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Adonis kombi tek kutu halinde piyasa sunulmuştur. Kutu içerisine cihazın kendisi ve montaj için 
gerekli bağlantı aksesuarları yer almaktadır.  

1. 2 Adet 6 x 60 vida
2. 2 Adet 8 x 40 dübel
3. 6 Adet ¾” sızdırmazlık 
 contası
 (Şekil 1.1)
4. Askı sacı
 (Şekil 1.2 )
5. Montaj Şablonu
6. Kullanma Kılavuzu
 (Şekil 1.4)
7. Kombi ilk çalıştırma 
 kontrol formu
 (Şekil 1.5)

Not: Opsiyonel olarak verilen 
S borular (Şekil 1.3) tercih 
edilmez ise yerine tesisatta 
kullanılacak olan rakor 
somunların kesinlikle hareketli 
olması gerekmektedir.

(Şekil 1.1)

(Şekil 1.3)

(Şekil 1.2)

(Şekil 1.4) (Şekil 1.5)
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projelendirilmiş ve tesis edilmiş olmalıdır. 

vb.) ilgili standart ve şartnameleri de dikkate alınarak yaptırılmış olmalıdr.

Şirketleri’nin (İGDAŞ, vb.) istekleri doğrultusunda hazırlatılmış ve onaylatılmış olmalıdır. 

belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekir. Uygun şartlar sağlanamazsa cihaz LPG ile kullanılamaz.

Servisleri’nce yapılacaktır. Konu ile ilgili olarak Yetkili Satıcı, Yetkili Servis veya Satış Sonrası Hizmetler 
Yöneticiliği’ne danışınız.

sorumluluğundadır. Eğer, kablo çekim işi Yetkili Servis’e yaptırılmak istenirse, Yetkili Servis, DemirDöküm 

Dikkat: Elektrik hattının cihaza bağlantısını yapmaya ve cihaza elektrik vermeye sadece DemirDöküm 

Yetkili Servisi yetkilidir.

sonra, cihazın devreye alınması için DemirDöküm Yetkili Servisi çağrılmalıdır. Devreye alma yetkisi sadece 

yapılması durumunda, cihazda daha sonra meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışında 
tutulacaktır.

veya tüpgaza) ayarlı olmasına dikkat ediniz. Gerekiyorsa Yetkili Servisiniz’e uygun gaza dönüşüm 
işlemlerini yaptırınız. 

EEE yönetmeliğine uygundur.
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olumsuz etkiler

tutulması yakıt tüketimini olumlu etkiler.

Önemli! Ortamda gaz kaçağı hissederseniz, öncelikle gaz vanasını veya tüp dedantörünü 

kapatınız. Elektrik düğmelerini açıp kapatmayınız. Kıvılcım çıkarabilecek hiçbir işlem 

yapmayınız. Ortamı havalandırınız. Gaz şirketini veya Yetkili Servisi arayınız.

vanasını açınız. 
2) Pompanın üzerindeki hava alma tapasını ve tesisattaki otomatik 
hava alma cihazlarını açınız. (Şekil 2.1)
3) Kombinin altında bulunan doldurma musluğunu (Şekil 2.2) saat 
yönünün tersine çevirerek, basınç göstergesinde 1 ile 2 bar arasında 
bir değer okununcaya kadar açınız. Doldurma işlemi tamamlandıktan 
sonra doldurma musluğunu saat yönünde çevirerek kapatmayı 
unutmayınız.
4) Su normal akmaya başlayıncaya kadar her bir radyatörün havasını 
alınız, sonra da hava alma cihazlarını kapatınız. (Şekil 2.3)
5) Basınç göstergesinin 1 ile 2 bar arasında gösterdiğinden emin 
olunuz. Eğer bu sağlanmamış ise doldurma işlemini tekrar yapınız. 
Eğer basınç 2 barı aştıysa tesisat boşaltma musluğunu gevşeterek 
suyu 1 ile 2 bar arasına gelinceye kadar boşaltmalı, boşaltma 
musluğunu tekrar sıkmalı, ardından doldurma işlemini 

emniyet ventilinden otomatik olarak tahliye olacaktır.

(Şekil2.1)

(Şekil 2.2)

(Şekil 2.3)
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2.4 Kumanda Panosu

Baca Sensörü; Bacalı tip kombilerde bulunan baca sensörü ile 
baca çekişi sürekli kontrol edilir. Baca Çekişinin yetersiz olduğu 
durumda, örneğin tıkanıklık veya rüzgarlı havalarda baca sensörü 
cihazın çalışmasını durdurur. Bu durumda yetkili servis çağırmadan 
önce yapılması gerekenler bölümünü okuyunuz, gerekli ise servis 
çağırınız.

Pompa sıkışması önleme: Kombinizin elektrik beslemesi olduğu 
sürece, kombinizin çalışmadığı durumlarda kombi 23 saatte bir 15 
saniye otomatik olarak çalışırak sıkışmayı engeller. Bu konumda 
dijital ekranda şekil 2.5’deki görüntü belirecektir.

3 yollu vana sıkışması önleme: Kombinizin elektrik beslemesi 
olduğu sürece, kombi 23 saat boyunca çalışmamışsa, 3 yollu vana 

1. Tesisat Suyu Sıcaklık Ayarı - 
yaz / kış konum seçimi

2. Kullanım suyu sıcaklık ayarı - 
cihaz ON/OFF durumu

Reset Düğmesi

4. LCD Gösterge (Sıcaklık, 
parametrelerin gösterimi, hata 
kodları)

(Şekil 2.4)

(Şekil 2.5)

(Şekil 2.6)

motoru 23 saatte bir  kez  otomatik olarak çalışır. Ekranda Şekil 2.4 deki görüntü belirir.

Donma koruması: Tesisat çıkış suyu sıcaklığı 6°C’nin altına düştüğünde, kombinin elektrik ve 
gaz beslemesi mevcut ise, kombi tesisat konumunda otomatik olarak devreye girer ve tesisat 
çıkış suyu sıcaklığı 15°C’ye yükselene kadar çalışmaya devam eder.  Eğer bir kaç gün evde 
olmayacak iseniz cihaz gaz ve elektrik beslemesini açık bırakınız. Radyatör vanalarını kesinlikle 
kapatmayınız. Ekranda Şekil 2.5 deki görüntü belirir.

Kombinizin elektrik beslemesinin kesilmesi durumunda, kombiniz durur. Elektrik geldiğinde, 
kombi otomatik olarak çalışmaya başlar.

9
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devreye girer.

sunmuştur. 
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için tesisat sıcaklık ayar düğmesini minimum konuma getirin. Cihaz gaz ve elektrik beslemesini 
açık bırakın. Radyatör vanalarını kesinlikle kapatmayın.
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sıcaklığına göre kombinizin çalışma süresini otomatik olarak ayarlar. Oda 
termostatı üzerindeki  sayılar tercih edilen oda sıcaklığı değerini derece 

-

termostatı ayar düğmesinin sola veya sağa doğru döndürülerek istenilen 
oda sıcaklığı değeri ayarlanabilir. Oda termostatı kullanılması durumunda 
kombi tesisat suyu sıcaklığının en az 65°C olarak ayarlanması tavsiye edilir.
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Alev Mevcut

ECO Konumu

Reset

Kullanım Suyu Sembolü

Tesisat Suyu Sembolü

Basınç Sembolü

Sıcaklık Sembolü

11

(Şekil 2.7)

(Şekil 2.8)
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Tesisat ve montajı yapılan cihazlar ekte yer alan Kombi ilk çalıştırma kontrol formu’ndaki 
maddelere göre kontrol edilirler. Kontroller sonrası eksiklik tespit edilmesi halinde kombi servis 

Bu nedenle;

sızdırmazlık mutlaka sağlanmış olmalıdır.

kılavuzda belirtilenlerin dışında cihazın hiçbir parçasına veya ayarına kesinlikle dokunmayınız.

bu kılavuzda yer alan şartlar göz önüne alınmalı ve tüm şartları sağlayan yere montaj yapılmalıdır.

yerlere monte edilemezler.

-
melidir.

yapılmışsa, duvarla cihaz arası ve atık gaz donanımının geçtiği delik bölgesi çok iyi bir şekilde 
yanmaz malzeme ile korunmalıdır.

edilmemiş olmalıdır.

kombinin bağlandığı bacaya aspiratör, başka bir kombi vb. bağlanmamalıdır.

asbest malzeme kullanılmamalıdır. Spiral boruya ek yapılmamalı ve 50 cm ara ile tavana veya 
duvara sabitlenmelidir. 

����������������������������
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maddelerin bulunduğu mekanlardan geçirilmemelidir.

dikey olarak en az 33 cm olmalıdır. Baca ile kombi arasındaki 

kullanılmalıdır. 

ağzı mahyadan en az 0,5 metre yukarıda olmalıdır

bacaya bağlanmalıdır.

hacminde olmalıdır.

şekilde kesilebilir.

bu şekilde bu mekanda bacalı tip kombi kullanılamaz. Kombinin bulunduğu mekan ile komşu bir 
mekanın birleştirilmesi gerekir. Aşağıdaki üç maddenin hepsi sağlanmalıdır. 

1-Adonis B 24 kombi için bitişik yerin hacmi en az 24 m  olmalıdır.
2-Kombinin bulunduğu yer ile birleştirilen oda arasında, herbiri en az 150 cm
bulunmalıdır.
3-Ortak hacime, mutlaka direkt dış ortamdan sürekli hava girişini sağlayacak toplam net 150 cm

’lik 2 adet veya en az 150 cm ’lik 1 adet olmalıdır.

hava kanalı için, net 300 cm  bir kesitli hava kanalı gereklidir. 90° açılı her bir dirsek için, kanal uzunluğu 3 
metre, 45° açılı herbir dirsek için ise kanal uzunluğu 1,5 metre daha kısa tutulmalıdır.

(Şekil 3.1)

(Şekil 3.2)
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uygun doğalgaz projesi yaptırılıp onaylatılmalıdır.
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kullanılmalıdır.

çekilmelidir. Kablolama işleminin maliyeti kombi kullanıcısına aittir.

kesitli ve beyaz olmalıdır

,"="%�>?&�����	����
�

,"="!�*�:����������	����
�

cm olmalıdır.

standartlara uyulmalı, tesisat uzman ekiplerce yapılmalıdır. Bu şartların sağlanmadığı kombiler 
servislerimizce devreye alınmaz. 

veya 24 kg tüp kullanabilir. 8.000 kcal/h’nin altındaki ısı 
kayıpları için 2 adet, 8.000 kcal/h’nin üstündeki ısı kayıpları 
için 3 adet tüp paralel bağlanmalıdır.

tankı kullanımı tavsiye edilir.

kullanınız. 500 mmSS dedantör kesinlikle 
kullanılmamalıdır. Propan kullanımında 370 mmSS basınçlı 
dedantör kullanılmalıdır.

vb. cihazların yakınına konulmamalıdır.

bir dedantör kullanılmalıdır.(Şekil 3.3)
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ısı kaynağı ve hava akımından uzağa monte edilmelidir. (Radyatör - pencere ve kapı ağzı) 

ücret talep edecektir.

yetkilidir. Deneme amacıyla dahi olsa cihaza elektrik verilmemelidir. İlk çalıştırma işleminin yetkili 

kapsamı dışındadır.
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şartnamelerine uygun olarak yapılmış olmalıdır.

kritik hat basınç kaybını karşılayacağı şekilde tesis edilmelidir. 

olmalıdır.

üzerine çıkması durumunda tesisata genleşme tankı ilavesi gerekir.

vana takılmalıdır. Oda termostatı kullanılan mahaldeki radyatörde  termostatik vana olmamalıdır.

(Şekil 3.4)

15
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temizlenmelidir.

konumları ayarlanmalıdır. Cihazın duvardaki yeri belirlendikten sonra askı kancası ve bağlantı 
plakası duvara tespit edilmelidir.

tamamı kullanılmalı ve montajın sağlamlığı kontrol edilmelidir.

askı plakasına geçiriniz.

diziliş sırasına uygun olarak tesisat bağlantıları tamamlanmalıdır. Opsiyonel olarak verilen bu 
borular tercih edilmez ise yerine tesisatta kullanılacak olan rakor somunların kesinlikle hareketli 
olması gerekmektedir.

-

Dirsek sayısını sınırlandırmak, yeterli debi sağlayacak çapta musluklar kullanmak gerekmektedir. 

-
lidir.

emin olunmalıdır.

(Şekil 3.5)
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(Tablo 1.0)
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Norminal Güç (kW)

Norminal Yük (kW)

Minimum Güç (kW)

Minimum Yük (kW)

91,1

**

23,3

25,6

10

11,5

38-85

7

3

35-64

2,4

10,5

0,25

8

230V-50Hz

95

130

30,5

140

Tesisat Sıcaklık Ayar Aralığı (ºC)

Genleşme Tankı Kapasitesi (lt.)

Maksimum Tesisat Kapasitesi

(75ºC ortalama su sıcaklığında) (lt.)

Maksimum Çalışma Basıncı (bar)

Sıcaklık Ayar Aralığı (ºC)

Minimum Su Debisi (lt/dk.)

Minimum Su Basıncı (bar)

Maksimum Su Basıncı (bar)

Elektrik Beslemesi

Maksimum Elektriksel Güç (W)

Atıkgaz Çıkış Çapı (mm)

Boyut ve Ağırlık

Ağırlık (kg)

17
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Kombinin yetkili Servisimizce devreye alınabilmesi için;

de eksiklik olmamalı, B grubu maddelerdeki eksikliklerinde devreye alma tarihinden itibaren bir 

Tanımlar:
1- Baca Termostatı
2- Davlumbaz
3- Birincil (Primer) Eşanjör
4- Tesisat Suyu Sıcaklık Sensörü
5- Ateşleme Elektrodu
6- Brülör
7- Kullanım Suyu Sıcaklık Sensörü

10- Doldurma Musluğu (Vanası)
11- Su Akış Sensörü
12- Düşük Basınç Anahtarı (Svici)
13- Pompa
14- Otomatik Purjör (Pompa üzerinde)
15- Emniyet Ventili
16- İyonizasyon Elektrodu

18- İkincil (Sekonder) Eşanjör
19- Yanma Odası

(Şekil 3.6)
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Kombinin montajını ve tesisatını yapan bayi veya tesisatçılar hiçbir şekilde kombiye elektrik 
vermemeli ve elektrik bağlantısı yapmamalıdır. Kombinin alt hizasından 50 cm yakınına kadar bir 
elektrik tesisatı getirilip bırakılmalıdır.

ÜCRETSİZ İLK ÇALIŞTIRMA 

esnasında SADECE YETKİLİ SERVİSLERİMİZ

cihaz garanti kapsamında 

değerlendirilmeyecek olup, bedeli karşılığında gerekli servis işlemi yapılacaktır.

ise, Yetkili Servislerimizden temini yapılabilir.
-

imizce bağlanabilir.

Dikkat!

yapılmalıdır. DemirDöküm Yetkili Servisi kullanıcıya, cihazın nasıl çalıştırılacağı konusunda detaylı 
bilgi verecektir.

DemirDöküm Yetkili Servisi dışında cihaza yapılacak müdahaleler sonucu ortaya çıkabilecek 
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kez ücretli peryodik bakım yaptırmanızı tavsiye ederiz.
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F01 İkazı-Aşırı ısınma hatası: Tesisat suyu sıcaklığının 98°C nin üzerine çıkması ve ya 
eşanjör bölgesindeki sıcaklığın 125°C üzerine çıkması durumunda cihaz çalışmayı 
durdurur ve ekranda RESET sembolü ile F01 hata kodu yanıp sönmeye başlar. 
Cihazın tekrar devreye girmesi için reset tuşuna (3 no’lu tuşa) bir kez basınız. 

F02 İkazı-Kullanım suyu NTC sensör hatası: Kullanım suyu sensöründe ve ya kablo 
bağlantılarında hata varsa ekranda F02 kodu yanıp sönmeye başlar. Bu durumda 

başvurunuz.

F03 İkazı-Tesisat devresi gidiş NTC sensör hatası: Tesisat suyu sensöründe ya da 
kablo bağlantılarında hata varsa ekranda F03 hatası okunur ve cihaz kendini 
emniyete alır. Bu durumda DemirDöküm yetkili servisine başvurunuz.

F06 İkazı-Tesisat devresi dönüş NTC hatası: Tesisat devresi dönüş NTC sensöründe 
ya da kablo bağlantılarında hata varsa ekranda bu hata kodu yanar. Bu durumda 

F05 İkazı-Baca geri tepmesine karşı emniyet:  Kısmi de olsa bacada meydana gelen 
tıkanma veya geri tepmelerde kombi davlumbazına yerleştirilmiş olan baca termostatı 
devreye girerek cihazınızı emniyete alır. Cihaz bünyesine yerleştirilmiş olan baca 
sensörü otomatik resetlidir. Bacada tıkanıklık olması durumunda baca sensörü 
devreye girerek cihazı durdurmakta, ve dijital ekranda F05 kodu sembolü görülmekte-
dir. Otomatik reset sayesinde cihaz bir süre sonra tekrar devreye girmeyi deneyecektir. 

F04 İkazı-İyonizasyon hatası: Kombinize giren gazın kesilmesi durumunda cihaz 
kendisini emniyete alır. Ekranda RESET sembolü ile F04 hata kodu yanıp sönmeye 
başlar. Bu durumda reset tuşuna (3 no’lu tuşa) bir kez basınız. Sorunun devam etmesi 

20



F08 İkazı- Tesisat devresi NTC gidiş aşırı ısınma hatası: Teisat suyu sıcaklığının 95°C 
üzerine çıkması durumunda cihaz çalışmayı durdurur ve ekranda F08 hata kodu 
yanıp sönmeye başlar. Cihazın tekrar devreye girebilmesi için kapatılarak, çihazın 

servisine başvurunuz.

F10 İkazı- Tesisat devresi su basıncı hatası: Kombi, su basıncı 0,8 ve 2,5 bar 
değerleri arasında çalışmaktadır. Bunun dışındaki herhangi bir basınç değerinde 
kombi F10 hatası vermektedir. Bu durumda ekrandaki basınç değeri 1,5 bar 
değerine gelene kadar, tesisat basıncı ayarlanmalıdır. Sorunun devam etmesi halinde 

F11 İkazı- Sirkülasyon hatası: Tesisat gidiş ile tesisat dönüş suyu arasındaki sıcaklık 

tesisat vanalarının açık olduğundan ve radyatör vanalarının kapalı olmadığından 

başvurunuz.

F12 İkazı- Düşük voltaj hatası: Şebeke gerilimi 165V altına düştüğünde bu hata kodu 
ekranda yanıp sönmeye başlar. Resetlenmesi gereken bir hata değildir. Şebeke 
gerilimi 165V değerinin üstüne çıktığında hata kendiliğindenortadan kalkar. Sorunun 

Not: Ekran üzerinde hata koduyla beraber Reset yazısı görüldüğünde hatanın giderilmesiyle beraber 
şekil 2.6 resetlenmelidir.

arızadan dolayı bu hata kodu ile birlikte ekranda RESET sembolü yanar. Cihazın 
tekrar devreye girmesi için reset tuşuna basınız. Sorunun devam etmesi halinde 
DemirDöküm yetkili servisine başvurunuz.
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Değerli Müşterimiz,
Sizlere iyi ürünler vermek kadar, iyi hizmet vermenin de önemine inanıyoruz. Bu nedenle
ürünlerimizle ilgili her türlü hizmet ihtiyacınızda;

ulaşabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

3. Servise ihtiyacınız olduğunda Müşteri İletişim Merkezimiz için 444 1 833 numaralı 

Alacağınız Hizmet Belgesi, ileride cihazınızda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda
size yarar sağlayacaktır.
6. Sanayi Bakanlığınca belirtilen, ürün kullanım ömrü 15 yıldır.

51CL3903 (2009/142/EC)
51CL3904DR (92/42/EEC)

TS EN 483, TS EN 625, TS EN 297 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
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Yetkili Servis

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.

Bozüyük Tesisleri 4 Eylül Mahallesi
İsmet İnönü Cad. No:245 (11300)
Bozüyük-Bilecik Türkiye

Tel: +90 (228) 314 55 00
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