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De¤erli Tüketicimiz,
Kombiniz tüm ›s›nma ve s›cak su ihtiyac›n›z› karﬂ›layabilmek amac›yla üretilmiﬂtir.
Sizin için haz›rlanm›ﬂ olan bu kitapç›kta; kombinizin do¤ru ve verimli kullan›lmas› ile ilgili olarak
çok faydal› bilgi ve aç›klamalar yer almaktad›r.
Lütfen kombinizi, bu kitapç›¤› okumadan kullanmamaya özen gösteriniz.
Ambalaj malzemelerini (plastik poﬂet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluﬂturmamas› için
çocuklar›n ulaﬂabilece¤i yerlerde b›rakmay›n›z.

Bu cihaz, aﬂa¤›da belirtilen direktifler do¤rultusunda CE iﬂaretini taﬂ›maktad›r:
- Gaz Direktifi 2009/142/EEC
- Verimlilik Direktifi 92/42/EEC
- Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 89/336/EEC
- Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC

Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan belirlenen kullan›m ömrü 15 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤ince üretici ve sat›c›
firmalar bu süre içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma ve cihaza servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.
Size bu kitapç›kla birlikte servis hizmeti alabilece¤iniz, servis istasyonlar›yla ilgili bilgileri içeren
“Yetkili Servis Kitapç›¤›” verilmiﬂtir. Firmam›z taraf›ndan dönemsel olarak Yetkili Servis bilgilerinde
de¤iﬂiklikler yap›labilmektedir. Bu sebeple güncel Yetkili Servis Bilgilerine firmam›z›n web
sayfas›nda yer alan ‘’ Yetkili Servisler ‘’ bölümünden ulaﬂabilirsiniz. Bilgi için lütfen internet
adresindeki web sayfam›z› ziyaret ediniz. Ayr›ca aﬂa¤›daki iletiﬂim bilgilerinden Sat›ﬂ Sonras›
Hizmetler Müdürlü¤ü ile irtibata geçebilir, bölgenizde hizmet vermekte olan en yak›n yetkili servis
iletiﬂim bilgilerini alabilirsiniz. Cihaz›n ilk çal›ﬂt›rma iﬂleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmas›
zorunludur. Aksi takdirde, cihaz garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
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1. MONTAJ ÖNCES‹ TAL‹MATLAR
Bu cihaz, atmosferik bas›nçta kaynama s›cakl›¤›n›n alt›nda su ›s›tmak üzere tasarlanm›ﬂt›r. Performans›na
ve ç›k›ﬂ gücüne uygun bir merkezi ›s›tma tesisat› ve kullan›m suyu sistemine ba¤lanmal›d›r.
Kombinin montaj› mutlaka kalifiye bir montaj eleman› taraf›ndan yap›lmal›d›r. Montaj öncesi aﬂa¤›daki
kontroller mutlaka gerçekleﬂtirilmelidir;
a) Kombinin, gaz tesisat› ile sa¤lanan mevcut gaz ile kullan›lacak ﬂekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz.
Kutu üzerindeki iﬂaretlemeler ve cihaz üzerindeki etiketleri kontrol ediniz.
b) Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, birden fazla cihazdan gelen egzost gazlar› toplamak için özellikle
dizayn edilmiﬂ bacalar d›ﬂ›nda, di¤er cihazlar›n egzost gazlar›n›n ayn› baca kanal›n›n içinden geçerek
ç›kmad›¤›n›, baca baﬂl›¤›n›n uygunlu¤unu ve baﬂl›¤›n t›kal› olmad›¤›n› kontrol ediniz.
c) Mevcut bacalara ba¤lant› yap›lmas› durumunda, bunlar›n çok temiz oldu¤undan emin olunuz, aksi taktirde
bacadan gelen kurumlar, çal›ﬂma s›ras›nda gaz geçiﬂlerini t›kar ve tehlikeli durumlara neden olabilir.
d) Tüm tesisat borular›, içinde yabanc› madde kalmamas› için tamam›yla temizlenmelidir.
Kombinin verimli bir ﬂekilde çal›ﬂmas› ve garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalmamas› için aﬂa¤›daki uyar›lar› mutlaka
dikkate al›n›z:
1. Kullan›m suyu devresi:
1.1. Su sertli¤i 20°F’den (1°F = 1 lt. suda 10 mg kalsiyum karbonat) yüksek ise; mevcut sisteme polifosfat
kar›ﬂt›r›lmal› veya mutlaka su ar›tmas› yap›lmal›d›r.
1.2. Cihaz›n montaj›n›n ard›ndan, kullan›mdan önce, kullan›m suyunu bir süre ak›tarak cihazdan geçen ilk
suyun at›lmas›n› sa¤lay›n›z.
2. Is›tma devresi
2.1. Yeni tesisat
Kombinin montaj iﬂlemi öncesinde, tesisat (sistem), uygun - tescilli ürünler kullan›larak mutlaka temizlenmelidir.
Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar görmemesi için; nötr bazl›, asidik
ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator) temizleyiciler kullan›n›z.
Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka uyunuz.
2.2. Eski tesisat:
Kombinin montaj iﬂlemi öncesinde, tesisat› (sistemi) boﬂaltarak, uygun, tescilli ürünler kullan›larak mutlaka
temizleyiniz. Tesisat›n ve tesisatta bulunan metal, plastik ve kauçuk parçalar›n zarar görmemesi için; nötr
bazl› asidik olmayan ve alkalik olmayan (örne¤in: SENTINEL X300 veya X400 ve FERNOX Regenerator )
temizleyiciler kullan›n›z. Bu tip temizleyici ürünler kullan›rken, üreticinin kullan›m talimatlar›na mutlaka
uyunuz.
Is›tma devresi tesisat›nda pislik, t›kan›kl›k, tesisat kal›nt›s›, çapak, cüruf vb. partiküllerin bulunmas›
kombinin çal›ﬂmas›n› olumsuz yönde etkileyecektir. Bu tip durumlar; kombinin rand›mans›z
çal›ﬂmas›na, aﬂ›r› ›s›nmas›na, sesli çal›ﬂmas›na, vb. problemlere neden olabilecektir. Tesisat nedeniyle
kombide meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
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Cihaz, ba¤lant› elemanlar› cihaz›n a¤›rl›¤›n› kald›racak ﬂekilde kuvvetli ve sa¤lam durumda duvara
ba¤lanmal›d›r.
Cihazla beraber verilen montaj ﬂablonu kullan›larak ba¤lant› kaidesi ve ask› delikleri hassas olarak
markalanmal›d›r. Cihaz›n terazide oldu¤u mutlaka kontrol edilmelidir.
Cihaz TSE standartlar›na uygun olarak topraklanmal›d›r. Elektrik ba¤lant›s› için TSE’li 3x1.5 mm2 kesitli
NYAF kablo kullan›n›z. (Tesisatç›n›za mutlaka 2 Amperlik sigorta takt›r›n›z.)
So¤uk su giriﬂi cihaz›n teknik etiketi üzerinde belirtilen kullan›m suyu iﬂletme bas›nc›n› (8 bar) geçmemelidir.
ﬁebeke bas›nc› 6,5 bar’dan daha yüksek ise mutlaka bas›nç düﬂürücü monte edilmelidir.
Cihaz›n›z› 220 - 230 V monofaze - topraklamal› güç beslemesine ba¤lay›n›z.Cihaz›n›z standartlara uygun
olarak min. 195 V ve max. 255 V aras›nda normal olarak fonksiyonlar›n› yerine getirebilecek ﬂekilde
tasarlanm›ﬂt›r. E¤er bulundu¤unuz yerdeki elektrik ﬂebekesinde bu aral›k ( 195 V – 255 V ) sa¤lanam›yorsa;
voltaj regulatörü kullanman›z tavsiye edilir.
Cihaz› harici, fiziki veya kimyevi etkenlerden koruyunuz.
Taﬂ›ma ve nakliye iﬂlemini cihaz›n ambalaj› üzerindeki iﬂaretlemeleri dikkate alarak, cihaz›n orjinal ambalaj›
ile yap›n›z. Ambalaja ve cihaza zarar verebilecek ( Nem, su, darbe v.b. ) etkenlere karﬂ› cihaz›n›z› koruyunuz.
Cihaz›n, gaz tesisat› ile sa¤lanan gaz ile kullan›lacak ﬂekilde ayarland›¤›ndan emin olunuz. Kutu ve cihaz
üzerindeki etiketleri konrol ediniz.
Cihaz›n parçalar› yaln›zca servis traf›ndan sökülmelidir. Cihaz üzerinde mühürlü bulunan parça ve elemanlara
kesinlikle müdahele edilmemelidir.
Cihaz›n ilk çal›ﬂt›rma iﬂlemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r.
Cihaz›n tesisat› için mutlaka do¤algaz tesisat projesi haz›rlat›p onaylat›n›z.
Cihaz›n›z›n monte edildi¤i ortam s›cakl›¤› -10°C ile 50°C s›cakl›k aral›¤›nda olmal›d›r.
Cihaz, ya¤mur, kar gibi d›ﬂ etkenlerden etkilenebilecek ortamlara monte edilmemelidir.
Yukar›daki koﬂullara uyulmamas› durumunda cihaz›n›z garanti d›ﬂ› kalacakt›r.
Ambalaj malzemelerini (plastik poﬂet, naylon, etc.) sa¤l›k aç›s›ndan bir tehlike oluﬂturmamas› için çocuklar›n
ulaﬂabilece¤i yerlere b›rakmay›n›z.
Üretici firma, kitapç›kta yer alan bilgileri de¤iﬂtirme hakk›n› sakl› tutar. Bu sebeple; bu kitapç›k teknik
özelliklere iliﬂkin bir taahhüt teﬂkil etmez.

2. ÇALIﬁTIRMA ÖNCES‹ TAL‹MATLAR
Kombinin ilk çal›ﬂt›rma iﬂlemi mutlaka Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmal›d›r. Çal›ﬂt›rma öncesinde aﬂa¤›daki
talimatlar› yerine getirilmelidir:
a) Cihaz parametreleri ile elektrik, su ve gaz besleme sistemlerinin uygunlu¤u,
b) Montaj›n kanun ve yönetmeliklere uygunlu¤u,
c) Cihaz›n enerji beslemesi ve topraklama ba¤lant›lar›n›n uygunlu¤u.
Yukar›daki ﬂartlar›n sa¤lanmamas› durumunda kombi garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
Çal›ﬂt›rmadan önce, koruyucu plastik kaplamay› cihaz üzerinden sökünüz. Boyal› yüzeylerin zarar görmemesi
için herhangi bir alet ya da aﬂ›nd›r›c› deterjan kullanmay›n›z.
Müﬂteri cihaz›n kullan›m k›lavuzuna uygun olarak kullan›lmas› konusnda Yetkili Servis taraf›ndan mutlaka
uyar›lmal›d›r.
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3. KOMB‹N‹N ÇALIﬁTIRILMASI
Kullan›c› Arayüzü
- Temel Fonksiyonlar

Kullan›m suyu s›cakl›¤›n› görmek, ayarlamak,
menüler aras›nda geçiﬂ yapmak ve parametre
ayarlar›n› de¤iﬂtirmek için kullan›l›r.

Bilgi ve Programlama tuﬂu. (Alt menüde iken
genel menuye dönmek için de kullan›l›r)
Geçici fonksiyonlar› aktif k›lmak için kullan›l›r.
(Tatil ve Party Fonksiyonu)
Açma/Kapama/Yaz/K›ﬂ seçimleri için ve
ayarlamalar s›ras›nda ayar› ok.lemek için kullan›l›r.
Otomatik veya Manuel Çal›ﬂma Modu Seçimi
Oda/Kombi S›cakl›¤› ve Kullan›m s›cak suyu
s›cakl›k ayarlar›n› yapmak için kullan›l›rlar.
- Gösterge ve Semboller
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1

Kullan›m Suyu Sembolü

2

Ar›za - Servis Sembolü

3

Tatil / Party

4

Konfor Modu Sembolü

5

Ekonomi Modu Sembolü

6

Haftan›n Günleri

7

Zaman Saati

8

Kullan›lm›yor

9

S›cakl›k Göstergesi

10

Is›tma

11

Otomatik Mod

12

Geçici Fonksiyonlar

13

Manuel Mod

14

Kapal›

15

Alev Seviyesi

16

Zaman Do¤rusu
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Cihaz›n Çal›ﬂt›r›lmas›:
Cihaz›n do¤ru olarak çal›ﬂt›r›lmas› için aﬂa¤›daki ad›mlar› uygulay›n›z:
1) Enerji beslemesini sa¤lay›n›z.
2) Gaz vanas›n› aç›n›z.
‹lk çalıﬂtırma veya cihazın uzun süre elektriksiz kalması durumunda, kontrol ünitesinin arjı olmadı¤ı
için ekranda ‘’CLOW’’ yazacak ve sizden zaman ayarlarını tekrar yapmanız istenecektir.arj esnasında
bazı fonksiyonlar çalımayacaktır.Birkaç dakika içinde kontrol ünitesi arj olacak ve ekrandaki ‘’CLOW’’
ifadesi kendiliinden yok olacak ve cihaz tüm fonksiyonlarını yerine getirmeye balayacaktır.
Cihaz ilk çalıtırma esnasında ‘’saat’’ ve ‘’haftanın günü’’ eçimini yapmanızı isteyecektir.
tuﬂlar›n› kullanarak s›ras› ile saat ve haftan›n günü seçimini yap›n›z.
Ayarlamalar›n›z› set etmek için

OK tuﬂuna bas›n›z.

KIﬁ KONUMU (MERKEZ‹ ISITMA + KULLANIM SUYU)
1) ON/OFF (5) tuﬂuna bas›n›z ve ekranda radyatör ve musluk sembolünün göründü¤ünden emin
olun. Ekranda ayr›ca ''INV'' yazacakt›r.
2) Ekranda oda termostad› taraf›ndan hissedilen oda s›cakl›¤› görünecektir. Oda s›cakl›¤› konfor set
de¤erini 8 ve 7 nolu tuﬂlar ile ayarlay›p Ok tuﬂuna bas›n›z. Kombi devreye girdi¤inde ekranda alev
iﬂareti ve alev seviye iﬂareti görünecektir.
Kullan›m suyu ayar s›cakl›¤›n› de¤iﬂtirmek için önce 1 nolu tuﬂa basarak ekranda son ayarlanan
kullan›m suyu s›cakl›¤›n› göreceksiniz; bu durumda iken 7 ve 8 nolu tuﬂlar› kullanarak istenen s›cakl›¤›
ayarlay›n›z ve ok ( 5) tuﬂuna basarak ayarlama iﬂlemini bitiriniz. . Kullan›m suyu ihtiyac› oldu¤unda,
cihaz kullan›m suyu moduna geçecek ve s›cak su sa¤lamaya baﬂlayacakt›r.
K›ﬂ konumunda 3 de¤iﬂik çal›ﬂma modu seçilebilir;
* AUTO : Zaman programlamnas›na göre çal›ﬂan otomatik mod
* COMF : Zaman programlar›n›n aktif olmad›¤› Manuel Konfor modu
* ECO : Zaman programlar›n›n aktif olmad›¤› Manuel Ekonomi modu
Çal›ﬂma modlar›n›n seçimi;
tuﬂuna basarak s›ras› ile AUTO, COMF ve ECO modlad› seçilir.
YAZ KONUMU (SADECE KULLANIM SUYU)
1) Ekranda sadece musluk (1) sembolü görüntüleninceye kadar ON/OFF tuﬂuna (5) bas›n›z.
Radyatör (10) iﬂaretinin ekrandan kayboldu¤undan emin olun.Ekranda ayr›ca ''EST'' yazacakt›r.
2) Kullan›m suyu ayar s›cakl›¤›n› de¤iﬂtirmek için önce 1 nolu tuﬂa basarak ekranda son
ayarlanan kullan›m suyu s›cakl›¤›n› göreceksiniz; bu durumda iken 7 ve 8 nolu tuﬂlar› kullanarak
istenen s›cakl›¤› ayarlay›n›z ve ok ( 5) tuﬂuna basarak ayarlama iﬂlemini bitiriniz. . Kullan›m suyu
ihtiyac› oldu¤unda, cihaz kullan›m suyu moduna geçecek ve s›cak su sa¤lamaya baﬂlayacakt›r.
MENÜLER VE PROGRAM AYARLARI
INFO B‹LG‹ MENUSU: Bu menüde cihaz›n›za ait baz› bilgileri görebilirsiniz; Info menüsüne girmek
için,
(3) tuﬂuna bas›n›z,
tuﬂlar›n› kullanarak menü içinde gezinebilirsiniz.
Buna göre info menüsü alt›nda aﬂa¤›daki tabloda gösterilen bilgileri görüntüleyebilirsiniz;
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BOILR

Kalorifer Gidiﬂ Suyu S›cakl›¤›

EST T

Hissedilen D›ﬂ Hava S›cakl›¤› (E¤er
Sisteme D›ﬂ Hava Sensörü Tak›l› ise)

EST A

Kompanze Edilmiﬂ D›ﬂ Hava S›cakl›¤›

P BAR

Ölçülen Tesisat Bas›nc›; bar (E¤er sistemde
elektronik bas›nç sensörü ba¤l› ise)

SANIT

Ölçülen Kullan›m Suyu S›cakl›¤›

PWR

Anl›k Modülasyon Seviyesi Göstergesi (*)

(*) Çal›ﬂma esnas›nda kombinin modülasyon seviyesi 4 farkl› seviye olarak aﬂa¤›daki ﬂekilde
görüntülenebilir.

Bilgi menüsünde ç›kmak için INFO/PROG (3) tuﬂuna bas›n›z.
PROGRAMLAMA MENÜSÜ:
Programlama menüsüne girmek için; ‹/PROG (3) tuﬂunu en az 3 saniye bas›l› tutunuz. Programlama
menüsünün alt›ndaki alt menüler aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir;
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TIME

Zaman Ayarlamalar› yap›l›r

P RIS

Is›tma Devresi Zaman Programlamas›
yap›l›r

PARAM

Parametre konfigürasyonlar› yap›l›r

P SAN

S›cak Kullan›m Suyu Zaman Programlamas›
yap›l›r

BOIL

Üretici Ayarlar› (Kullan›c› taraf›ndan
de¤iﬂtirilemez)

ZAMAN AYARININ YAPILMASI:
Saati Ayarlamak için yukar›da anlat›ld›¤› ﬂekilde Programlama menüsüne giriniz. Alt menülerden
“ TIME “ alt menüsünü OK (5) tuﬂuna basarak seçiniz. Dakika ve saati ayarlamak için;

ve

tuﬂlar›n› kullanarak istenen ayarlamay› yap›n›z ve ayarlaman›n kaydedilmesi için her ayar
sonunda

tuﬂuna basarak ayarlamay› kaydediniz. Ayarlama kaydedildi¤inde, cihaz otomatik

olarak programlama menüsünden ç›kacakt›r.
ISITMA DEVRES‹ ZAMAN PROGRAMI :
Kombinin çal›ﬂmas› için AUTO modu seçildi¤inde, kalorifer ›s›tma devresinin belirlenmiﬂ saatler ve
günler içinde konfor veya ekonomi modlar›ndan hangisinde çal›ﬂmas› gerekti¤i belirlenir. Bu zaman
ayar›n› yapmak için programlama menüsü alt›ndaki, P RIS alt menüsü seçilir ve kalorifer ›s›tma
devresinin çal›ﬂaca¤› gün ve saat ayarlar› yap›l›r.

Ayarlanan saatler içinde kombi konfor modunda çal›ﬂarak normal ›s›nma sa¤lar; ayarlanmam›ﬂ
saatler d›ﬂ›nda ise ekonomi moduna geçerek daha düﬂük seviyede ›s›nma sa¤lar. Bir gün için
kombinin konfor modunda çal›ﬂmas› istenen 4 farkl› zaman aral›¤› seçilebilir.
Haftan›n günleri tek tek veya gruplar halinde seçilebilir;
- Haftan›n günlerinin tek tek seçilmesi
- Haftan›n 7 günü 1234567
- Haftan›n 6 günü 123456 Pazartesiden Cumartesiye
- Hafta-içi 5 gün 12345 Pazartesiden Cumaya
- Haftasonu 2 gün 67 Cumartesiden Pazara
Haftan›n her günü için, ›s›tma devresinde 4 farkl› saat aral›¤› için konfor modunda çal›ﬂma seçilebilir.
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FABR‹KA AYARLARI

MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
SUN

Pazartesi
Sal›
Çarﬂamba
Perﬂembe
Cuma
Cumartesi
Pazar

1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün
6. Gün
7. Gün

Aç›k 1

Kapal› 1

Aç›k 2

Kapal› 2

Aç›k 3

Kapal› 3

Aç›k 4

Kapal› 4

ON 1

OFF 1

ON 2

OFF 2

ON 3

OFF 3

ON 4

OFF 4

6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30
6:30

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00

13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
0:00
0:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
0:00
0:00

23:00
23:00
23:00
23:00
23:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Zaman Program›n› yapmak için aﬂa¤›daki prosedür izlenir;
• Öncelikli olarak programlanacak gün veya yukar›da belirtilmiﬂ gün gruplar› seçilir. Gün ve
gün gruplar›n› seçmek için

ve

tuﬂlar› kullan›l›r. Ekranda;

seçilen gün görüntülenir.
• Seçilecek gün veya gün grubu belirlendikten sonra

tuﬂuna bas›n›z.

• Ekranda 1. Açma saati için saat program› görüntülenir;

• 1. Açma Saatini ayarlamak için
kaydetmek için

ve

kullan›l›r. Saat ayar› yap›ld›ktan sonra

tuﬂuna bas›n›z. Not: Saat ayar› her yar›m saatlik dilimler için

yap›labilmektedir.
• Ekranda 1. Kapama saati için saat program› görüntülenir;
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• 1. Kapama Saatini ayarlamak için
için

ve

kullan›l›r. Saat ayar› yap›ld›ktan sonra kaydetmek

tuﬂuna bas›n›z. Not: Saat ayar› her yar›m saatlik dilimler için yap›labilmektedir.

• 1 den 4 e kadar açma/kapama ayarlar›n› yapmak için yukar›daki iﬂlemler tekrarlan›r.
KULLANICI PARAMETRE AYARLARI:
Programlama menüsü alt›ndaki PARAM alt menüsü aﬂa¤›da tabloda verilen kullan›c› seviyesi
parametre ayarlar›n›n yap›lmas›na mkan sa¤lar.

ve

tuﬂlar› kullan›larak alt menü içinde

geçiﬂler yap›labilir. Alt menülere girmek ve ayarlar› kaydekmek için

tuﬂu kullan›l›r.

COMFR

Konfor Modu Oda S›cakl›k Ayar›

ECONM

Ekonomi Modu Oda S›cakl›k Ayar›

NO FRX

Donma Koruma Fonksiyonu Oda S›cakl›k Ayar›

CH SL

Kombi Maximum S›cakl›k Ayar› (Kombinin çal›ﬂ›rken ç›kaca¤›
max, s›cakl›k ayar› kombinin ayarlanan s›cakl›k üzerine ç›kmas›
engellenir.)

CH MAX

Is›tma Devresi Maximum S›cakl›k Ayar›

CH MIN

Is›tma Devresi Minimum S›cakl›k Ayar›

FRX

Donma Koruma Fonksiyonu Aktif veya aktif de¤il
0 - Aktif De¤il, 1 - Aktif

SDR

Termostat Fonksiyonu Oda S›cakl›¤› Histerisis Ayar›

OFFTR

Oda Termostat› Sensörü Do¤rulama Faktörü

Menüden ç›kmak için ‹/PROG (3) tuﬂuna bas›n›z.
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4. GEÇ‹C‹ FONKS‹YONLAR

TAT‹L (HOLIDAY) FONKS‹YONU :
Bir süreli¤ine evde bulunmayacaksan›z ve kombinizin ›s›tma yapmas›n› istemiyor iseniz, bu fonksiyonu
aﬂa¤›daki ﬂekilde aktif hale getirebilirsiniz. Bu durumda kombiniz ›s›tma yapmayacak, sadece donma
koruma fonksiyonu aktif olacakt›r.
Tatil fonksiyonunu aktif yapabilmek için kombinizin AUTOMATIC modda çal›ﬂ›yor olmas› gerekmektedir.
Automat›c modda aﬂa¤›daki prosedürü izleyiniz;
*

tuﬂuna bas›n›z, ekranda

sembolü yan›p sönecek ve MM 60 ﬂeklinde zaman ayar›

belirecektir.
*

ve

tuﬂlar›n› kullanarak istenen zaman ayar›n› yap›n›z. Zaman ayar› 10 dakikadan

45 güne kadar yap›labilmektedir.
* ‹stenen zaman ayar›n› yapt›ktan sonra,
kaydedildikten sonra ekranda

ve

tuﬂuna basarak de¤eri kaydediniz. Zaman
sembolleri yan›p sönecektir. Ekranda ayarlanan

zamanda geriye do¤ru gerisay›m iﬂlemi görüntülenecektir. Bu süre boyunca kombi ›s›tma yapmayacak;
sürenin sonunda ise önceki ayarlanan durumuna otomatik olarak geri dönecektir.
PARTY FONKS‹YONU :
Belirli bir süre kombinizin zaman program›ndan ba¤›ms›z olarak ›s›tma yapmak istiyor iseniz, bu
fonksiyonu aktif hale getirebilirsiniz.
Party fonksiyonunu aktif hale getirebilmek için kombinizi MANUAL çal›ﬂma moduna alman›z
gerekmektedir. Kombinizi manuel moda ald›ktan sonra aﬂa¤›daki prosedürü izleyiniz;
*
tuﬂuna bas›n›z, ekranda
belirecektir.
*

ve

tuﬂlar›n› kullanarak istenen zaman ayar›n› yap›n›z. Zaman ayar› 10 dakikadan

45 güne kadar yap›labilmektedir.
*

ve

sembolü yan›p sönecek ve MM 60 ﬂeklinde zaman ayar›

tuﬂunu kullanarak istenen zaman ayar›n› kaydediniz.

tuﬂlar›n› kullanarak istenen oda s›cakl›k ayar›n› yap›n›z ve

tuﬂuna

basarak s›cakl›k ayar›n› kaydediniz.
* Ekranda MANUAL mod görüntülenecek,
ve
sembolleri yan›p sönecek ve ekranda
gerisay›m iﬂlemi görüntülenecektir. Ayarlanan zaman dolduktan sonra, kombi önceki ayarlar›na geri
dönecektir.

5. S‹STEME SU DOLDURULMASI
Kombi so¤uk iken manometreden okunan bas›nç de¤erinin 0,7 – 1,5 bar aral›¤›nda oldu¤unu düzenli olarak
kontrol ediniz. Yüksek bas›nç durumunda, boﬂaltma muslu¤unu açarak bas›nc›n istenilen bas›nç aral›¤›
de¤erine getirilmesini sa¤lay›n›z. Düﬂük bas›nç durumunda, doldurma muslu¤unu açarak bas›nc›n
yükselmesini sa¤lay›n›z (ﬂekil 2). Hava yapmamas› için, doldurma muslu¤unu çok yavaﬂ aç›n›z.
Bas›nç düﬂmesi s›k tekrarlan›yorsa yetkili servise baﬂvurunuz.
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6. KOMB‹N‹N KAPATILMASI
Kombiyi tamamen kapatmak için elektrik beslemesinin kapat›lmas› gerekmektedir. Kombi KAPALI (OFF)
konumunda iken ekranda ”OFF” sembolu görüntülenir. Cihaz›n elektrik devresinde ak›m vard›r ve donma
korumas› devrededir.

7. UZUN SÜREL‹ KAPAMA; DONMA KORUMASI
Bütün sistem suyunu de¤iﬂtirmek, kombi içerisinde ve ›s›tma elemanlar›nda zararl› kireç tortular›n›n
oluﬂmas›na yol açaca¤›ndan, su boﬂaltmalar›ndan kaç›n›lmal›d›r. K›ﬂ sezonu boyunca çal›ﬂt›r›lmayan ve
bu nedenle donma tehlikesine maruz kalm›ﬂ veya kalabilecek kombilere, özel amaçl› uygun miktarda antifriz
eklenmelidir (örne¤in; korozyon ve kireç önleyiciler ile desteklenmiﬂ Propylene glikol). Kombi iﬂletim
sistemindeki donma korumas› fonksiyonu, kombi ç›k›ﬂ suyu s›cakl›¤› 5°C’nin alt›na düﬂmesi durumunda
devreye girerek su s›cakl›¤› 30°C’ye ulaﬂ›ncaya kadar brülörün çal›ﬂmas›n› sa¤lar.
Donma korumas› fonksiyonunun çal›ﬂabilmesi için aﬂa¤›daki ﬂartlar sa¤lanmal›d›r::
1. Kombi elektrik beslemesi aç›k olmal›d›r.
2. Gaz vanas› aç›k olmal›d›r.
3. Sistem (su) bas›nc› do¤ru de¤erlerde olmal›d›r.
4. Kombi bloke durumda olmamal›d›r.
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8. SORUN G‹DERME
Bir hata oluﬂtu¤unda ekranda hata kodu görüntülenecektir (örne¤in E1).
Kombiyi resetlemek için, OK (5) tuﬂuna bas›n›z, ekranda RESET yaz›s› ç›kacakt›r,tekrar OK (5)
TUﬁUNA BASINIZ VE KOMB‹Y‹ RESETLEY‹N‹Z. Kombi resetlenmiyor veya sorun devam
ediyorsa mutlaka yetkili servisi aray›n›z.
E1

Alev yok; ionisyon hatasi

E3

Ak›ﬂ Sensörü NTC si çal›ﬂm›yor

E4

Kullan›m suyu sensörü NTC si çal›ﬂm›yor

E5

Fandan sinyal al›nm›yor

E6

Yüksek S›cakl›k

E8

Düﬂük Su Bas›nc›

E9

Limit Termostat Kapamas›

E10

Yüksek Bas›nç

E12

Resetleme Hatas›

E13

Eeprom Hatas›

E16

Baca Termostat Kapamas›

E23

D›ﬂ Hava Sensör Ar›zas›

E25

Ana eﬂanjör Uyar›s›

E26

Elektrik valfi geribesleme Hatas›

9. BAKIM
Bu cihazlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan belirlenen minimum kullan›m ömrü 15 y›ld›r. ‹lgili yasa gere¤i üretici ve sat›c› firmalar bu süre
içerisinde cihazlar›n fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma ve cihaza
servis yap›lmas›n› sa¤lamay› taahhüt eder.
Cihaz›n›z›n verimini ve çal›ﬂma emniyetini korumak için; her çal›ﬂma periyodu sonunda yetkili servis taraf›ndan
kontrol edilmelidir. Düzenli ve dikkatli servis hizmeti, sistemin ekonomik olarak kullan›m›n› sa¤lar.
Cihaz›n d›ﬂ kaplamas›n› aﬂ›nd›r›c›, agresif ve/veya kolay parlayan temizleyiciler ile temizlemeyiniz (örne¤in:
gazya¤›, alkol vb.). Cihaz üzerinde herhangi bir iﬂlem yap›lmadan önce elektrik beslemesini daima kesilmelidir.
NOT: Yetkili Servis taraf›ndan cihaz üzerinde yap›lan kontrol, onar›m, bak›m, parça de¤iﬂimi vb. iﬂlemler
zorunlu haller d›ﬂ›nda mutlaka cihaz›n normal çal›ﬂma ﬂartlar›nda ve cihaz›n bulundu¤u mekanda yap›lacakt›r.
Cihaz üzerinde herhangi bir iﬂlem yap›lmadan önce mutlaka elektrik ba¤lant›s› kesilmelidir. ‹ﬂlemin ard›ndan
cihazda bir gürültü ve s›zd›rmazl›k sorunu olmamas› için tüm komponentlerin montaj› dikkatle yap›lmal› ve
vida/civatalar düzgün olarak s›k›lmal›d›r.
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Ürün Garanti ﬁartlar› ‹le ‹lgili Tüketicinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:
De¤erli Tüketicimiz;
Öncelikle ürünümüzü tercih etti¤iniz için teﬂekkür ederiz.
Baymak A.ﬁ. teknik özellikleri ve nitelikleri belirtilmiﬂ olan ürününüze üretim kaynakl› hatalar nedeni ile meydana
gelebilecek ar›zalara karﬂ› aﬂa¤›da belirtilen koﬂullar dahilinde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl›¤› Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan onaylanan standart garanti süresi kapsam›nda hizmet
verecektir.
Baymak A.ﬁ. taraf›ndan verilen standart ürün garantisi, cihaz›n normal kullan›m ﬂartlar›nda kullan›lmamas›ndan
do¤acak ar›zalar› kapsamayacak olup,aﬂa¤›da belirtilen koﬂullar dahilinde meydana gelen ve/veya gelebilecek
olan ar›zalar, sorunlar ve hasarlar garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
1. Ürününüzü ald›¤›n›zda ürününüze ait garanti belgesini yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z. Ürünün ilk çal›ﬂt›rmas›n›
mutlaka yetkili servise yapt›r›n›z ve garanti belgesini servis personeline onaylatt›r›n›z.
2. Garanti belgesi üzerinde bulunmas› gereken sat›c› ve yetkili servis onaylar›n›n bulunmamas› halinde, garanti
belgesi üzerinde silinti, kaz›nt› yap›larak tahrifat, ürün üzerindeki orjinal seri numaras›n›n silinmesi - tahrif edilmesi
halinde garanti kapsam› d›ﬂ›nda iﬂlem yap›lacakt›r.
3. Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullan›m Klavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve Kullan›m
Klavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›, kullan›m hatalar› ve cihaz›n standart kullan›m ﬂartlar› /
amaçlar› haricinde kullan›lmas› halinde ürün garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r. Yanl›ﬂ kullan›m ar›zalar› ve
as›ls›z servis müracaatlar› kapsam›nda yap›lan iﬂlemler ücretli olarak yap›lacakt›r.
4. Ürünün ilk çal›ﬂt›rma iﬂleminin Yetkili Servis taraf›ndan yap›lmamas›, Yetkili Servis Teknisyenleri harici
yetkisiz 3. ﬂah›slar ( özel servis ) taraf›ndan cihaza müdahale edilmesi veya tüketici taraf›ndan cihaz›n servis
ayarlar›na müdahale edilmesi nedeni ile oluﬂan ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
5. Ürünün müﬂteriye teslim tarihinden sonra nakliye ve/veya taﬂ›ma s›ras›nda oluﬂabilecek hasarlar garanti
kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
6. Tüketici taraf›ndan yap›lan yanl›ﬂ depolama ve ortam koﬂullar› nedeni ile üründe meydana gelen ar›zalar
ve hasarlar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
7. Do¤al afetler, üründen kaynaklanmayan harici / fiziki d›ﬂ etkenler, mevsimsel hava ﬂartlar› ve çevresel
etkenler ( deprem, yang›n, sel, su basmas›, ﬂiddetli rüzgar, y›ld›r›m düﬂmesi, kireçlenme, tesisat›n aﬂ›r›
kireçli/çamurlu/pis olmas›, nem, rutubet, toz, nakliye, taﬂ›ma, ürünün dona maruz kalmas›, baca ba¤lant›lar›n›n
donmas›, bacadan ya¤mur suyu girmesi, susuz çal›ﬂma v.b. ) nedeniyle oluﬂan ar›za ve hasarlar garanti kapsam›
d›ﬂ›ndad›r.
8. Yüksek, düﬂük veya sabit olmayan voltaj, hatal› elektrik tesisat›, ürüne uygun olmayan voltaj de¤eri, cihaz
üzerinden aﬂ›r› ak›m geçmesi, nötr veya toprak hatt›na faz gelmesi (faz çak›ﬂmas›) sebebiyle oluﬂabilecek hasar
ve ar›zalar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
9. Ürünün standart ve sorunsuz çal›ﬂma koﬂullar›n›n sa¤lanmas› için gerekli / zorunlu olan Montaj ve Kullan›m
Klavuzunda belirtilen teknik özelliklerin ( su bas›nc›, voltaj de¤eri, gaz besleme bas›nc›, sigorta de¤eri, topraklama,
yak›t cinsi, yak›t kalitesi v.b. ) uygun olmamas›, sabit olmamas›, ve/veya de¤iﬂken olmas› halinde, cihazda
meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›ﬂ›nda kalacakt›r.
10. Tesisat ve tesisat ekipmanlar› nedeniyle cihazda meydana gelecek ar›za ve problemler garanti kapsam›
d›ﬂ›ndad›r.
11. LPG gaz›n›n uygun ﬂartlarda ve kullan›m talimatlar›na uygun kullan›lmamas› halinde meydana gelen hasar
ve ar›zalar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r. (Gaz valfine likid yürümesi v.b.)
12. Tüketicinin periyodik olarak yapmas› ve/veya yapt›rmas› gerekli olan / tavsiye edilen bak›m ve kontrolleri
zaman›nda yapmamas›/yapt›rmamas› nedeni ile üründe meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti
kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
13. Ürünün ticari amaçl› kullan›m›ndan kaynakl› ar›zalar ve sorunlar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
14. Elektrik – Su – Gaz kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
15. Elektrik – Su – Gaz tesisat› ve/veya tesisat ekipmanlar›, tesisat kaçaklar›, tesisat ba¤lant›lar›, baca ba¤lant›lar›
nedeni ile meydana gelebilecek ar›zalar ve hasarlar garanti kapsam› d›ﬂ›ndad›r.
16. Garanti belgesinin tüketiciye tesliminden, mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acenta ya da temsilcilik sorumludur.
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10. KOMB‹N‹N MONTAJI
DUVARA MONTAJ
Montaj ﬂablonunu kullanarak duvar üzerindeki ba¤lant› deliklerini aç›n›z ve gaz – su ba¤lant›lar›n›
montaj ﬂablonuna göre yap›n›z.
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BACA BA⁄LANTISI
Baca ba¤lant›s› için gerekli parçalar cihazla birlikte sunulmuﬂtur. Cihaz
yatay eﬂeksenli (içiçe geçmiﬂ iki boru ile) baca ç›k›ﬂ›na ba¤lanabilecek
ﬂekilde dizayn edilmiﬂtir.
Yaln›zca üretici firma taraf›ndan sa¤lanan aksesuarlar
kullan›lmal›d›r; aksi halde ürününüz garanti kapsam› d›ﬂ›nda
kalacakt›r.

YATAY BACA BA⁄LANTISI
At›k gaz bina d›ﬂ›na ç›kar›ld›¤›nda, baca duvarda en az 18mm d›ﬂar› ç›kar›lmal› ve su s›zmas›n›n
engellenmesi için etraf› s›zd›rmaz ﬂekilde kapat›lmal›d›r. Bacan›n bina d›ﬂ›na ç›kar›ld›¤› tahliye deli¤i,
kap›,pencere ve/veya havaland›rma menfezlerinden en az 0,7 metre uza¤›nda olmal›d›r.
Cihazdan d›ﬂar›ya do¤ru, her bir metrelik boru uzunlu¤u için, 1 cm. likyukar› e¤im verildi¤inden emin
olunuz.
Baca uzunlu¤u ile ilgili bilgiler aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir. Maksimum baca uzunlu¤unu her 90°lik dirsek
için 1m, her 45°lik dirsek için 0,5m k›saltmaktad›r.
L

L max = 9m

L max = 10m

L max = 9m

D‹KEY BACA BA⁄LANTISI

L max = 10m
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L max = 9m

‹K‹Z BACA BA⁄LANTISI

Temiz hava baca ba¤lant›s› 15m.’den uzun olmamal›d›r.
C5 tipi bacalarda, at›k gaz ve temiz hava terminalleri binan›n karﬂ›t duvarlar›na tesis edilmemelidir.
ELEKTR‹K BA⁄LANTISI
Cihaz›n sa¤l›kl› çal›ﬂabilmesi ve elektriksel güvenli¤in tam olabilmesi için, cihaz›n ba¤l› oldu¤u enerji hatt›nda
mutlaka topraklama olmal›d›r.
Cihaz› 220 ~ 230V monofaze topraklamal› elektrik hatt›na, üçlü kablo ile, 2 Amp. koruyucu sigorta (V-otomat)
kullanarak ve faz/nötr kutuplar›na dikkat ederek ba¤lay›n›z. Cihaz›n minimum çal›ﬂma gerilimi 195 V ;
maksimum çal›ﬂma gerilimi ise 253 V’dur. Bu aral›k d›ﬂ›ndaki besleme de¤erleri ve/veya elektrik ﬂebekesindeki
gerilim dalgalanmalar›n›n cihaz üzerindeki etkilerini en aza indirmek için regulatör kullan›lmas› tavsiye edilir.
Her iki kutup aras›nda min. 3 mm mesafe olacak ﬂekilde, çift kutuplu bir anahtar kullan›n›z.
Besleme kablosunu de¤iﬂtirirken, mutlaka max. çap› 8mm olan, HAR H05 VV-F’ 3x0,75 kablo kullan›n›z.
Cihaz üzerinde bir iﬂlem yap›lmadan önce elektrik ba¤lant›s› mutlaka kesilmelidir.

63 9810.0471 - Rev.00 - 05.07.2012
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11. TEST MODU
1 ve 2 tuﬂlar› ayn› anda 5 saniye süreyle bas›l› tutuldu¤unda cihaz test moduna girecektir. Bu modda,
cihaz merkezi ›s›tma konumunda modulasyon yapmadan çal›ﬂmaktad›r.
Bu mod devreye al›nd›¤›nda, cihaz merkezi ›s›tmada maksimum fan h›z› ile çal›ﬂmaya baﬂlayacakt›r.
- 7 tuﬂuna bas›ld›¤›nda cihaz minimum fan h›z›na geçmektedir.
- 8 tuﬂuna bas›ld›¤›nda cihaz maksimum fan h›z›na geçmektedir.
Test modundan ç›kmak için

(6) tuﬂuna bas›n›z

12. POMPA KAPAS‹TES‹ E⁄R‹S‹
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13. ELEKTR‹K DEVRE ﬁEMASI
Konnektör
X1

FA1

X9

X12

X19

X17

X10
X30

X16

X3

X13
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Pin No
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2

Aç›klama
Nötr Kart Beslemesi
Kullan›lm›yor
Faz Kart Beslemesi
Toprak
Toprak
Toprak
Is›tma Devresi NTC Sensörü
Is›tma Devresi NTC Sensörü
Is›tma Devresi NTC Sensörü
Is›tma Devresi NTC Sensörü
Kullan›lm›yor
Kullan›lm›yor
Emniyet Termostad›
Emniyet Termostad›
Kullan›lm›yor
Kullan›lm›yor
Kullan›lm›yor
Pompa (Faz)
Pompa (Nötr)
3 Yollu Valf
3 Yollu Valf NC (Kullan›m Suyu)
4 Yollu Valf NO (Is›tma)
Kullan›lm›yor
Kullan›lm›yor
Fan Besleme Faz
Fan Besleme Nötr
Fan Besleme DC +
Fan Besleme DC Ak›ﬂ Sensörü 5V DC
Toprak GND
Sensör Giriﬂi 5 (Input)
D›ﬂ Hava Sensörü
D›ﬂ Hava Sensörü
Su Bas›nç Anahtar›
Su Bas›nç Anahtar›
Eﬂanjör (Baca) Termostad›
Kullan›lm›yor
Eﬂanjör (Baca) Termostad›
Kullan›lm›yor
Kullan›lm›yor
Toprak GND
Fan Sinyal
Fan PWM
24V DC +
Oda Termostad› (Opentherm)
Oda Termostad› (Opentherm)
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14. TEKN‹K ÖZELL‹KLER
NOVADENS EXTRA

24

28

33

42

45

II2H3B/P

Gaz Kategorisi
Maksimum Is› Yükü - Merkezi Is›tma

kW

22.6

27

31

39.8

42.5

Miniimum Is› Yükü - Merkezi Is›tma

kW

4.5

5.4

6.5

9.5

9.5

22.1

26.2

30.1

38.6

41

Maksimum Is› Gücü - Merkezi Is›tma 80-60°C

DO⁄ALGAZ

kW
kcal/h

Minimum Is› Gücü - Merkezi Is›tma 80-60°C

DO⁄ALGAZ

Maksimum Is› Gücü - Merkezi Is›tma 50-30°C

DO⁄ALGAZ

kW

4.3

5.2

6.1

9.1

9.1

kcal/h

3700

4470

4900

7826

7826

24

28.6

33

42

45

kW
kcal/h

Minimum Is› Gücü - Merkezi Is›tma 50-30°C

DO⁄ALGAZ

Kullan›m suyu maksimum ›s› yükü
Verim S›n›f› - Directif 92/42/EC

19000 22600 25970 33196 35260

20640 24590 28380 36120 38700

kW

4.7

5.7

6.8

10

10

kcal/h

4040

4900

5460

8600

8600

kW

24.3

27.4

31.2

39.8

43

8

8

10

12

12

17.9

18.6

-

Merkezi Is›tma Devresi maksimum bas›nc›

3

bar

Genleﬂme tank› kapasitesi

I

0.5

Genleﬂme tank› ön bas›nc›

bar

Kullan›m suyu devresi max bas›nc›

bar

8
0.15

Min kullan›m suyu ç›k›ﬂ›

bar
I/min

Kullan›m suyu debisi ( T=30°C)

I/min

Kullan›m suyu devresi min dinamik bas›nc›

2.5
11

14.2

C12-C32-C52-B22

-

Baca tipi

12.5

Eﬂeksenli at›k gaz boru çap›

mm

60

Eﬂeksenli temiz hava emiﬂ boru çap›

mm

100

‹kiz baca at›k gaz boru çap›

mm

80

‹kiz baca temiz hava emiﬂ boru çap›

mm

80

Maksimum at›k gaz s›cakl›¤›

°C

80

NOx s›n›f›

-

5

Gaz tipi

-

G20

mbar

20

Besleme gerilimi

V

230

Frekans

Hz

50

Elektrik yükü

W

145

Net a¤›rl›k

kg

Do¤algaz besleme bas›nc›

Ölçüler

45

46

yükseklik

mm

802

geniﬂlik

mm

450

derinlik

mm

340

Elektriksel Koruma
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IP X4D
21

49
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