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LEON 24 / 30
Cihaz seri numarasý kumanda panelinin arkasýnda bulunan cihaz etiketinde belirtilmiþtir.
Kontrol panele ön kapak çýkarýldýktan sonra ulaþýlabilir. Cihazýnýzýn temel fonksiyonlarýný
tanýmak için lütfen Kullanma Kýlavuzunu’nun Giriþ Bölühüne bakýnýz. Kullanma Kýlavuzu,
cihazýnýzý güvenle çalýþtýrabilmeniz için gerekli tüm bilgileri içerir. Montaj Kýlavuzu yalnýzca
Protherm yetkili satýcýlarý içindir.
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1. Bölüm : Genel
1.1 Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri
Protherm Kombiler 2 kutu halinde piyasaya sunulmuþtur. Büyük kutu içerisinde
cihazýn kendisi ve aþaðýdaki aksesuarlar; uzun kutu içerisinde ise atýk gaz boru
donanýmý bulunmaktadýr.
1. Tesisat Baðlantý Aksesuarlarý (Resim 1)
2. Aský Sacý (Resim 2)
3. Montaj Þablonu (Resim 3)
4. Kullaným Kýlavuzu (Resim 4)
5. Hava Diyaframý Bilgi Föyü (Resim 5)
6. Yoðuþma Sifonu Bilgi Föyü (Resim 6)
7. Atýk Gaz Boru Donanýmý (Resim 7)
Ayrıca Opsiyonel Olarak (bkz. Opsiyonel Set)
- 4 Adet 1/2” borular için
sýzdýrmazlýk contasý
- 2 Adet 3/4” S boru
- 2 Adet 1/2” S boru
- 6 Adet 3/4” borular için
sýzdýrmazlýk contasý

lOpsiyonel Set)
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lResim 1)

lResim 2)
lResim 3)

lResim 5)
1

lResim 6)

lResim 4)

lResim 7)

1. Bölüm : Genel
1.2 Genel Uyarılar
Cihazýn baðlanacaðý ýsýtma ve kullaným suyu tesisatý uzman bir mühendislik firmasý
tarafýndan projelendirilmiþ ve tesis edilmiþ olmalýdýr.
Isý kaybý hesabý yapýlmadan, kombi ve panel radyatör seçimi yapýlmasý ýsýnma problemine
yol açabilir. Bu nedenle, tesisat hesabý TS 2164 (Kalorifer Tesisatý Projelendirme Kurallarý)
standardýna göre yapýlmalýdýr.
Cihazýn montajý Protherm montaj þartnamesi ile birlikte yetkili kuruluþlarýn (TSE, Gaz Daðýtým
Þirketi, vb.) ilgili standart ve þartnameleri de dikkate alýnarak yapýlmýþ olmalýdýr.
Doðalgaz Tesisat Projesi, montajý ve doðalgaz baðlantýsýný yapacak firma tarafýndan Doðalgaz
Daðýtým Þirketleri’nin (iGDAÞ vb.) istekleri doðrultusunda hazýrlanmýþ ve onaylatýlmýþ olmalýdýr.
Cihazýn montajý, Protherm tarafýndan yetkili kýlýnan Protherm Yetkili Satýcýsý'na veya uzman bir
tesisatçý firmaya yaptýrýlmýþ olmalýdýr.
Kombinin, LPG (tüpgaz, sanayi tüpü veya LPG tanký) ile kullanýmý için sayfa 8'deki þartlarýn
yerine getirilmesi gerekir. Uygun þartlar saðlanamazsa cihaz LPG ile kullanýlamaz.
LPG kullanýmýnda gaz projesi ve gaz tesisatý uygulamasý, uzman firmalarýn (Aygaz vb.) Yetkili
Servisleri'nce yapýlacaktýr. Konu ile ilgili olarak Yetkili Satýcý, Yetkili Servis veya Satýþ Sonrasý
Hizmetler Yöneticiliði'ne danýþýnýz.
Kombi için gerekli elektrik tesisatýnýn hazýrlanmasý, montaj ve tesisat iþlemini yapan firmanýn
sorumluluðundadýr. Eðer, kablo çekim iþi Yetkili Servis'e yaptýrýlmak istenirse, Yetkili Servis,
Protherm tarafýndan belirlenen ücreti talep eder.
Dikkat: Elektrik hattýnýn cihaza baðlantýsýný yapmaya ve cihaza elektrik vermeye sadece Protherm
Yetkili Servisi yetkilidir.
Tesisatçý firma tarafýndan, tesisatýn "Devreye Alma Kontrol Formu" uygunluðu tespit edildikten sonra,
cihazýn devreye alýnmasý icin Protherm yetkili Servisi çaðrýlmalýdýr. Devreye alma yetkisi sadece Protherm
Yetkili Servisi'ne aittir ve ücretsizdir. Ilk çalýþtýrma iþleminin ehliyetsiz kiþiler tarafýndan yapýlmasý
durumunda, cihazda daha sonra meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýnda tutulacaktýr.
Cihazýn ayarlý olduðu gaz, kombi ambalajý üzerinde yazýlýdýr. Kombinin, kullanýlacak gaza
(doðalgaza veya tüpgaza) ayarlý olmasýna dikkat ediniz. Gerekiyorsa Yetkili Servisiniz’e uygun
gaza dönüþüm iþlemlerini yaptýrýnýz. Dönüþüm iþlemi ücretlidir.
Poliklorlu bifenil (PCB) içermez.

Bu cihaz topraklanmalýdýr.
Cihazýn baðlantý düzenleri üzerinde çalýþýrken,besleme devreleri kesilmelidir.
EEE yönetmeliğine uygundur.
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
Tesisat ve montajý yapýlan cihazlar kýlavuzun 22.sayfasýnda yer alan devreye alma ve kontrol maddelerine göre
kontrol edilirler. Kontroller sonrasý eksiklik tespit edilmesi halinde kombi servis tarafýndan devreye alýnmaz.
Bu nedenle;
• Devreye almadan önce, tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmalý, tesisatta sýzdýrmazlýk mutlaka
saðlanmýþ olmalýdýr.
• Cihaz doðalgaz ile çalýþacaksa gaz açma belgesi alýnmýþ olmalýdýr.
• Cihazýn emniyeti ve verimi açýsýndan aþaðýdaki öneri ve uyarýlarýmýza mutlaka uyunuz. Bu kýlavuzda
belirtilenlerin dýþýnda cihazýn hiçbir parçasýna veya ayarýna kesinlikle dokunmayýnýz.

2.1 Kombi Montaj Yeri Seçimi
Dikkat! Yer seçiminde montaj mahali, özellikleri, havalandýrma,
atýk gaz baðlantý ve gaz hattý için bu kýlavuzda yer alan þartlar
göz önüne alýnmalý ve tüm þartlarý saðlayan yere montaj yapýlmalýdýr.
• Cihazýn monte edileceði ortamda asit buharý bulunmamalýdýr.
• Patlayýcý madde bulunan yerlere kombi monte edilemez.
• Kombiler binalarýn genel kullanýma açýk merdiven boþluklarý, koridor,
aydýnlýk boþluðu gibi yerlere monte edilemezler.
(Resim 8)
• Cihaz, fýrýn, ocak radyatör, soba gibi ýsýtýcýlarýn yanýna veya üzerine monte
edilmemelidir.
• Baca duvarý üzerine kombi monte edilemez.
• Kombi dolap içerisine monte edilebilir. Ancak servis verebilmek için cihazýn etrafýnda en az 10 cm
boþluk býrakýlmaIýdýr.
• Cihaz, ateþe dayanýklý bir duvara monte edilmelidir. Eðer duvar yanabilir malzemeden yapýlmýþsa,
duvarla cihaz arasý ve atýk gaz donanýmýnýn geçtiði delik bölgesi çok iyi bir þekilde yanmaz malzeme
ile korunmalýdýr.
• Kombi, set veya tezgah üzerine monte ediliyorsa, kombinin altý ile tezgah arasýnda en az 30 cm
mesafe býrakýlmalýdýr.

2.2 Atıkgaz Boru Bağlantısı
• Cihazla birlikte verilen özel atýkgaz boru donanýmý, mutlaka doðrudan dýþ ortama, açýk ve hava
Sirkülasyonu olan yerlere baðlanmalýdýr.
•Yoðuþmalý tip cihaz normal bacaya baðlanamaz.
• Cihazýn atýkgaz çýkýþý aydýnlýða ve asansör boþluðuna baðlanamaz.
• Cihazla birlikte 75 cm uzunluðunda atýkgaz boru sistemi verilmektedir. Gerekirse ilave atýkgaz boru
aksesuarlarý Servis Teþkilatýmýzdan satýn alýnmalýdýr. Yabancý parça kullanýlmasý emniyet açýsýndan tehlikelidir.
•Atýkgaz sisiemine dirsek ve boru ilaveleri yapýlmasý gerekirse, toplam uzunluðun uygun olup olmadýðý
´Eşdeğer Uzunluk´ (Bkz. Sayfa 5) hesaplanarak bulunmalýdýr.
•Atýkgaz sisteminin çýkýþýna 40 cm’den daha yakýn mesafede açýlabilen pencere vb. bulunmamalýdýr.
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
• Yoðuþmalý tip cihazlarda, atýkgaz borusu yukarýya doðru %2 eðimle monte edilmelidir.
• Yoðuþmalý kombilerin ve atýkgaz sisteminin yerleþimi için aþaðýdaki resimde belirtilen ölçülere
dikkatle uyulmasý gerekmektedir. (Resim 9)

lResim 9)

A- Atıkgaz boru çıkışlarının yerleştirilmesi ile ilgili asgari ölçüler (cm cinsinden)
A- Bir pencerenin altında

60

G- Düşey veya yatay boru yanında

60

B- Bir hava menfezinin altında

60

H- Binanın dış köşesinden mesafe

30

C· Yağmur kanalının altında

30

I- Binanıniç köşesinden mesafe

100

D· Balkan altında

30

L- Zeminden veya döşemeden mesafe

180

E· Bir pencerenin yanında

40

M-İki baca çıkışı düşey mesafe

150

F· Bir hava menfezinin yanında

60

N- iki baca çıkışı yatay mesafe

100
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
B- Atık Gaz Boru Montajında Kullanılabilecek Atık Gaz Boruları ve Eşdeğer Uzunlukları
Yoðuþmalý kombi atýkgaz boru baðlantýsý uygulamalarýnda; uzatma borularý, 90° ve 45° dönüþler
içinvkullanýlan parçalar ´eþdeðer uzunluk´ olarak toplam atýkgaz boru boyu hesaplamalarýna dahil
edilmelidir. Toplam eşdeğer uzunluk 4,6 metreyi geçmemelidir.

Örnek Uygulama - 1(Yatay Bağlantı)

(Resim 10)

Uygulama 1 için örnek hesap:
Boru Tipi

Eşdeğer Uzunluk (m)

Boru Uzatma Parçasý (0.5m)

0.5

Simetrik 90 derece Dirsek

1

Baca Uzatma Parçasý (1m)

1

Toplam

2.5

Þekildeki gibi yapýlan baðlantýda toplam eþdeðer uzunluk
3m ve altýnda olduðu için kullanýmý UYGUN’dur.
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
Örnek Uygulamalar - 2 (Dikey Bağlantı)

1: Orjinal Hermetik Baca (Ünite ile birlikte verilir)
2: Baca Uzatma Borusu (Ünite ile birlikte verilir)

3: Simetrik 90 Derce Dirsek
4: Dik Çýkma Adaptörü

lResim 11)

a) Standart atık gaz boru donanımı - 1
Cihazla birlikte standart olarak verilen atýk gaz boru donanýmý ø 60/100mm
çapýnda, 75cm uzunlukta bir boru, dirsek ve sýzdýrmazlýk parçalarýndan
oluþmaktadýr. Cihazla birikte ve kombi fýyatýnýn içinde verilir.
Kod: 3003200386
lResim 12)

b) Baca uzatma parçası - 2
Standart atýk gaz boru donanýmýnýn yetmediði durumlarda, düz
boruyu uzalmak için kullanýlýr. Ayrý bedel ödenerek, Yetkili
servislerden temin edilmektedir.
Kod: 3003200388
3003200387
3003201751
3003201752

(ø 60/100mm, 0,5m Beyaz)
(ø 60/100mm, 1m Beyaz)
(ø 60/100mm, 1,5m Beyaz)
(ø 60/100mm, 2m Beyaz)

lResim 13)
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
c) Simetrik 90° dirsek - 3
2 parça ø 60/100mm’lik düz boruyu 90° açýyla birleþtirmek için
kullanýlýr. Ayrý bedel ödenerek Yetkili Servislerden
temin edilmektedir.
Kod: 3003200390

(Resim 14)

d) Dik çıkma adaptörü - 4
Standart atýk gaz boru donamýnýn uygun olmadýðý
çýkýþ þartlarýnda kullanýlan adaptördür.
Kod: 3003200389

(Resim 15)

e) Simetrik 45° dirsek - 5
2 parça düz boruyu 45° açýyla birleþtirmek için kullanýlýr.
Ayrý bedel ödenerek Yetkili Servislerden
temin edilmektedir.
Kod: 3003200391

(Resim 16)

f) Atıkgaz Borusu Dikey - 6
Standart atýk gaz boru donamýnýn uygun olmadýðý dik
çýkýþ þartlarýnda, atýk gaz boru donanýmý yerine kullanýlýr.
Kod: 3003201328

(Resim 17)
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
2.3 Havalandırma
• Yoðuþmalý kombiler bulunduðu ortamýn havasýný kullanmadýðýndan monte edildiði mahalde hacim
sýnýrlamasý ve havalandýrma þartý aranmaz.
• Cihaz kapalý bir dolap içine monte edilebilir bu durumda servis müdahalesine olanak tanýmak
ve cihazýn soðumasýný saðlamak için etrafýnda asgari 10 cm boþluk býrakýlmalý dolabýn alt ve üstüne
havalandýrma menfezi konulmalý veya açýk býrakýlmalýdýr.

2.4 Doğalgaz veya LPG Tesisatı
2.4.1 Doğalgaz ile kullanım
• Isý ihtiyacý 12000kCal/h’in altýnda ise, 12 kg veya 24 kg tüp kullanýlabilir. Isý ihtiyacý 8000kCal/h’in
altýndaki ýsý kayýplarý için 2 adet, ýsý ihtiyacý 8000kCal/h’’in üstündeki ýsý kayýplarý için 3 adet tüp paralel
baðlanmalýdýr.
• 12.000 kcal/h deðerinin üzerindeki ýsý ihtiyacýnda LPG tanký kullanýmý tavsiye edilir.
• Topraklý bir priz veya 4A deðerinde bir W-otomat sigorta, cihazýn maksimum 50 cm uzaðýna,
duvara monte edilmelidir.
Bunun için yeni bir elektrik tesisatý hazýrlanmasý gerekiyorsa, 3x1,5 mm TTR kablo kullanýlmalý.
Bu iþlem tesisatçý firma tarafýndan yapýlmalýdýr.
• LPG kullanýmýnda mutlaka 300 mmSS basýnçlý dedantör kullanýnýz. 500 mmSS
dedantör kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Propan kullanýmýnda
370 mmSS basýnçlý dedantör kullanýlmalýdýr.
• Tüpler, soðuk ve karlanmaya müsait ortamlar ile ocak fýrýn vb.
cihazlarýn yakýnýna konulmamalýdýr.
• Her tüp için geri kaçýrmasýz tip 1,6 -2,0 kg kapasiteli ayrý bir
dedantör kullanýlmalýdýr.
• Birden fazla tüp ile kullanýmda emniyet açýsýndan Protherm LPG kollektör seti

[Resim 18)

kullanýlmalýdýr.
• Kollektör seti (Resim 18)’daki gibi duvara sabitlenmelidir.
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2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
• Tek tüp kullanýmýnda hortum uzunluðu 125 cm’den uzun olmamalýdýr. Kollektör seti kullanýmýnda
tüp ile kollektörler arasý en fazla 125 cm, kollektör ile cihaz orasý hortum uzunluðu 50 cm olmalýdýr.
• 125 cm’den uzun mesafeler için bakýr boru tesisatý çekilmelidir.
• Hortum baðlantý uçlarý kelepçe ile sýkýlmalý, tel vb. kullanýlmamalýdýr .
• LPG tanký ve sanayi tüpü kullaným ve gaz tesisatý kurallarý TSE Standardý ile belirlenmiþtir. Bu
standartlara uyulmalý, tesisat uzman ekiplerce yapýlmalýdýr. Bu þartlarýn saðlanmadýðý kombiler
servislerimizce devreye alýnmaz.

2.5 Elektrik Tesisatı (Elektrik Bağlantıları, Oda Termostatı, Sensör Bağlantıları)
• Kombinin besleme voltajý 220 V olmalýdýr. Bunu saðlamak için gerekiyorsa regülatör kullanýlmalýdýr.
• Cihaza, oda termostatý, program saati, dýþ hava kompanzasyon cihazý Opsiyonel

Opsiyonel

baðlanmak istenirse, kombi ile belirtilen cihazlar arasýna kablo tesisatý,
elektrik tesisatçýsý tarafýndan ilk çalýþtýrma yapýlmadan önce çekilmelidir.
• Elektrik tesisatýnýn yapýmý yetkili servisten istenirse Protherm fiyat listelerine
uygun olarak ücret karþýlýðý yapýlýr.
• Oda termostatý tesisat kablosu, 20 metreye kadar 2x0.75 mm2 kesitli; 20 metreden

[Resim 19)

uzun mesafede 2x1mm kesitli ve beyaz olmalýdýr
2

• Oda termostatý, oturma odasý , salon veya holün duvarýna, yerden 1.5 metre yükseðe,
her türlü ýsý kaynaðý ve hava akýmýndan uzaða monte edilmelidir. (Radyatör· pencere ve kapý aðzý)
• Dýþ hava sensörlü kombilerde sensör, binanýn güneþ görmeyen dýþ duvarýna, kuzey veya kuzeybatý yönüne,
ulaþýlabilir yükseklikte monte edilmelidir.
(Yakýt tasarrufu saðlanabilmesi için isteðe baðlý olarak satýlan oda termostatý kullanýlmasý tavsiye edilir.)
• Çekilmiþ olan tesisatýn, kombi -oda termostatý vb. kablo uç baðlantýsý mutlaka Protherm Yetkili Servisi
tarafýndan yapýlmalýdýr. Kombi devreye alýnýrken yapýlan bu iþlem ücretsizdir.
• Yetkili Servisin, oda termostatý montajý için kombi ilk çalýþtýrma iþleminden sonra çaðýrýlmasý durumunda
Yetkili Servislerimiz bu hizmet için Protherm fiyat listelerine uygun ücret talep edecektir.
• Cihaza elektrik baðlantýsýný yapmaya ve devreye almaya sadece Protherm Yetkili Servisi yetkilidir. Deneme
amacýyla dahi olsa cihaza elektrik verilmemelidir. ilk çalýþtýrma iþleminin yetkili servis dýþýndaki kiþiler tarafýndan
yapýlmasý durumunda meydana gelebilecek arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
• Devreye alma iþlemi ücretsizdir.

9

2.Bölüm : Tesisat - Montaj için Bilgiler ve Uyarılar
2.6 Radyatör ve Kullanım Suyu Tesisatı ve Bağlantıları
• Radyatör tesisatý gerçekte ihtiyaç duyulan güce göre TSE ve MMO teknik þartnamelerine uygun
olarak yapýlmýþ olmalýdýr.
• Kalorifer tesisatý, radyatör tesisatý pompa karakteristik eðrilerine dikkat edilerek, pompanýn kritik
hat basýnç kaybýný karþýlayacaðý þekilde tesis edilmelidir.

(Resim 20)

• Radyatör tesisatý minimum 5 bar basýnca uygun þekilde tesis edilmelidir.
• Kalorifer tesisatý gidiþ ve dönüþ hattýna ve soðuk su giriþine küresel vana konulmalýdýr.
• Kalorifer tesisatýnýn dönüþ hattýna pislik tutucu takýlmalýdýr.
• Tesisatta mümkün olduðunca dirsek ve eklerden kaçýnýlmalýdýr.
• Radyatörlerdeki havanýn almabilmesi için, her radyatör grubuna hava tahliye pürjörü konulmuþ olmalýdýr.
• Radyatör devresinin maksimum tesisat hacmi 140 lt’dir. Tesisat hacminin belirtilen deðerin üzerine
çýkmasý durumunda tesisata genleþme tanký ilavesi gerekir.
• Radyatörlerde termostatik vana kullanýlmasý öngörülüyor ise radyatörlerden bir tanesine normal
vana takýlmalýdýr. Oda termostatý kullanýlan mahaldeki radyatörde termostatik vana olmamalýdýr.
• 1,5 mt’den uzun radyatörlerde çapraz baðlantý yapýlmalýdýr.
• Sýcak su ve kalorifer tesisatý duvar geçiþlerinde boru ýsýnýnca hareket edebilmesi için sabitlenmemeli
ve duvar geçiþlerinde kýlýf kullanýlmalýdýr.
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• Kullaným suyu tesisatý yük kaybýný minimum seviyede tutacak þekilde gerçekleþtirilmelidir.
Dirsek sayýsýný sýnýrlandýrmak, yeterli debi saðlayacak çapta musluklar kullanmak gerekmektedir.
Kombi 0,8 bar minimal bir doldurma giriþ suyu [þebeke) basýncý ile çalýþabilir fakat bu durumda
sýcak kullaným suyu debisi düþük olur. iyi bir kullaným konforu elde etmek için 1barýn üstünde bir
giriþ suyu (þebeke) basýncý gerekmektedir. Bunu saðlamak için gerekiyorsa hidrofor tesis edilmelidir.
•Tesisat bittiðinde su ile doldurularak hidrolik test uygulanmalý, tesisatta kaçak olmadýðýndan emin
olunmalýdýr.

(Resim 21)
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2.7 Kombinin Montajı
• Cihazýn montajýna baþlamadan önce kalorifer tesisatý bol su akýtýlarak yabancý maddelerden
temizlenmelidir.
• Kombi kutusu içinde verilen montaj þablonu kullanýlarak aský plakasý ve aksesuar boru grubu
konumlarý ayarlanmalýdýr.
Cihazýn duvardaki yeri belirlendikten sonra aský kancasý ve baðlantý plakasý duvara tespit edilmelidir.
• Kombi aský kancasýnýn döþemeden yüksekliði 1.9·2.1 metre arasýnda olmalýdýr.
• Kombi baðlantý plakasýnýn duvara montajý için cihazla verilen uzun vida ve dübellerin tamamý
kullanýlmalý ve montajýn saðlamlýðý kontrol edilmelidir.
• Aský plakasýnýn duvara montaj iþlemini tamamladýktan sonra cihazý
üst tarafýndaki deliklerden aský plakasýna geçiriniz.
• Tesisat baðlantýlarýnýn gerçekleþtirilmesi için iki tarafý
rakorlu bakýr baðlantý borularý ve sýzdýrmazlýk contalarý opsiyonel
olarak tedarik edilmekte olup tesisat diziliþ sýrasýna uygun olarak tesisat

(Resim 22)

baðlantýlarý tamamlanmalýdýr.
• Emniyet ventili tahliye borusunun, tahliye hortumu ile su giderine
baðlanmasý uygundur. (Resim 23)

Aský plakasýnýn duvara montoj iþlemi tamamlandýktan sonra;
• Cihazý yerine asýnýz.
• Cihazý üst tarafýndaki deliklerden aský plakasýna geçiriniz.
• Yoðuþma suyu biriktirme kabý hortum vasýtasýyla drenaj hattýna
baðlanmalýdýr.
• Opsiyonel olarak tedarik edilen boru ve contalarý kullanarak
cihaz ile tesisat ve yoðuþma suyu biriktirme kabý arasýndaki baðlantýlarý
gerçekleþtiriniz.

(Resim 23)

Dikkat: Yoðuþma kabýndaki biriken su asidik ve özellikte olduðundan
doðrudan drenaja baðlanmalýdýr.
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2.8 Kombi Teknik Verileri ve Sistem Şeması
2.8.1 Teknik Veriler

PROTHERM
LEON 24

PROTHERM
LEON 30

kW

25,7

28,5

Güç (max)

kW

24,7

27,6

Yük (min)

kW

11

11

Güç (min)

kW

10,2

10,2

Verim 100% (80/60 °C)

%

96

96,8

Verim 100% (50/30 °C)

%

102,4

103,3

Verim 30% (dönü 30°C)

%

99,6

99,6

Verim min (80/60 °C)

%

92,9

92,3

NOx Sınıfı

3

3

Enjektör meme çapı

mm.

1,20 DG
0.75 LPG

1,15 DG
0,75 LPG

Brülör Basıncı (DG)

mbar

Max. 12,5
Min. 2.5

Max. 14
Min. 2,3

Brülör Basıncı (Bütan / Propan) – LPG

mbar

Max. 28,5 / 36.5
Min. 6 / 7,8

Max. 28,2 / 36,2
Min. 4,5 / 6

Yük (maks)

Elektriksel de erler
Elektriksel Güç Tüketimi

230V - 50Hz
Watt

164

Elektriksel Koruma Sınıfı

IPX4D

Boyutlar (Protherm Leon 24)

mm

330d x 405w x 720h

Boyutlar (Protherm Leon 30)

mm

330d x 430w x 720h

Max. Tesisat Devresi Sıcaklı ı

ºC

85

Max. Kullanım Suyu Devresi Sıcaklı ı

ºC

64

Çalı ma Basıncı (bar)

PMS
Nominal
(Min)

3
1.5
(0,8)

Kullanım Suyu Devresi Basıncı (bar)

PMS
(Min)

8
(0,25)

Genle me Tankı Kapasitesi

lt

7

Genle me Tankı Ön Basıncı

bar

Kullanım Suyu Debisi ( T = 30º C)

l/dk

11,0

1
12,2

Kullanım Suyu Debisi ( T = 35º C)

l/dk

9,4

10,5

Taze Hava Giri Çapı

mm

100

Atıkgaz Çıkı Çapı

mm

60

Maks Boru Uzunlu u (C12-C32)

m

5.6 (60/100)

4.6 (60/100)

Maks Boru Uzunlu u (C12-C32)

m

6.8 (60/100)

5.8 (60/100)

Maks Boru Uzunlu u (C42-C52-62)

m

14.3 (80/80)

11.9 (80/80)

E de er Boru Uzunlu u

m

0.5 (45°)
1.0 (90°)

0.5 (45°)
1.0 (90°)

Net A ırlık

kg

37

38

Brüt A ırlık

kg

40

41

Kullanım ömrü : 15 yıldır. (Ürün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi)
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2.8.2 Sistem Şeması
Tanımlar:

1- Fan
2- Hava Akýþ Anahtarý
3- Primer Eþanjör
4- Aþýrý Isýnma Emniyet Termostatý
5- Yanma Odasý
6- Genleþme Tanký
7- Alev Kontrol (iyonizasyon) Elektrodu
8- Brülör
9- Ateþleme Elektrodu
10- Pompa
11- Tesisat Suyu Sýcaklýk Sensörü
12- Gaz Valfi
13- Basýnç Sensörü
14- Kullaným Suyu (Sekonder) Eþanjörü
15- Üç Yollu Vana ve Motoru
16- Kullaným Suyu Debi Sensörü
17- Soðuk Su (Kullaným Suyu)
Giriþ Filtresi
18- Doldurma Vanasý
19- Emniyet Valfi (3,5 bar)
20- Su Boþaltma Musluðu
21- Davlumbaz (Fan Hood)
22- Kullaným Suyu Sýcaklýk Sensörü
23- Yoðuþma Ünitesi
24- Limit Termostat
A- Radyotör gidiþ
B- Sýcak su çýkýþ
C- Gaz giriþ
D- Soðuk su giriþ
E- Radyatör dönüþ

(3/4”)
(1/2”)
(3/4”)
(1/2”)
(3/4”)

(Resim 24)
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3.Bölüm : Kullanıcı için Bilgiler
3.1 Güvenli, Ekonomik ve Enerjinin Verimli Kullanımı için Uyarılar
Önemli ; Ortamda gaz kaçaðý hissederseniz, öncelikle gaz vanasýný veya tüp dedantörünü kapatýnýz.
Elektrik düðmelerini açýp kapatmayýnýz. Kývýlcým çýkarabilecek hiçbir iþlem yapmayýnýz. Ortamý
havalandýrýnýz. Gaz þirketini veya Yetkili Servisi arayýnýz.
Kombinizi ekonomik kullanmak için;
• Cihazýnýzý oda Termostatý ile birlikte kullanýnýnýz. Oda termostatý, odanýzýn istediðiniz sýcaklýða
gelmesini ve bu seviyede kalmasýný saðlar. Gereksiz gaz tüketimini engeller, yakýt tasarrufu saðlar.
• Gece saatlerinde radyatör devresi su sýcaklýðýnýn düþürülmesi yakýt sarfiyatýný azaltýr.
• Radyatörlerin üzerinin mermer v.b. ile kapatýlmasý yakýt sarfiyatýný artýrýr.
• Binanýzýn izolasyon durumu gaz tüketiminizi etkileyen en önemli unsurdur. Mantolama yapýlmýþ,
duvarlarý izolosyonlu, çift camlý mahaller, ýsý kaybý düþük olduðundan yakýt sarfýyatý düþüktür.
• Perde ve panjurlarýnýzý gece ýsý kaybýný azaltmak için kapalý, gündüz güneþten yararlanmak için açýk
tutunuz.
• Radyatörlerin önüne mobilya yerleþtirilmesi hava sirkülasyonunu engelleyeceði için yakýt tüketimini
olumsuz etkiler.
• Uzun süre kullanýlmayan odalardaki radyatörlerin vanalarý kýsýlmalý ve bu odalarýn kapýlarýnýn
kapalý tutulmasý yakýt tüketimini olumlu etkiler.
• Termostatik vana kullanýlmasý, odalarý istenen sýcaklýkta kalmasýný ve yakýt tasarrufu yapýlmasýný
saðlar.
• Isýtýlan mekanda sýcaklýðýn artmasý halinde pencereleri açmak yerine radyatör vanasý kýsýlmalýdýr.

3.2 Tesisatin Su ile Doldurulması
A) Kalorifer tesisatýnda bulunan tüm vanalar ve soðuk su giriþ vanasýný açýnýz. (Resim 25)

(Resim 25)

(Resim 26)

B) Kombinin altýndaki siyah doldurma musluðunu saat yönünün tersine çevirerek basýnç
göstergesinde 1 ile 2 bar arasýnda bir deðer okununcaya kadar açýnýz. Doldurma iþlemi
tamamlandýktan sonra doldurma musluðunu saat yönünde çevirerek kapatmayý unutmayýnýz.
(Resim 26)

C) Her bir radyatörün havasýný, radyatör üzerindeki pürjörden
(Resim 27) hava Çýkýþý tamamlanýncaya kadar alýnýz.
Su normal akmaya baþlayýnca pürjörleri kapatýnýz .

(Resim 27)
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D) Basýnç göstergesinin 1 ile 2 bar arasýnda bir deðerde gösterdiðinden emin olunuz. Eðer gösterge
1 barýn altýnda ise doldurma iþlemini tekrar yapýnýz. Eðer basýnç 2 barý aþtýysa tesisat boþaltma
musluðunu gevþeterek (Resim 28), basýnç 1 ile 2 bar arasýna gelinceye kadar tesisat suyunu
boþaltmalý, boþaltma musluðunu tekrar sýkmalý, ardýndan doldurma iþlemini tekrarlamalýsýnýz.
Bu iþlemi yapmazsanýz fazla su cihaz çalýþýrken emniyet ventilinden otomatik olarak tahliye olacaktýr.

Sıcaklık
göstergesi

Basınç
göstergesi

(Resim 28)

3.3 Cihazın Güvenlik Donanımı
Pompa sıkışması önleme: Kombinizin elektrik beslemesi olduðu sürece, kombi 24 saat boyunca
çalýþmamýþsa, pompa 24 saatte bir 30 saniye süresince otomatik olarak çalýþýr.
3 yollu yana sıkışması önleme: Kombinizin elektrik beslernesi olduðu sürece, kombi 24 saat
boyunca çalýþmamýþsa, 3 yollu vana motoru 24 saatte bir kez otomatik olarak çalýþýr.
Donma koruması: Tesisat çýkýþ suyu sýcaklýðý 6°C’nin altýna düþtüðünde, kombinin elektrik ve gaz
beslemesi mevcut ise, kombi tesisat konumunda otomatik olarak devreye girer ve tesisat çýkýþ
suyu sýcaklýðlý 15°C'ye yükselene kadar çalýþmaya devam eder. Eðer bir kaç gün evde olmayacak
iseniz konum seçim düðmesini “0" konumuna getiriniz ve cihaz gaz ve elektrik beslemesini açýk
býrakýnýz. Radyatör vanalarını kesinlikle kapatmayınız.
Kombinizin elektrik beslemesinin kesilmesi
kombi otomatik olarak çalýþmaya baþlar.

durumunda, kombiniz durur. Elektrik geldiðinde,

3.4 Kumanda Panosu
Tanımlar
1.) Konum seçim düðmesi
a.) Kapalý Konum

1

b.) Yaz Konumu
2

(Resim 29)

3

4

c.) Kýþ Konumu
2.) Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi
3.) Tesisat Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi
4.) LCD gösterge
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3.5 Çalıştırma ve Ayarlar
3.5.1 Kış (Isıtma) Konumunda Çalıştırma
• Cihaza elektrik, su ve gaz akýþýný saðlamak için sigorta ve
vanalarýn açýk olduðundan emin olun.
• Konum seçim düðmesini kýþ konumuna getirin (1).
• Kalorifer tesisatý sýcaklýk ayar düðmesini istediðiniz konuma
getirin (2).
• Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesini istediðiniz konuma
getirin (3).
• Eðer cihazýnýza oda termostatý takýlý ise bu ünitelerin
ayarlarýný yapýn (bkz. Bölüm 2.5).
• Oda termostatýndan çalýþtýr sinyalinin gelmesinden sonra
cihazýnýz devreye girer.
• Dijilal göstergedeki alev sembolü yanar.
• Radyatör tesisatý suyundaki sýcaklýk artýþýný/deðerini dijital
ekrandan izleyebilirsiniz.

(Resim 30)

3.5.2 Yaz Konumunda Çalıştırma
• Cihaza elektrik, su ve gaz akýþýný saðlamak için sigorta ve
vanalarýn açýk olduðundan emin olun.
• Konum düðmesini yaz konumuna getirin (1).
• Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesini istediðiniz konuma
getirin (3).
• Sýcak su musluðu açýlýnca kombiniz devreye girecektir.

(Resim 31)

3.5.3 Cihazın Kapatılması
• Konum düðmesini “0” konumuna getirin (1).
• Kýþ döneminde eðer bir kaç gün evde olmayacak iseniz
don koruma emniyetinin aktif olabilmesi için tesisat
sýcaklýk ayar düðmesini minimum konuma getirin (2).
Cihaz gaz ve elektrik beslemesini açýk býrakýn. Radyatör
vanalarýný kesinlikle kapatmayýn.

(Resim 32)

3.6 Çalışma Durumu Göstergelerinin Tanımı
Sýcaklýk
Alev
Donma
Korumasý Aktif
Servis Korumasý
Aktif
Servis Uyarý
17

Tesisat Suyu
Basýnç
RESET
Yaz Konumu

Tesisat Suyu
Aktif
Kýþ Konumu
Kullaným Suyu
Aktif

(Resim 33)

3.Bölüm : Kullanıcı için Bilgiler
3.7 Oda Termostatının Kullanımı (Opsiyonel)
Ýsteðe göre ayrýca satýlan ve kullanýmý tavsiye edilen
oda termostatý, kombi kýþ konumunda iken istenen
oda sýcaklýðýna göre kombinizin çalýþmasýný saðlar.
Oda termostat ayar düðmesi, sola veya saða doðru
döndürülerek istenilen oda sýcaklýðý deðeri
ayarlanabilir.
TS 2164 No’lu “Kalorifer Tesisatý Projelendirme
Kurallarý”na göre salon/oturma odasý konfor
sýcaklýðý 22 ºC, yatak odasý konfor sýcaklýðý 20 ºC’dir.
Ekonomik kullaným için oda termostatýnýzý
bulunduðu ortama göre bu deðerlere ayarlamanýz
tavsiye edilir.

(Resim 34)

3.8 Verimli Enerji Kullanımı Hakkında Uyarılar
1) Mekanýn ýsý kaybýna göre doðru kapasitede cihaz seçilmelidir. Hesaplanan ýsý kaybýnýna uygun
olmayan kapasiteye sahip cihaz kullanýmý durumunda, cihaz sýklýkla devreye girip çýkacaðýndan,
öncelikle verimsiz yanma oluþmakta, bunun sonucunda da yakýt sarfiyatý artmaktadýr.
2) Yakýt tasarrufu için cihazla beraber oda termostatý veya panel radyatörlerde termostatik vana
kullanýlmalýdýr.
Oda termostatý ve termostatik vana kullanýmý ile istenilen deðere ayarlanan oda sýcaklýðý ile
konforlu ýsýnma saðlanabilirken, yakýt tasarrufuda yapýlmýþ olur.
Oda termostatýnýn monte edileceði yer çok önemlidir. Isý kaybý veya kazanýmýnýn yoðun olduðu
bölgelere (güneþ gören, mutfakta ýsýya maruz kalacak bölgeler, kapý giriþleri ve pencere
kenarlarýna) monte edilmemelidir.
3) Ýstenilen konfor sýcaklýðýnýn saðlanabildiði hallerde cihazýn ekonomi konumunda çalýþtýrýlmasý
tasviye edilir.
4) Binalarýn yalýtýmý yakýt tasarrufunda önemli rol oynamaktadýr. Bu nedenle özellikle çatý ve
cephe izolasyonun iyi yapýlmýþ olmasý (mantolama yöntemi) ve çift cam kullanýlmasý durumunda
mekanýn ýsýtýlmasý için daha az enerji ihtiyacý olacaðýndan yakýt sarfiyatý da daha düþük olur.

3.9 Çalışma Durumu Göstergeleri ve Kullanıcı için Arıza - Çözüm Tablosu
Gerektiði hallerde cihazýn kumanda panosunda yer alan dijital gösterge üzerinde ikaz kodlarý
oluþur. Bu kodlar ve sayfa 20 - 21 'de yer alan tablo sayesinde cihazýnýzýn sorununu anlayabilir
ve çözüme ulaþabilirsiniz.
• F0 ikazı - Düşük Basınç Hatası: Kalorifer tesisat suyunun basýncý 1 bar'ýn altýna düþtüðünde
veya 3 bar'ýn üzerine çýktýðýnda LCD ekranda anahtar sembolü yanar ve F0 kodu okunur.
• F1 ikazı - Aşırı Isınma Emniyet Termostatı: Su sýcaklýðýnýn aþýrý artmasý ve cihaz bünyesinde
yer alan NTC sensörlerinin de devreye girmemesi durumunda cihazýnýzý emniyete alýr. Kumanda
panelindeki RESET yazýsý ve anahtar sembolü yanar, ekranda F1 kodu okunur. Bu durumda
lütfen size en yakýn yetkili servisimize baþvurunuz.
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• F2 İkazı - Kullanım Suyu Sensörü: Kullaným suyu sensöründe problem olduðunda ekranda
anahtar sembolü yanar ve F2 kodu okunur. Cihaz tesisat suyunun belirli sýcaklýk deðerleri
arasýnda çalýþabilir. Bu durumda lütfen en yakýn yetkili servisimize baþvurunuz.
• F3 İkazı - Tesisat Suyu Sensörü: Tesisat suyu sensöründe problem olduðunda ekranda
anahtar sembolü yanar ve F3 kodu okunur. Cihaz kendini emniyete alýr. Bu durumda en yakýn
yetkili servisimize baþvurunuz.
• F4 ikazı - Gazın Kesilmesi: Kombinize giren gazýn kesilmesi durumunda cihaz kendini
emniyete alýr, kumanda panelindeki RESET yazýsý ve anahtar sembolü yanar, ekranda F4 kodu
okunur. Bu durumda reset düðmesine bir kez basýnýz, sorun devam ederse en yakýn yetkili
servisimize baþvurunuz.
• F5 İkazı - Hava Akış Anahtarı (Pressostat) Emniyeti:
Kombinizde kullanýlan hava akýþ anahtarý (pressostat) sayesinde atýkgaz çýkýþý veya taze hava
giriþi sýrasýnda herhangi bir problem (geri tepme, týkanma, vs.) meydana gelmesi durumunda
cihazýnýz emniyete alýnýr. Kumanda panelinde anahtar sembolü yanar ve ekranda F5 kodu
okunur. Bu durumda reset düðmesine bir kez basýnýz, sorun devam ederse en yakýn yetkili
servisimize baþvurunuz.
• F6 İkazı - Dış Hava Sensörü: Dýþ hava sensöründe problem olduðunda ekranda anahtar
sembolü yanar ve F6 kodu okunur. Cihaz, dýþ hava sensörü olmadan ön panel üzerindeki tesisat
suyu sýcaklýk ayar düðmesiyle çalýþmasýna devam edebilir. Bu durumda en yakýn Yetkili
Servisimize baþvurunuz.
OC : Dýþ hava sensörünün devrede olduðunu gösterir.
CC : Dýþ hava sensörünün devrede olmadýðýný gösterir. Bir hata kodu deðildir, kombinin enerjisi
kesilip tekrar enerji verildiðinde bu bilgi LCD ekran üzerinde görünür.
* Ekran üzerinde arýza koduyla beraber Reset yazýsý görüldüðünde arýzanýn giderilmesiyle
beraber sistemin Yaz/Kýþ konum seçim düðmesinin "O" konumuna getirilerek resetlenmesi
gerektiðini göstermektedir.
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Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yesil Lamba Yanmıyor,

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yesil Lamba Yanıyor,

Yesil Lamba Yanıyor,

Yesil Lamba Yanıyor,

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın
Vanaları açın sorun giderilmezse Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

5
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Yetkili Servisi Ça¤ırın
Yetkili Servisi Ça¤ırın

İzolasyonda zaafiyet var.

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servisi Ça¤ırın

düþüyor.

Yetkili Servisi Ça¤ırın

bar/basýnç deðeri kademeli

Yetkili Servisi
Yetkili Servisi Ça¤ırın

Alttan

Yetkili Servisi Ça¤ırın

Yetkili Servis
DG yada LPG
Bacalı
Kombilerde

Bacadan beyaz duman
çıkıyor.

Işık yanıyor
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Basic (LED Lİ)
Model
Işık yanıp sönüyor

Basic (LCD’ Lİ)
28 Model

Yoğuşmalı kombi çalışırken bacadan beyaz
duman çıkıyor

Atıkgaz sıcaklığı yoğuşmalı kombinin çalışma prensibi nedeniyle
düşük olduğu için atıkgaz su buharı formunda görülür.

Yoğuşmalı kombi çalışırken bacadan su damlıyor.

Atıkgaz boru bağlantı eğimi ters yönde verilmiş.

Kırmızı Işık yanıyor

Normal çalışma

Yetkili Servisi Ça¤ırın
Doğalgazın yanması sonucu oluşan atıkgaz içerisinde yoğun
miktarda su buharı bulunması ve bunun yoğuşması nedeniyle
atık gaz rengi beyaz formda görülür, durum normaldir.

Yetkili Servis

Radyatör sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

Kalorifer NTC arızası.

Musluk sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

Kullanım suyu NTC sensör arızası

Bar sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

Düşük basınç arızası

Baca sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

Baca termostatı / presostat arızası.

Derece sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

Aşırı ısınma arızası.

Üzeri çizgili alev sembollü kırmızı ışık yanıp sönüyor.

İyonizasyon (Alev Yokluğu) arızası.

Gaz vanalarının açık olduğunu kotrol edin, gerekirse
yetkili servis çağırın.

Dijital ekranda F1 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde aşırı ısınma emniyet termostatı hatası

Yetkili Servisi Çağırın.

Dijital ekranda F2 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde kullanım suyu devresi (DHW) sıcaklık
sensörü hatası

Dijital ekranda F3 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde ısıtma devresi (CH)
sıcaklık sensörü hatası

Dijital ekranda F4 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde iyonizasyon hatası

Dijital ekranda F5 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde presostat veya baca termostatı hatası

Dijital ekranda F6 hata kodu yazıyor

Protherm Leon Kombilerde dış hava sensör hatası

Dijital ekranda F7 veya F0 hata kodu veriyor yazıyor

Protherm Leon Kombilerde ısıtma devresi düşük basınç hatası

Doldurma musluğu vasıtasıyla su basıncını 1-2 bar
arasına getirin, sorun çözülmez ise yetkili servisi arayın

Dijital ekranda OC hata kodu yazıyor

Dış hava sensörü bağlandı ve OTC hazır anlamına gelir

Hata kodu değildir

Dijital ekranda CC hata kodu veriyor yazıyor

Dış hava sensörü iptal edildi anlamına gelir, hata kodu değildir.

Hata kodu değildir

Yetkili Servisi Çağırın.
Doldurma musluğu vasıtasıyla su basıncını 1-2 bar arasına
getirin, sorun çözülmez ise yetkili servisi arayın.

Yetkili Servisi Çağırın.

Hata kodu veriyor
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3.10 Kombi Devreye Alma ve Kontrol Maddeleri

Cihaz Tipi:

Yetkili Satýcý Adý:

Barkod Numarasý:
Müþterinin Adý:

Tesisatçý Firma Adý:

Müþterinin Numarasý:

Tesisatçý Firma Telefonu:

Müþterinin Adresi:

Tesisatçý Firma Adresi:

Tesisatçý Firma
Kaþe ve Ýmzasý:

1. Doğalgaz Gaz Kullanım Şartları
Gaz açma belgesi mevcut mu?
Cihaz deðiþikliði yapýlýyor ise gaz kuruluþundan onay belgesi var mý? (Gaz daðýtým þirketinin
uygulamasý var ise)
Gaz kaçak testi yapýldý mý? (Köpük sprey ile)
Yoðuþmalý cihazlar bütan gazlý tüp gaz ile çalýþtýrýlamaz. Yalnýz Propan Tank ile çalýþtýrýlabilir.
Kurala uygun baðlantý yapýldý mý? Dikkat edilmezse brülörün tahrip olma tehlikesi vardýr!
Propan kullanýmýnda; gaz giriþi için otomatik kilitleme sistemli bir gaz alarm cihazý takýldý mý?
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2. Kombi Montaj Şartları
Doðalgaz daðýtým þirketinin açýk balkona montaj izni verdiði ve açýk balkona kombi montajý
yapýldýðý durumlarda, kombi kabin içine yerleþtirildi mi?
Kombinin balkona kabin içine yerleþtirildiði durumlarda; yoðuþma suyu gider hortumu ve
ayrýca diðer gaz ve su borularýnýn izalasyonu yapýldý mý?
Kombi kabin içinde ise, kabin alt ve üst taraflarýnda havalandýrma menfezi mevcut mu?
Protherm kombi montajýnda min, 10 cm yanlardan ve minimum 3 cm önden boþluk var mý?
Dolap içine montajda aþaðýda bulunan þemalar dikkate alýnacaktýr.
Kombi; fýrýn, ocak vb. (ýsý üreten cihazlar) üzerine gelmeyecek þekilde monte edildi mi?

min 20

200

Dolap İçine Yapılan Montajlar

1300

1300

min 100

540
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380

380

300

30

540
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3.Isıtma Devresi (Kalorifer Tesisatı) Montaj Şartları
Tesisata uygun basýnçta su basýldý mý?
Kalorifer dönüþ hattýna, boru çapýna uygun pislik tutucu takýldý mý? (Tavsiye edilen boru
çaplarý tablosuna bakýnýz.)
Pislik tutucunun altýna kullanýlan boru çapýna uygun küresel vana takýldý mý? Dar iç çapý
nedeniyle mini küresel vana kullanýlmamalýdýr. (Tavsiye edilen boru çaplarý tablosuna bakýnýz.)
Kalorifer tesisatý gidiþ ve dönüþ hattýna ve soðuk su giriþine vana takýldý mý?
Aþýrý basýnç emniyet ventilinin ucuna tahliye hortumu takýlýp, gidere verildi mi?
Not: Suyun yere akmasý durumunda zarar görebilecek parke gibi ahþap zeminlerde uygulanmalýdýr.
Tesisat boþaltma musluðu baðlantýsý yapýldý mý?
Tavsiye: Kalorifer tesisatýna basýlacak suyun, 1-1,5 bar dolayýnda olmasý tavsiye edilmektedir.
Tesisat üzerinde sistem suyunun boþaltýlmasý için boþaltma musluðu baðlanmýþ olmasý gerekmektedir.

Boru Eşdeğer Tablosu
Kombi
Kapasitesi

Plastik Boru
Kullanýlacak Minimum Anma Çapý

20 kW’a kadar

ø 25 mm

20-30 kW arasýnda

ø 32 mm

30 kW büyük

ø 40 mm

4.Kullanım Suyu Devresi
Soðuk su giriþ hattýna pislik tutucu takýldý mý?
Soðuk su giriþ hattýna pislik tutucudan önce 1/2 ‘’ küresel vana takýldý mý? (Mini küresel kullanýlabilir.)
Soðuk su tesisatýnda, þofben varsa soðuk su giriþine, termosifon varsa soðuk su giriþi ve sýcak su
çýkýþýna vana takýldý mý? Mümkün olmayan yerlerde kör tapa ile iptal edilecektir.
Not: Termosifon giriþinde çek valf mevcutsa sadece sýcak su çýkýþýna takýlmasý yeterlidir.
^

Tavsiye: Þebeke basýncýnýn 8bar olduðu yerlerde basýnç düþürücünün takýlmasý gereklidir.
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5. Yoğuşmalı Kombi Baca Montaj Şartları
Atýk gaz borusu çýkýþý dýþ ortama verildi mi? (Bina aydýnlýðýna, havalandýrma boþluðuna veya
kapalý ortama verilmemelidir.)
Atýk gaz boru donanýmýnýn duvar veya cam dýþýnda kalan kýsmý en az 5 cm mesafede olacak
þekilde ayarlandý mý?
Atýk gaz boru baðlantýsýnýn tümü, Protherm’den alýnmýþ orjinal baca uzatma borularý ile yapýldý mý?
Tüm baca baðlantýlarýnda atýk gaz çýkýþý, aþaðýda yer alan þemadaki mesafelere uygun mu?
Atýk gaz borularý, dýþarýya/yukarýya doðru %2 meyilli montaj yapýldý?
Atýk gaz boru çýkýþý aðzý balkon içinde kalmamlýdýr. Bu konuya uygun montaj yapýldý mý?
Tavsiye: Hermetik baca duvar çýkýþýnda max. 20 cm. olmalýdýr.

6. Yoğuşmalı Atık Suyu Bağlantısı
Yoðuþmalý cihazýn yoðuþma suyu çýkýþ hortumu bir sifonla atýk su tertibatýna baðlandý mý?
(Yoðuþma hattý mutlaka kapalý gidere verilmelidir.) Sifon 50 cc su ile dolduruldu mu?
Kullanýcýnýn cildine veya vücudunun herhangi bir hassas bölgesine temasýný önlemek için,
yoðuþma suyu çýkýþý atýk su tertibatýna uygun þekilde baðlandý mý?

7. Kombi Elektrik Tesisatı
Cihaza max. 50 cm mesafede topraklý priz var mý veya elektrik faz baðlantýsýna montajlý 4
Amperlik N otamat var mý? Yoksa en yakýn buattan 3x1,5 TTR kablo ile hat çekilerek topraklý
priz takýldý mý veya elektrik faz baðlantýsýna montajlý N otomat takýldý mý? Seyyar uzatma kablosu
ile cihaz devreye alýnmamalýdýr.
Gerçek topraklama olmayan yerlerde nötr hattýndan sýfýrlama yapýlmayacaktýr. Böyle durumlarda
buattan topraklama hattý çekildi mi?
Toraklý prizin veya N otomatýn yeri, cihazýn alt seviyesinin altýna gelmeyecek þekilde seçildi mi?
(Sonraki sayfada þemaya bakýnýz.)
Kaçak akým rölesi bulunan yerlerde, devreye alma esnasýnda kaçak akým rölesi fonksiyon testi servis
tarafýndan yapýlacaktýr. Bina elektrik tesisatý, elektrik iç tesisat yönetmeliðine uygun olmalýdýr.

8. Oda Termostatı Bağlantısı
RF Modeli dýþýndaki oda termostatlarýnýn montajýnda cihaz ile Protherm kombi arasýnda 2x 0.50 kablo
döþendi mi? (Oda Termostatý ve cihaz kablo uçlarýný Protherm Servis Elemaný baðlayacaktýr.)
Oda termostatý montajý ve termostat kablolarý Protherm montaj þartnamesinde belirtilen hususlara
uygun çekilmiþ mi? (Kablo uçlarý Protherm servis elemaný tarafýndan baðlanacaktýr.)
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3x1,5

BUAT

Priz

4A
N Otomat

2x0,50

.
.
.
.

ODA
TERMOSTATI

Toprak hattý mutlaka baðlanmalýdýr.
Devre kesici olarak priz veya N otomattan biri kullanýlacaktýr.
N otomat kullanýldýðýnda faz hattýnýn N otomata baðlanmasýna dikkat edilmelidir.
Kombi etrafýna konulacak aksesuarlar (Oda termostatý , priz, N otomat) hiçbir þekilde
kombi alt seviyesinden düþük seviyede monte edilmelidir.

! Uyarı: Yukarýda belirtilen maddeler, kombi montaj ve ilk çalýþtýrmasýna onay verecek
ilgili doðal gaz þirketinin uyguladýðý mevzuatlara göre deðiþkenlik gösterebilir. Maddeler
uygulanýrken ilk dikkat edilmedi gereken nokta doðal gaz þirketinin þartlara uygunluðu olmalýdýr.
Önemli: (Yukarýdaki formda uygun olan maddelerin yanýndaki kutulara (x) iþareti koyunuz.)
Bu form müþteride býrakýlacaktýr. Sistemin devreye alýnabilmesi için; yukarýda belirtilen
maddelerde eksik olmamalýdýr., eksiklik halinde; ürün devreye alýnamaz. Ýlk çalýþtýrma
sýrasýndaki eksikliklerin servis tarafýndan giderilmesi halinde; bedeli ilgili firmaya fatura
edilir.

Servis Hizmeti Devreye Alma Bilgileri
1. Servis Hizmeti
Alýndý

Alýnmadý

2. Servis Hizmeti
Alýndý

Alýnmadý

3. Servis Hizmeti
Alýndý

Alýnmadý

Kontrol Tarihi:
Servis Adý:
Servis Kodu:
Teknisyen Adý:
Devreye Alýnamama Sebebi:
Kaþe ve Ýmza
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Tesisat ve montajý yapýlann cihazlar kýlavuzun 22. sayfasýda yer alan Devreye Alma ve Kontrol
bölümündeki maddelere göre kontrol edilirler. Kontroller sonrasý eksiklik tespit edilmesi halinde
kombi servis tarafýndan devreye alýnmaz.
Bu nedenle;
• Devreye almadan önce, tesisat su ile doldurularak hidrolik test uygulanmalý, tesisatta sýzdýrmazlýk
mutlaka saðlanmýþ olmalýdýr.
• Cihaz doðalgaz ile çolýþacaksa gaz açma belgesi alýnmýþ olmalýdýr.
• Cihazýn emniyeti ve verimi açýsýndon aþaðýdaki öneri ve uyarýlarýmýza mutlaka uyunuz. Bu kýlavuzda
belirtilenlerin dýþýnda cihazýn hiçbir parçasýna veya ayarýna kesinlikle dokunmayýnýz.

4.1 Elektrik Devre Şeması

Kombinin montajýný ve tesisatýný yapan bayi veya tesisatçýlar hiçbir þekilde kombiye elektrik vermemeli
ve elektrik baðlantýsý yapmamalýdýr. Kombinin alt hizasýndan 50 cm yakýnýna kadar bir elektrik tesisatý
getirilip býrakýlmalýdýr.
• Cihazýn kablosundan, elektrik tesisatýna elektrik baðlantýsý ÜCRETSİZ İLK ÇAlIŞTIRMA esnasýnda
SADECE YETKİLİ SERVİSLERiMİZ tarafýndan yapýlacaktýr.
• Bu uyarýlarýmýza uyulmaz ve cihaza zarar verilirse, cihaz garanti kapsamýnda deðerlendirilmeyecek olup,
bedeli karþýlýðýnda gerekli servis iþlemi yapýlacaktýr.
• Kombiye fabrikasyon olarak boðlý olan elektrik kablosu özel bir kablo olup, deðiþtirmek istenir ise, Yetkili
Servislerimizden temini yapýlabilir.
• Oda termostatýnýn kablolarý yalnýz yetkili servislerimizce baðlanabilir.

4.2 Dış Hava Ünitesi Bağlantısı

Opsiyonel olarak tedarik edilebilen dýþ hava kompanzosyon ünitesi Protherm Yetkili Servislerince
baðlanmaktadýr.

4.3 Kombinin Devreye Alınması
Dikkat! Cihazýn devreye alýnmasý iþlemi sadece Protherm Yetkili Servisleri tarafýndan yapýlmaktadýr.
Protherm Yetkili Servisi kullanýcýya, cihazýn nasýl çalýþtýrýlmasý gerektiði konusunda detaylý bilgi
verilecektir.

4.4 Periyodik Bakım ve Kontrol

Gerek cihazýn performansý ve gerekse güvenliði açýsýndan Protherm Yetkili Servisi’ne yýlda bir kez
ücretli bakým yaptýrmanýzý tavsiye ederiz.
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5. Bölüm: İletişim Bilgileri
Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanýyoruz. Bu nedenle
ürünlerimizlev ilgili her türlü hizmet ihtiyacýnýzda;
• Öncelikle Protherm Teknik Servisine 444 89 89 numaralý telefonunu arayarak,
• www.protherm.com.tr internet sitemizi ziyaret ederek,
bilgi alabileceðinizi ve þirketimize ulaþabileceðinizi bilgilerinize sunarýz.
Uyulması Gereken Öneri ve Bilgiler:
1. Ürününüzü aldýðýnýzda Garanti Belgesi'ni onaylattýrýnýz.
2. Ürününüzü montaj ve kullanma kýlavuzu esaslarýna göre kullanýnýz.
3. Servise ihtiyacýnýz olduðunda Protherm Teknik Servisi 444 89 89 numaralý telefonunu
arayýnýz.
4. Hizmet için gelen teknisyene PROTHERM tarafýndan verilmiþ kimlik kartýný sorunuz.
5. Alýnan hizmet sonrasýnda servis teknisyeninden aldýðýnýz "HiZMET BELGESi"ni saklayýnýz.
Alacaðýnýz Hizmet Belgesi, daha sonra cihazýnýzda meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar saðlayacaktýr.
6. Sanayi Bakanlýðýnca belirlenen, ürün kullaným ömrü 15 yýldýr.
Protherm bir Vaillant Grup markasýdýr.

Protherm Teknik Servis

Tel: +90 (216) 558 80 00
Fax: +90 (216) 462 26 22
E-mail: protherm@protherm.com.tr
Adres:
Vaillant Isý Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.
Bosna Bulvarý Nato Yolu Cd. No: 146
34688 Çengelköy 1 istanbul TÜRKiYE

0020146230-R01
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6.Bölüm : İndeks
Ambalaj ve Sevkiyat Bilgileri
Arýza Çözümleri
Aþýrý Isýnma Emniyet Termostadý
Atýkgaz Borusu Baðlantýsý

1
18
18
3-4

Baca Çýkýþlarýnýn Yerleþtirilmesi

4

Cihazýn Kapatýlmasý
Çalýþtýrma ve Ayarlar

17
17

Devreye Alma
Dýþ Hava Ünitesi
Doðalgaz ile Kullaným
Donma Korumasý

27
27
8
16

Ekonomik Kullaným Uyarýlarý
Elektrik Tesisatý
Emniyet Ventili
Eþdeðer Uzunluk Hesabý

19
9
12
5

Ýletiþim Bilgileri

28

Kombi Ana Parçalarý
Kombi Montajý
Kullaným Suyu Tesisatý ve Baðlantýlarý
Kumanda Panosu

14
13
10
16

Montaj Þablonu
Montaj Yeri Seçimi

1
3

Oda Termostatý

9-18

Periyodik Bakým ve Kontroller
Pompa
Program Saati

27
14-16
9-15

Radyatör Tesisatý
Granti Belgesi
Gaz Açma Belgesi
Genel Uyarýlar
Göstergeler
Güvenli Kullaným Uyarýlarý
Güvenlik Donanýmlarý

30
3
2
17
15
16

Teknik Bilgiler
Tesisatýn Su ile Doldurulmasý

Üç Yollu Vana

Hava Akýþ Anahtarý Emniyeti
Havalandýrma

29

19
8

10

13
15
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