters yönünde minimuma
çeviriniz ve istenilen sýcak su derecesini 3 nolu
düðmeyi çevirerek ayarlayýnýz.

3 Isýtma ve kullaným suyu sýcaklýðý modu
derecelerini 2 ve 3 nolu düðmeleri çevirerek
ayarlayýnýz.

4 Otomatik ateþleme sistemi brülörü çalýþtýracaktýr; gaz borusundan
havayý tahliye etmek için ateþleme iþlemini bir kaç kez tekrarlamak
gerekebilir. (7 nolu lamba yanýp söner.)

Önemli: Eðer kazan ateþlemez ise, düðmeye basmadan 3 dakika
bekleyiniz.

ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMLERÝ - Sýcaklýk Ayarlarý
Cihaz üzerinden kombi kontrol panelinden ayarlama:

 3

 

 

2

 
3

 
2

32
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ÇALIÞTIRMA ÝÞLEMLERÝ - Yeniden Çalýþtýrma

1 ON/OFF tuþunu ilk önce OFF durumuna sonra tekrar ON durumuna
getiriniz. Eðer 5 nolu ýþýk yanarsa bu, sistemde su eksiði olduðunu
gösterir.

2 Su basýncýný yeterli seviyeye
getirmek için doldurma devre-
sindeki musluðu açýnýz, sistemi
5 nolu ýþýk sönene kadar doldu-
runuz ve daha sonra doldurma
musluðunu (R)  kapatýnýz.

3 ON/OFF düðmesini OFF konumuna getiriniz. Gaz valfi çýkýþ basýncý
test noktasýnýn vidalarýný gevþetin ve oraya bir u-manometre baðlayýn.
Kazaný çalýþtýrarak minimum ve maksimum gaz basýnç ayarlarýný,
kombi etiketinde belirtilen deðerlerle karþýlaþtýrýnýz. (Maksimum gaz
basýnç deðerini kontrol için bir sýcak su musluðunu açýnýz ve etikette
belirtilen deðere eþit olup olmadýðýný kontrol ediniz;  minimum gaz
basýnç deðerini kontrol etmek için sýcak su musluðunu kapatýnýz, kýþ
modunu seçiniz. U-manometre 10 saniye süresince minimum gaz
basýnç deðerini gösterecektir.) Eðer cihaz etiketinde belirtilen
deðerlerden farklý ise basýncý tekrar kalibre ediniz.

4 Kalibrasyon iþlemi tamamlandýðý zaman, ana þalteri indiriniz, gaz
vanasýný kapatýnýz ve basýnç noktasýndan u-manometreyi alýnýz. Gaz
kaçaðý olmadýðýndan emin olacak þekilde vidayý sýkýþtýrýnýz.
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 1
1 ON/OFF düðmesine (1) basýn.
“OFF” konumuna getirin.

2 Eðer  kombiyi uzun bir  süre için
kullanmayacaksanýz cihazýn gaz
vanasýný kapatýn.

3 Elektrik fiþini çekin ve varsa
þalteri “OFF” konumuna getirin.

KOMBÝNÝN KAPATILMASI
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KALORÝFER ve CÝHAZ SUYUNUN BOÞALTILMASI

Isýtma Devresinin Boþaltýlmasý

Sisteminizin boþaltýlmasý gerekli olduðu
zaman aþaðýdaki iþlemleri yerine getiriniz:

1 ON/OFF düðmesini OFF konumuna
getiriniz.

2 Kazanýn soðumasýný bekleyiniz.

3 Sistem boþaltma vanasýný (RS)
açýnýz ve bir giderle irtibatlandýrarak
suyu boþaltýnýz.

Kullaným Sýcak Su Devresinin Boþaltýlmasý

Donma tehlikesi olduðu durumlarda, kullaným sýcak su devresi aþaðýdaki
þekilde boþaltýlmalýdýr:

1 Ana merkezden suyu kapatýnýz.

2 Tüm sýcak ve soðuk su vanalarýný açýnýz.

3 Mümkün olduðu yerde en alt noktadan suyu boþaltýnýz.

Kombinizi kýþ aylarýnda kullanmayacaksanýz oluþabilecek donmalarý önlemek
için tesisatýnýzdaki suyu boþaltýnýz ve ya tesisatýnýza antifiriz ekleyiniz.

 1



Anti-frost Sistemi
Kazanlar, sýcaklýk 50C (Isýtma sensörü) ve 40C (sýcak su sensörü) altýna
düþtüðünde çalýþmaya baþlayan ve kazaný -100C sýcaklýklara kadar koruyan
bir Donma Korumasý sistemiyle donatýlmýþlardýr.
Ýç Radyatörleri korumak için, bir oda termostatý veya uzaktan kumanda
mutlaka monte edilmelidir.

NOT: Donmaya karþý koruma sistemi için;

konum anahtarý YAZ veya KIÞ konumunda,
kombi gaz ve tesisata gidiþ, dönüþ su vanalarý açýk,
kombiye elektrik beslemesi mevcut,
kombi arýza durumuna geçmemiþ olmalýdýr.

DONMAYA KARÞI KORUMA (ANTI - FROST SÝSTEMÝ)
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DÝKKAT! Kombinin uzun süre kapalý kalmasý, evin uzun süreli terk edilmesi
veya arýzaya geçen kombinin uzun süre resetlenmemesi gibi durumlara,
kombinin "donma korumasý" devre dýþý kalacaktýr. Bu durumlara karþý önlem
almak için ise, kombi ve tesisatýnýzýn donmamasý için ya tesisattaki suyun
tamamýný boþaltmanýz veya tesisat suyuna uygun miktar özellikte antifriz
eklemeniz gereklidir.
Uygun antifrizi seçmek ve miktarý belirlemek için Alarko Carrier yetkili
servislerini arayabilirsiniz.



BAZI TÝPÝK ARIZALAR

1 Cihazýnýz çalýþýrken gürültü yapýyor!

Cihazýnýzý kapatýnýz. Tesisattaki havayý tam olarak atýnýz. Su eksilmiþse
tamamlayýnýz. Cihazýnýzý tekrar çalýþtýrýnýz. Cihazýnýz çalýþýnca gürültü
devam ediyorsa lütfen Alarko Carrier yetkili servisini arayýnýz.

2 Cihaz sürekli su eksiltiyor!

Kalorifer tesisatýnda kaçak olup olmadýðýný kontrol ediniz. Yoksa lütfen Alarko
Carrier yetkili servisini arayýnýz.

3 Sýcak su musluklarýndan su gelmiyor veya az geliyor!

Soðuk su giriþ borusu üzerindeki filtre týkanmýþ olabilir. Lütfen Alarko Carrier
yetkili servisini arayýnýz.

4 Kalorifer suyu sýcaklýðý çok hýzlý yükseliyor ve cihaz sönüyor!

Tesisatýnýzda hava olabilir. Havayý alýp cihazý yeniden çalýþtýrýnýz. Ayný arýza
tekrarlanýrsa lütfen Alarko Carrier Yetkili Servisini arayýnýz.

5  Bacalý cihazlarda, cihaz çalýþmasý gerekirken sýk sýk duruyorsa bacada
sorun olabilir. Lütfen bacanýzý kontrol ettiriniz.
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BAKIM

Cihazýnýzýn ömrünü uzatmak, yakýttan tasarruf
saðlamak, emniyetli ve konforlu bir kullaným
için, yýlda bir kez, tercihen yaz döneminde
veya kýþ baþýnda Alarko Carrier Yetkili
Servisine bakým yaptýrýnýz.

Cihazýn dýþ temizliði için sadece
sabunlu su ile nemlendirilmiþ
bir bez kullanýnýz. Temizlik veya
bakým öncesi cihazýn elektrik
düðmesi OFF konumuna getirilmeli
ve cihazýn fiþi çekilmelidir.
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1 Cihaz üzerinden kombi kontrol
panelinden çalýþtýrma

Kombi “ON/OFF” anahtarý ile çalýþtýrýlýp
durdurulur. Isýtma tesisatýna giden su
sýcaklýðý bir sýcaklýk hissedici tarafýndan
izlenir. Sýcaklýk deðeri ayar deðerine ulaþýnca
elektronik kart yanmayý durdurur. Sýcaklýk ayar deðerinin altýna
düþünce kombi tekrar yanmaya ve ýsý üretmeye baþlar.

2 Oda termostatý ile uzaktan çalýþtýrma
(isteðe baðlý-varsa);
Kombiden baðýmsýz olarak yerleþtirilen ve
kablo ile kombiye baðlanan bir oda
termostatý ile kombiye kumanda edilebilir.
Ýstenilen konfor sýcaklýðý oda termostatýndan
ayarlanýr. Kombi bu durumda ortam sýcaklýðýna baðlý olarak
çalýþmaya baþlar. Ortam sýcaklýðý ayar deðerine ulaþýnca elektronik
kart yanmayý durdurur. Ortam sýcaklýðý ayar deðerinin altýna düþünce
kombi tekrar yanmaya ve ýsý üretmeye baþlar. Ayrýntýlý bilgi için
kullanýlan oda termostatýnýn teknik dökümanlarýna baþvurunuz.

3 Çalýþma ve Sýcaklýk Programlama Ünitesi ile uzaktan
çalýþtýrma (isteðe baðlý- varsa);
Bu ünite ile günlük ya da haftalýk olarak
kombinin çalýþma saatleri ve çalýþma
sýcaklýklarý ayarlanabilir. Kombiniz bu
programa uygun olarak otomatik
olarak çalýþýr. Ayrýntýlý bilgi için
kullanýlan programlama ünitesinin
teknik dökümanlarýna baþvurunuz.
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KONTROL ÜNÝTELERÝ

Kombinizin ayarlarýný cihaz üzerinden veya uzaktan kontrol ile yapabilir ve
çalýþtýrabilirsiniz.



LPG (TÜP GAZ) ÝLE KULLANIM
Cihazýnýz LPG (tüp Gaz) ile kullanýlabilir.

Alarko Carrier tarafýndan önerilen standart LPG kollektör seti ile soðuk
mahallerde LPG ýsýtýcý setini kullanmanýzý tavsiye ederiz. LPG setinin
temini ve kullanýmýnda aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz:

- Dedantörde TSE koþulunu arayýnýz.

- Hortum ve contalar LPG’den etkilenmeyen malzemeden (Nitril
Neopren) yapýlmýþ olmalýdýr. Aksi halde cihazýn gaz bloku sýk sýk
arýzalanabilir.

- Cihazýn çift tüple çalýþtýrýlmasýný tavsiye ederiz. Bazý durumlarda
tüpte donma olabilir ve cihazýn verimi etkilenebilir. Tüpün ýsýtýlmasý için
termostatlý sýcak su kovasý kullanýlmasý durumunda su sýcaklýðý 22º C’ý
geçmemelidir. Aksi durumda cihazda arýza olabilir.

- Kullanýlan hortum uzunluðu en fazla 150 cm olmalýdýr.

- Cihazý ve tüpü ayný kapalý dolabýn içerisine yerleþtirmeyiniz. Tüpü
kapalý bir yere koyacaksanýz ortamýn havalandýrýlmasý gereklidir. Gaz
kokusu duyarsanýz tüpü kapatýp ilgili tüp gaz servisini arayýnýz.

DÝKKAT!
Yukarýdaki uyarýlara ve standartlara uygun hareket edilmemesi sonucu
oluþabilecek arýzalardan üretici ve satýcý firmalar sorumlu tutulamaz.

Korsan tüp kullanmayýnýz. Tüpleri sallamayýnýz, yan yatýrmayýnýz.
Cihazýnýz arýzalanabilir.
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DÝKKAT! Cihazýn LPG’i ile kullanýlabilmesi için yakma sisteminin
bu gaza uygun olmasý gerekir. Bu nedenle doðal gaza göre
hazýrlanmýþ bir cihazýn LPG ile kullanýlmasý için dönüþtürme
iþlemi gerekir. Dönüþtürme iþlemi Alarko Carrier yetkili
servislerince yapýlmalýdýr. Yetkisiz kiþilerin müdahaleleri can ve
mal güvenliði açýsýndan tehlike oluþturabilir.



Kombinin iþletmeye alýnmasý Alarko Yetkili Servisleri tarafýndan
iÝþletmeye Alma Formu”na uygun olarak yapýlmalý ve bu form eksiksiz
olarak doldurulmalýdýr.
Montaj ve iþletmeye alma iþlemleri sýrasýnda bayi ve servis elemanlarý
kullanýcýyý, kombinin güvenli ve verimli kullanýlmasý için cihazla birlikte
verilen “Kullaným Kýlavuzu”nu okumasý bu kýlavuzda belirtilenlere
uymasý konusunda bilgilendirmeli ve uyarmalýdýr.
Servis ve bakým iþlemleri prosedürlere uygun olarak yapýlmalý, orijinal
yedek parça kullanýlmalý ve iþlemler tamamlandýktan sonra “Teknik
Servis Belgesi” düzenlenmelidir.

Ýþletmeye Alma Formu
46



CE UYGUNLUK BELGESÝ

RADIANT BRUCIATORI S.p.A.
Via Pantanelli n. 164-166-61025 Montelabbate (PU)
Tel. ++39.0721.9079.1 (15 Hat)   Fax. 0721.9079299 (Italia)
Web. www.radiant.it

ÜRETÝCÝ FÝRMA
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: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad.  41480 Gebze-KOCAELÝ
  Tel: (0262) 648 60 00 - Fax: (0262) 648 60 08
: Sedat Simavi Sok. No: 48, 06550 Çankaya - ANKARA
  Tel: (0312) 440 79 10 - Fax: (0312) 440 79 30
: Þehit Fethibey Cad. No : 55, Kat.13, 35210 Pasaport - ÝZMÝR
  Tel: (0232) 483 25 60 - Fax: (0232) 441 55 13
: Ziyapaþa Bulvarý Çelik Ap. No : 25/5-6, 01130 ADANA
  Tel: (0322) 457 62 23 - Fax: (0322) 453 05 84
: Metin Kasapoðlu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok No: 1 D. 4, ANTALYA
  Tel: (0242) 322 00 29 - Fax: (0242) 322 87 66

ÝSTANBUL

ANKARA

ÝZMÝR

ADANA

ANTALYA

web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: info@alarko-carrier.com.tr
MDH: 444 0 128


