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1-GİRİŞ

Öncelikle E.C.A. markasını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

E.C.A. Proteus Premix yoğuşmalı kombiler verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ısıtma ve sıcak kullanım suyu 
ihtiyacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Proteus Premix yoğuşmalı kombiler istenilen yakıt tercihine göre Doğalgaz veya 
LPG ile çalışabilme imkanına sahiptir. 

Bu kılavuzda istenilen yakıt tercihine göre çalışabilen 24/28/30/35 kW Proteus Premix yoğuşmalı kombilerin montaj ve 
kullanım bilgileri bulunmaktadır. Cihazın teknik özellikleri, monte edilecek yerin seçimi, su, gaz, baca ve elektrik 
bağlantılarının yapılması, gaz dönüşümü, bakım bilgileri ve muhtemel arızaların tespit edilerek giderilmesi konularında 
kılavuzda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Cihazınızın tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir şekilde 
kullanmak için lütfen kılavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. 
Cihazınız ile birlikte verilen tüm dokümanları gerektiğinde kullanmak üzere saklayınız. 

*Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmelik kuralına uygundur.

*Poliklorbifenil, asbest veya cıva içermez.

2-GARANTİ VE SERVİS
• Tüm talimat ve senelik bakımlar E.C.A. yetkili servislerince yapılmalıdır. Montaj ve kullanım kılavuzunda belirtilen talimat 
ve uyarılara uyulması kaydıyla cihaz, malzeme ve işçilikten doğabilecek her türlü arızaya karşı 3 yıl süre ile E.C.A. servis 
garantisine sahiptir. 
• ilk işletmeye alma işlemi mutlaka E.C.A. yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Garantinin geçerli olabilmesi için kılavuzla 
birlikte verilen garanti belgesini yetkili servis tarafından ilk işletmeye alma esnasında ilk çalıştırma tarihini de mutlaka 
işleterek onaylatmanız gerekir. 
• Bu E.C.A. mamulü normal kullanım şartlarında tamir gerektirmez. Ancak her hangi bir hususta yardıma ihtiyacınız 
olduğu takdirde yurt içine yayılmış E.C.A. satış sonrası müşteri hizmetleri teşkilatı EMAR her an emrinizdedir. Garanti 
kapsamının devam edebilmesi için cihazla ilgili tüm bakım-onarım işlemlerinin E.C.A. yetkili servisleri tarafından yapılması 
gerekmektedir. 
• E.C.A. Yetkili servis adresleri güncel listesine www.eca.com.tr den ulaşabilirsiniz. 
• Kombi cihazları için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 15 yıldır. 

3- SEMBOLLER

Aşağıdaki semboller cihazın kullanım ve montajıyla İlgili önemli noktalara dikkat çekmek amacı ile metin içerisinde gerekli 
noktalara yerleştirilmiştir. Sembollerin ne anlama geldiği aşağıda ifade edilmiştir. 

[®''' 

Kullanıcının müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluğunda olan durumları 
gösterir. 

Kullanıcının göz önünde bulundurması gereken bilgileri ihtiva eden açıklamalardır. 

DiKKAT: Maddi ya da hafif ferdi zarar meydana gelebileceğini ifade eder. 
TEHLiKE: Ağır ferdi zarar meydana gelebileceğini ifade eder. 
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4- EMNiYET KURALLAR! VE UYARILAR

4.1- Emniyet Kuralları 

Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; 

• Cihazın gaz vanasını ve gaz ile çalışan diğer tüm cihazların vanalarını kapatın. 
• Ocak, fırın vb. cihazları kapatarak alevlerini söndürün. 
• Kibrit, çakmak vb. yakmayın sigarınızı söndürün. 
• Kapı ve pencerelerinizi açarak bulunduğunuz ortamı havalandırın. 
• Elektrikli cihazlarınızın düğmelerine ve fişlerine kesinlikle dokunmayın. 
• Daire ve bina girişindeki gaz vanalarını kapatın. 
• Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonları kullanmayın. 
• Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz şirketine haber verin ve durumu en yakın yetkili servise bildirin. 
• Yanıcı ve patlayıcı özelliği bulunan maddeleri cihazınızın yakınında bulundurmayınız ve kullanmayınız. 
• Temizlik, gaz kaçak testi vb. işlemler sırasında su, köpük gibi maddeleri elektriksel bağlantılardan uzak tutunuz. 
• Cihazınızda yakıt olarak LPG (tüpgaz) kullanıyorsanız cihazla gaz tüpü arasındaki bağlantıların zarar görerek ciddi 
tehlikeler yaratmaması için gaz tüpünü kesinlikle sallamayınız veya yatırmayınız. 
• Cihazınızın bulunduğu ortamda atmosfere açılan havalandırma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayınız. 

4.2- Tesisat 

• Cihazınızın montajı yapılmadan önce doğalgaz, kalorifer ve sıcak kullanım suyu tesisatlarının hazır olması gerekir. 
Doğalgaz tesisatı, yetkili bir mühendislik bürosu tarafından projelendirilmiş, onaylatılmış ve yaptırılmış olmalıdır. Tüm bu 
işlemlerin giderleri kullanıcıya aittir. 

4.3- Gaz Dönüşümü 

• Cihazınızın kullanacağı yakıt türüne göre (LPG veya Doğalgaz) satın alınmış olması gerekir. Kullanıcı cihazı satın 
aldıktan sonra gaz dönüşümü talebinde bulunursa bu işlem ücrete tabidir. 
• Gaz dönüşüm işlemi kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Dönüşüm işlemi sonrasında mutlaka gaz kaçak testi 
yapılmalıdır. 
• Dönüşüm işlemi sonrasında; gaz dönüşüm etiketi, mamul bilgi etiketinin yanına yapıştırılmalıdır . 

4.4- Montaj 

• Cihazın montajı yetkili tesisatçı bayi tarafından, montaj kılavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluşlarınca belirtilen 
talimatlara (yer seçimi baca bağlantısı vb.) uygun olarak yapılmalıdır. 
• Cihaz, düz, sert ve ağırlığını çekebilecek bir duvara monte edilmelidir. 
, Cihaz su buharı, deterjan buharı vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. 
• Baca bağlantılarında yetkili servise danışılmadan herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır ve değişimlerde orjinal baca 
aksesuarları kullanılmalıdır. 
• Güneş ışınları, zaman içinde cihazınızın dış yüzeyinde renk değişikliğine sebep olabilir. 
• Cihaz normal şartlarda kapalı mahallere monte edilmelidir. Ancak garaj, açık balkon vb. yerlerde uygun bir dolap içerisinde 
de çalıştırılabilir. Uygun dolap ölçüsü için E.C.A.'ya danışınız. 
• Eğer cihaz ısıtılmamış bir mahalde bulunuyorsa, donma korumasının aktif olması için elektriğe bağlı, şalterin açık tesisat 
basıncının çalışma aralığı içinde olması gerekir. Cihaz OFF (kapalı) konumda olsa da donma koruması aktif kalır. 

4.5- İşletmeye Alma 

• Cihazın ilk çalıştırması kesinlikle yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Cihazın işletmeye alınabilmesi için yetkili gaz şirketi 
tarafından gazın açılmış olması gerekir. 
• Bilgi etiketinde yer alan, cihazın gaz tipi (dogalgaz/LPG), gaz besleme basıncı (mbar), kullanabildiği maksimum su 
basıncı (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme şartları ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak 
yapılmalıdır. 
• Cihazın montajının ardından ilk çalıştırılması sonunda yetkili servisten cihazın çalıştırılması ve güvenlik tertibatları 
hakkında bilgi isteyiniz. 

DİKKAT: Kombinin elektrik tesisat bağlantısında minimum kontak açıklığı 3 mm olan 2 Amper çift 
kutuplu bir sigorta kullanılmalıdır. 

4.6- Kullanım ve Bakım 

• Montaj ve kullanım kılavuzundaki uyarıları dikkate alınız. Böylelikle yanlış kullanım ve bunun doğuracağı tehlikeler 
önlenmiş olacaktır. 

4



• Cihazınızın daha verimli çalışması için her yıl düzenli bakım yaptırılması önerilmektedir. Bakım işlemleri garanti kapsamı 
dışında olup mutlaka E.C.A. yetkili servislerine yaptırılmalıdır. 
• Cihazın dış yüzeylerinin temizliği deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle 
yapılmalıdır. Deterjan vb. kimyasal kullanımı cihazınızda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. 

DiKKAT : Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve 
yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın, fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar 
dahil} veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Cihazla 
oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar, gözetim altında bulundurulmalıdır. Temizleme ve 
kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

DİKKAT : Bu cihaz; sorumlu kişilerin cihaz kullanımı hakkında bilgilendirmesi ve gözetimi olmadan 
fiziksel, duyusal ve zihinsel kapasite düşük veya bilgisiz ve tecrübesiz kişiler (çocuklar dahil) 
tarafından kullanıma uygun değildir. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olunmalıdır 

DİKKAT : Cihazın yanlış ve amacına uygun olmayan kullanımı durumunda yaşamsal tehlike arz 
edebilir, üründe ve çevresinde maddi hasarlar meydana gelebilir. 

5- ÜRÜN

5.1- Genel Özellikler 

Kumanda paneli ergonomik bir yapıda tasarlanmış olup kullanımı kolaydır. Görselleştirilmiş plastik kumanda paneli ve 
gelişmiş LCD ekrana sahip olan Proteus Premix yoğuşmalı kombi kullanıcı ve servis kolaylığı sağlamaktadır. Gösterge 
paneli siyah renkte bir LCD ekran üzerinde; çalışma konumları ikonları, kalorifer devresi ve kullanım suyu ayar değerleri, 
hata/arıza kodları ve kalorifer suyu tesisat basıncını görebilirsiniz. 

Cihazınızda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazınızın tam emniyeti sağlanmıştır. 
Bu emniyet sistemleri; 

Alev Sönme Emniyeti 
Kalorifer Devresi Suyu Aşırı ısınma Emniyeti (95 °C) 
SKS (Sıcak Kullanım Suyu) Aşırı ısınma Emniyeti (71 °C) 
Yüksek Su Basınç Emniyeti (3 bar) 
Düşük Su Basınç Emniyeti (0,4 bar) 
Düşük Voltaj Emniyeti (170 VAC) 
Sıcak Su Yığılma Emniyeti (Dahili By-Pass devresi ve pompa ek çalışması) 
Hem Kalorifer Hem Kullanım Suyu Devresi İçin Donma Emniyeti 
Kullanım Suyu Akış Denetimi 
Pompa Sıkışma Emniyeti 
3 Yollu Valf Sıkışma Emniyeti 
Otomatik Hava Purjörü 
Genleşme Tankı (8 litre) 
Sifon Tıkanma Durumunda Uyarı Sistemi 
Bacadan Girebilecek Yağmur Suyuna Karşı Koruma Sistemi 
Yıllık Bakım Hatırlatma Sistemi 

5.2- Ürün Notasyonu 
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1. Ana Eşanjör
2. Ateşleme Elektrodu 
3. G�d�ş Suyu Sıcaklık Sensörü 
4. Ventür�
5. Susturucu
6. Yoğuşma Suyu Hortumu 
7. Motor�ze Valf
8. G�d�ş Man�foldu
9. Emn�yet Vent�l�
10. Su Basınç Sensörü Genleşme Tankı

11. S�fon
12. Plakalı Eşanjör
13. Gaz Valfi
14. Türb�n
15. Dönüş Man�foltu
16. Pompa
17. Flex�ble Bağlantı Hortumu 
18. Fan
19. Dönüş Suyu Sıcaklık Sensörü 
20.  

21. Yağmur Suyu Hortumu 
22. Yağmur Suyu Toplama Kabı 
23. Baca Gazı Sensörü 

5.3- Detaylı Görüş ve Komponentler�n L�stes�
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5.4- Teknik Özellikler Tablosu



Tablo 1 
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6. Flanş Vidaları

7. Flanş Contası

8. Baca Çıkış Terminali

9. İç Duvar Bağlantı Flanşı

10. Dış Duvar Bağlantı Flanşı (EPDM)
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7.3- Baca Çıkışlarının Yerleşimi için Mesafeler 

Şekil 7 

KONUM MESAFE (cm) KONUM MESAFE (cm) 

A- Bir pencerenin altında 60 G- Düşey veya yatay boru yanında 60 

B- Bir hava menfezi altında 60 
H- Binanın dış köşesinden mesafe 

30 
menfezinin altında 

C- Yağmur kanalının altında 30 1- Binanın iç köşesinden mesafe 100 

D- Balkon altında 30 L- Zeminden veya döşemeden 180 

E- Bir pencerenin yannda 40 M- İki baca çıkışı düşey mesafe 150 

F- Bir hava menfezinin yanında 60 N- iki baca çıkışı yatay mesafe 100 

Tablo 3 
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7006990058 Ø60-100
Baca Seti Yoğuşmalı Dirsek
667 İç Kenetli Boru

7006990059
CCB İlave ve Baca Uzatması
Ø60-100 - 100 cm

7006990060
CCB İlave ve Baca Uzatması
Ø60-100 - 50 cm

7006990061
CCB İlave 90˚Dirsek Ø60-100

7006990063-1.0
CCB Dikey Baca Terminali
Ø60-100 - 125 cm

7006990064-1.0
CCB Dikey Baca Adaptörü
Ø60-100

7006990065
CCB Eğik Çatı Adaptörü
Ø60-100

7006990066
CCB Düz Çatı Adaptörü Ø60-100

7006990067-1.0
CCB Yatay Hermetik Baca K
Ø80-125 - 76 cm

7006990068
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80-125 - 50 cm

7006990069
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80-125 -100 cm

7006990070
CCB İlave 90˚ Dirsek Ø80-125

7006990071
CCB İlave 45˚ Dirsek Ø80-125

7006990072-1.0
CCB Dikey Baca Kiti Ø80-125

7006990073-1.0
CCB Baca Adaptörü Ø80-125

7006990074-1.0
CCB İkiz Baca Kiti Yatay 80-80

7006990076
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80 - 50 cm

7006990081
CCB Yoğuşma Suyu Haznesi
Ø80

7006990077
CCB İlave Baca Uzatması
Ø80 - 100 cm

7006990078
CCB İlave 90˚ Dirsek Ø80

7006990080
CCB T-Adaptör Ø80

7006990062
CCB ilave 45˚ dirsek 
Ø60

7006990079
CCB ilave 45˚ 
dirsek Ø80

7006990368
CCB Gözetlemeli 
dirsek Ø60/100

7006990373
CCB Gözetlemeli 
dirsek Ø80/125
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8.- MONTAJ 

8.1- Cihazı Monte Edilecek Yerin Belirlenmesi 

Cihazın monte edilebileceği yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluşlarınca verilen bir takım sınırlamaların yanında, 
servis, bakım ve kullanım açısından cihazın etrafında kalması gereken mesafeler Şekil 8'de görüldüğü gibi 
olmalıdır. 

Şekil 8: Cihazın üstten ve yan cephelerden kalması gereken minimum mesafeleri gösterir (Boyutlar mm olarak 
verilmiştir). 

Kombinin servis ve bakım işlemlerinin doğru yapılabilmesi için montajın aşağıdaki minimum mesafelere uygun 
olarak yapılması önerilmektedir. Kombinin konumu teknik kurallara uygun olarak kontrol edilmelidir. 

Şekil 8 

[®'"'' Cihaz deniz seviyesinden 2000 m yüksek olan rakımlarda kullanılamaz. 

fı,;,;. • Kombi içi servis operasyonlarında yan panellerin çıkarılma ihtiyacı yoktur. Min. 50 
lıJ.!IJ][fflp mm boşluklar, olası yan panel sacı değişimindeki pay dikkate alınarak verilmiştir.

[®'"'' 
• Kombinizi direkt güneş ışınlarına maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneş 
ışınları, zaman içinde cihazınızın dış yüzeyinde renk değişikliğine sebep olabilir. 
• Cihazın montajı yapılacak ortam sıcaklığı 5 - 35°C arasında olmalıdır. 

-Maksimum ısıtma gücünde cihazın dış yüzey sıcaklığı 85 °C 'den yukarı çıkmadığından yanabilen yapı
malzeme ve elemanlarına karşı özel koruyucu tedbir gerekli değildir.
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8.2- Ortam Havasından Bağımsız İşletim (C Tipi) 

TEHLiKE: Yoğuşmalı kombinizin monte edilecek yeri ve atık gaz baca bağlantısı TSE 
yetkili gaz kuruluşlarınca belirtilen talimatlara uymalıdır. 

C Tipi {hermetik) cihazlar, dış ortam montajları için uygun değildir. Bu cihazlar bina içine monte edilmelidir. 

C Tipi kombiler bulundukları ortamdan yalıtılmış özellikte olsalar bile herhangi bir gaz kaçağı durumunda monte 
edildikleri yerin TSE ve yetkili gaz kuruluşlarınca gerekli görülen havalandırma talimatlarına uygun olmalıdır. 

& TEHLiKE, Ha�laad,�a m,me,1,,;,;, öoOoO k�lollkla kapatmaym�. 

Baca çıkış terminali, hava girişinin ve atık gaz çıkışının kesintisiz olarak sağlanabileceği bir dış ortama açılmalı
dır. 

- Baca çıkış yeri belirlenirken TSE ve yetkili gaz kuruluşlarınca belirtilen talimatlara uyulmalıdır.
- Yoğuşmalı kombi yatay baca kiti uygulamalarında baca bağlantısı, yoğuşma suyunun cihaza geri dönüşüne
izin verecek şekilde 2° veya 3° yukarı meyil alacak biçimde monte edilmelidir.

[®@($• Yoğuşmalı kombi atık gaz borusunun içi her zaman nemlidir. 

'17'1\i@• 
• Soğuk veya aşırı nemli hava şartlarında, atık gaz içindeki su buharı bacayı terk 

�w___ ederken yoğuşabilir. 

8.3- Cihazın Duvara Asılması 

Kombinin asılacağı yer belirlendikten sonra; 

• Cihazın kullanım kılavuzu içinde yer alan montaj şablonu (Sayfa 30 - 31) kullanılarak, duvar askı braketinin ve
montaj braketinin tespit vidalarının yerleri işaretlenir.

• İşaretlenen yerler delindikten sonra cihazın ambalajı içinden çıkan dübel ve tespit vidaları ile duvar askı braketi
ve montaj braketi, duvara iyice sabitlenir.

• Son olarak kombinin arka yüzeyinde bulunan askı braketi, duvara monte ettiğiniz askı braketinin üstündeki 
kancaların üzerine oturtularak kombi duvara asılır.

15



Şekil 9 

9.- BAGLANTILAR 

9.1- Yoğuşma Suyu Tahliye Bağlantısı 

• Yoğuşmalı kombilerde yanma esnasında yoğuşma meydana gelmektedir. 

[®ijij• Yoğuşma suyu miktarı cihazın çalışma şartlarına göre farklılık gösterir. 1 m3 doğalgaz

tüketilmesi ile maksimum 1. 7 litre yoğuşma suyu meydana gelir. 

- Yoğuşma suyu, sifonun ucuna bağlanan plastik bir hortum yardımı ile bir gidere bağlanmalıdır. Gider

bağlantısı için standart gider hortumu kullanımı önerilmektedir. Hortumun üzerine 1 adet kablo bağı ilavesi,

sabitleme için yapılmalıdır.

- Eğer tahliye hortumu bina dışından bir gidere bağlanacak ise hortumun donmaması için gerekiyorsa izolasyon 

yapılmalıdır. 

- Yoğuşma suyu tahliye hortumu ve ara bağlantı parçaları plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Tahliye hortumunda akışın iyi sağlanabilmesi için bütün yatay hortum bağlantıları 2° veya 3° aşağı doğru

meyille yapılmalıdır.

Şekil 10 
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9.2- Gaz ve Su Borusu Bağlantıları 

- Duvara sabitlenmiş montaj braketi ile kombi arasındaki su ve gaz bağlantıları boru grubu ve nipeller ile şekilde görüldüğü 
gibi monte edilir. 

a) Kalorifer borusu 3/4" gidiş hattı (sıcak) 
b) Kullanım suyu borusu 1/2" çıkış hattı (sıcak) 
c) Gaz giriş borusu hattı 3/4" 
d) Kullanım suyu borusu 1/2" giriş hattı (soğuk) 
e) Kalorifer borusu 3/4" dönüş hattı (soğuk) 
- Su ve gaz boru hatlarına kendi çaplarına uygun birer vana 
yerleştirilmelidir. Ayrıca, kullanım suyu borusu (1/2") giriş ve 
kalorifer borusu (3/4") dönüş hatlarına pislik tutucu konmalıdır. 

- 3 bar emniyet ventilinden çıkan hortum pis su gider hattına 
bağlanmalıdır. 

- Cihaz ile bina içi gaz hattı arasındaki bağlantı, esnek bir bağlantı 
elemanı (flexible boru) ile yapılmalıdır. 

a b C 

Şekil 11 

9.3- Elektrik Bağlantısı 

t t 
d e 

Kombiniz mutlaka 230V AC 50 Hz'lik gerilim sağlayabilecek topraklı priz hattına bağlanmalıdır. Voltaj dalgalanmaları 
sebebi ile oluşan kart arızaları garanti kapsamı dışındadır. 

TEHLİKE: Cihazı elektrik bağlantısı yapılırken, elektrik hattında kesinlikle 
gerilim olmamasına dikkat edilmelidir. 

TEHLiKE: Besleme kablosunun hasar görmesi halinde üretici firma ya da yetkili servis veya 
eşit derecede kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir. 

DİKKAT: Kombinin elektrik tesisat bağlantısında minimum kontak açıklığı 3 mm olan 2 
Amper çift kutuplu bir sigorta kullanılmalıdır. 

DİKKAT: Binanın elektrik tesisatının kablo çapı (faz,nötr,toprak ve dış izolasyon dahil) en az 
14mm, kablonun tesisa tının yer aldığı boru çapı en az 16mm olmalıdır.

17



9.4- Oda Termostatı 

Sistemin ısıtma kontrolünü sağlamak için cihazınız ile uyumlu opsiyonel olan oda termostatlarından biri kullanılabilir. 

,,. 

E.C.A. On/Off Oda Termostat 

T6360 

E.C.A. Dijital Oda Termostat Modülasyonlu, 

Programlanabilir LAGO FB OT 

E.C.A. Akıllı Kombi Kiti 

7006907531

7006901312 7006902518 

E.C.A. Dijital Oda Termostatı Kablosuz, E.C.A. Dijital Oda Termostatı 
Programlanabilir CM727 Honeywell DT90 

7006902046 7006902502 

• E.C.Jı.. 

-

C 

E.C.A. On/Off Kablosuz Oda Termostatı 7006907522

E.C.A. On/Off Kablolu Oda Termostatı 7006907519

E.C.A. Programlanabilir Dijital Oda 

Termostatı - CM707 7006901313 

Kablosuz 7006901501 

Şekil 12 
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9.5- Dış Hava Sensörü 

Cihaza oda termostatı veya dış hava sensör bağlantı yapılması için, kumanda paneli arkasındaki bağlantılar kullanılır. Oda 
termostatı için kumanda paneli arkasında bulunan köprülü kablo bağlantısı çıkarılarak bağlantı yapılır, dış hava sensörü 
için ise klemens üzerindeki boş soketıere bağlantı yapılması gereklidir. 

• Opsiyonel olarak kombi modellerine göre temin edilebilir. 
• Dış hava sıcaklığına göre kombinin çalışmasını sağlar. 

C f �--------,,.ı...._____,.._------,.,ı:"'----....,,...=---

! ıı...;;;.;.... ________ ""'"_""' __ .,,,..ı;.;....._.....,,....;;;..... ____ _ 

Şekil 13 
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9.6- Kontrolör Bağlantılarının Yapılması 

ANA KART 

Oda termostatı bağlantısını 

yapmak için şekilde görünen 

köprü çıkarılıp yerine 

termostat kablolar takılır. 

Dış hava 

sensörünün, 

kabloları boş olan 

klemens bağlantı 

noktalarına 

bağlanarak 

montajı yapılır. 

ı::::=:::ı " • :" • 

1-ri,-.,,ı:w.,,.,ı 1 I OKU _u_ 

IA 
230,V 

1 � 

1 ı-

G 1 

• Oda termostatı bağlantısındaki köprüyü iptal ediniz.

1 
1 

1 --

DUAYB 

Solar sistem bağlantı kabloları 

gösterilen klemens noktalarına 

takılır. 

Zamanlayıcı 

(Timer) kablo 

bağlantıları ilgili 

klemens 

noktalarına takılır. 

• "' • " ı::::=:::ı

..
...... 

Bi]

1 

-ı ı 
--' D 

• Kombinizde sadece E.C.A. yetkili servislerinin uygun gördüğü oda termostatları kullanılmalıdır. Aksi durumda,
cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda sorumluluk kabul edilmez.

20



Sıcak su musluğunu açarak kullanım suyu tesisatını kontrol ediniz. Tesisat borularında herhangi bir sızıntı olup olmadığına 
bakınız.
Atık gaz baca grubu talimatlara uygun olarak orjinal parçalardan kurulmuş olmalıdır.

Doldurma Musluğu

21

Eşanjörün kireçlenmesini önlemek amacıyla kombi tesisatında kullanılacak suyun pH 
değeri 7,5-9,5 aralığında olmalıdır.
Tesisatta alüminyum parçalar mevcut ise pH değeri 8,5'ten küçük olmalıdır.
Kombi tesisatında kullanılacak suyun sertlik değeri 5°f-15°f aralığında olmalıdır.



11.1-Tuş Fonksiyonları

1

3 4

5 6

2
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11.2.1- Alev Simgesi :

11.2- LCD  Ekran :

23



11.3.7-  Bakım Hatırlatıcı Modu  :

11.3.6-  ECO Modu  :

11.3.5-  Comfort Modu  :

11.3.1-   Bekleme  Modu   (OFF  Mode)   :

11.2.2-  Basınç Göstergesi :

11.3.2- Hava Tahliye Modu (AP Mode):

11.3-  Çalışma Fonksiyonları :

11.3.3-  Kış Modu - Kalorifer Isıtma ( Winter Mode - Radiator Heating ) :

11.3.4- Yaz Modu: OFF konumundaki cihaz yaz konumuna ayarlandığı takdirde cihaz sadece kullanım suyu talepleri-
ne cevap verecektir. Yaz modunda LCD ekranda musluk simgesi sabit görünür, petek simgesi görünmez. Kullanım
suyu ısıtma talebi olduğu zaman musluk simgesi yanıp söner (1 kez/saniye). Bu modda kullanım suyu ısıtma sıcaklığı
30-65 C arasında ayarlanabilir.

24



11.3.7-  Donma Koruma Modu  :

25



13- HATA KODLARI VE TANIMLARI



Tablo 4 



14- ÜRÜN İLE İLGİLİ FAYDALI BİLGİLER

14.1-Kombinin Güvenliği ve Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler 

Binanızın izolasyonu son derece önemlidir. Duvarları yalıtılmış mantolama yapılmış çift camlı 
evlerde ısı kaybı en aza indiğinden önemli derecede enerji tasarrufu sağlanır. 
• Radyatörlerinizde Termostatik vana kullanılması oda sıcaklığının sabit kalmasını veya tasarruf yapılmasını
sağlar.
• Uzun süre kullanılmayacak odalardaki radyatör vanaları kısılması ve kapılarının kapalı tutulması yakıt 
tüketimini azaltır. 
• Cihazınızla birlikte program saati kullanırsanız kombiniz ayarladığınız saatlerde çalışır ve daha az yakıt tüketir.
• Kombinizi oda termostatı ile kullanırsanız mekan sıcaklığını ayarladığınız seviyede tutarak daha az yakıt 
tüketimi sağlar. 
• Radyatör üst ve önlerinin mobilya benzeri şeylerle kapatılması sıcak hava sirkülasyonunu olumsuz
etkilediğinden ortamın ısınmasına engel olur ve yakıt tüketimi artar. 
• Gece geç saatlerde cihazınızı çalışır durumda bırakacaksanız kalorifer devresi su sıcaklığının düşük tutulması 
tasarruf sağlayacaktır. 
• Oda sıcaklığının yüksek olduğunu hissediyorsanız pencere açmak yerine radyatör vanaları kısılmalıdır.

14.2-Tesisat Tıkanıklıkları

• Genellikle demir borulu eski tesisatlarda, cihazın ilk işletmeye alınmasını takiben kısa bir süre sonra 
tıkanıklıklarla karşılaşılmaktadır. 

• Tesisat tıkanıklığı ile karşılaşılması durumunda tesisat suyuna inhibitör (Sentinel X400, vb.) ilave edilmelidir. 

14.3-Kombinin Temizliği 

Kombinin dış kasasını yumuşak nemli bir bezle silerek temiz tutun. Sert, aşındırıcı temizlik maddeleri 
kullanmayın. 

Kombinin garanti süresi içerisinde ve garanti süresi dolduktan sonra periyodik olarak kış mevsimi öncesinde 
yılda 1 kere bakım yaptırmanız, güvenli kullanımınızı, yakıttan tasarruf etmenizi ve cihazın kullanım ömrünün 
uzamasını sağlar. İlgili bakım zamanları, kombi tarafından otomatik olarak hatırlatılacaktır. 

Periyodik bakımları mutlaka E.C.A. Yetkili Servislerine yaptırınız. 

Cihazın ömür uzunluğunu ve güvenliğini garantilemek için sadece orijinal yedek parça kullanınız. 

Yetkisiz servis ve kişilerce yapılacak bakım işlemi sonucu cihaz veya çevresindeki eşya ve canlılara gelebilecek 
zararlardan E.C.A. sorumlu olmayacaktır. 

14.4-GARANTİ SÜRESİ UZATMA VE GARANTİ YILDIZLARI 

14.4.1- ARTI GARANTİ 
Kombinizin ilk çalıştırma tarihinden itibaren 3 yıllık fabrika garantisi içerisinde “Artı Garanti” hizmetinden 
faydalanarak cihazınızın garanti süresini 1 yıldan 3 yıla kadar uzatabilirsiniz. İlave garanti süresinde (Artı 1, 2, 3) 
kombinizde oluşacak arıza durumunda işçilik, yedek parça ve yol masrafı için ayrıca bir ücret alınmaz. Sözleşme 
süresince yılda 1 kere olmak üzere kombi genel bakımı E.C.A. Yetkili Servisi tarafından ücretsiz 
gerçekleştirilebilir.

14.4.2- GARANTİ YILDIZLARI 

Garanti süresi dolan, güvenle kullandığınız E.C.A. kombilerinizi isteğinize göre 1 ile 3 yıl arasında tekrar garanti 
kapsamına alabilirsiniz. Garanti Yıldızları ilave garanti sözleşmesi ile 3 yıla kadar yedek parça, işçilik ve yol 
ücreti alınmadan garanti süresi dolan kombinize bakım yapılır. 

29



Her yıl bir adet genel bakım hizmeti ücretsiz olarak sunulur. Ayrıca 24 saat boyunca Çağrı Merkezi 444 0 322 

numaralı hattımıza yaptığınız başvurularınıza 3 saat içinde cevap verilir ve kombinize hizmet ulaştırılır.

Not: Bu garanti maksimum 8 yıllık kombileriniz için ve doğalgaz kullanılan illerde geçerlidir.

15- EKLER

15.1- Pompa Basma Yüksekliği - Debi Karakteristik Eğrisi 

15-60 (24-28-30 kW modeller için)

QHı;tı rı. 

·1 
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15-70 (35 kW model için) 
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16- MONTAJ ŞABLONU
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17-AT UYGUNLUK BEYANI

EMAS MAKiNE SANAYi A.l?. 

AT UYGUNLUK BEYANI 
DECLARATION OF CONFORMITY 

ORETiCi EMAS MAKiNE SANAYi A.§. 
MANUFACTURER Organize Sanayi Bolgesi 3. K1s1m Mustafa Kemal Bulvan No: 13 45030 MANiSA 

Tel: +90 236 213 00 21 Faks: +90 236 213 08 59 
ONAYLANMI$ KURULU$: 0085-DVGW CERT GmbH 
NOTIFIED BODY DBI Gastechnologisches lnstitut Gmbh Freiberg 

ORON ADI 
PRODUCT NAME 

iNCELENMi$ TiPLER 
TYPE EXAMINATION 

DiREKTiFLER 
EC DIRECTIVES 

EGA Yogu§mah Kombiler 
ECA Condensing Gas Boilers 

PROTEUS PREMIX PPR 24-28-30-35 HM - HCH - HST DG 
PROTEUS PREMIX PPR 24-28-30-35 HM - HCH -HST LPG 

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yonetmelik 2009/142/AT 
Gas Appliances Directive 2009/142/EC 
S1v1 ve Gaz Yak1tl1 Yeni S1cak Su Kazanlarinin Verimlilik Gereklerine Dair 
Yonetmelik 92/42/AT 
Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC 
Elektromanyetik Uyumluluk Yonetmeligi 2014/30/ABElectromagnetic 
Compatibility Directive 2014/30/EU 
Belirli Gerilim S1n1rlar1 Dahilinde Kullanllmak Ozere Tasarlanm19 Elektrikli Te,;;hizat 
ile ilgili Yi:inetmelik 2014/35/AB 
Low Voltage Directive 2014/35/EU 
2016/426 GAR Gaz Yakan Cihazlar Regulasyonu / EU Regulation on Appliances 
Burning Gaseous Fulels 

UYGULANAN STANDARTLAR EN 15502-1 :2012+A1 :2015, EN 15502-2-1 :2012+A1 :2016, EN 
REFERENCE STANDARTS 60335-1 :2012+A11.:2014 EN 60335-2-102:2006+A1 :2010 EN 

55014-1 :2006+A1: 2009+A2: 2011, EN 55014-2: 1997+A1 2001+A2: 2008, 
EN 61000-3-2 2014, EN 61000-3-3: 2013EU/2016/426, EN 15502-2-1 

GOZETiM PROSED0R0 · Oretimde Kalite Guvence 
SURVEILLANCE PROCEDURE Assurance Quality of Manufacturing 

Oretici adina imzalayanlar / Signitures on be half of the manufacturer: 

isim /Name:  
G6revi / Position: 
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Emek DOGAN 
Fabrika Muduru 
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SATICI FİRMA

ÜRÜNÜN

Ünvanı : ......................................................................................

Adresi : ......................................................................................

.....................................................................................

Tel - Fax : ......................................................................................

.....................................................................................

Fatura Tar. ve No : .....................................................................................

Teslim Tar. ve Yeri : .....................................................................................

.....................................................................................

Tarih, İmza ve Kaşe

Cinsi : Gaz Yakıtlı Kombi

Markası : E.C.A.

Modeli : .....................................................................................

.....................................................................................

Seri Numarası : ................................................................................

Teslim Tarihi ve Yeri : ................................................................................

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

Garanti Süresi : 3 Yıl

YETKİLİ SERVİS

Ünvanı : ......................................................................................

Adresi : ......................................................................................

......................................................................................

Tel - Fax : ......................................................................................

......................................................................................

Montaj Tarihi : ................................................................................

Tarih, İmza ve Kaşe

ÜCRETSİZ İLK ÇALIŞTIRMA KUPONU

Cinsi : Gaz Yakıtlı Kombi

Markası : E.C.A.

Modeli : ............................................................................................................................................................................................

Seri Numarası : ............................................................................................................................................................................................

Montaj Tarihi : ............................................................................................................................................................................................

Yetkili Servis Ünvanı : ............................................................................................................................................................................................

Tarih : ............................................................................................................................................................................................

Hizmet Fişi No’su : ............................................................................................................................................................................................
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ÜRETİM

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım
Mustafa Kemal Bulvarı No: 13  45030 MANİSA
Tel. : +90 236 213 00 21
Fax : +90 236 213 08 59
email: emas@emas.com.tr   www.emas.com.tr

SATIŞ

EMAS MAKİNA SANAYİ A.Ş.
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394
Şişli / İSTANBUL
Tel. : +90 212 370 14 00
Fax : +90 212 370 14 01
email: satis@emas.com.tr   www.emas.com.tr  

SERVİS

EMAR A.Ş. SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ 
Esentepe Mah. Kasap Sok. No:15/1 34394
Şişli / İSTANBUL
Tel. : +90 212 370 14 00 (pbx)
Fax : +90 212 370 13 23
email: emar@emarservis.com.tr www.emarservis.com.tr
E.C.A. Çağrı Merkezi: 444 0 322
E.C.A. WhatsApp Hattı : +90 530 708 30 30

EMAS A.Ş. ve EMAR A.Ş.

ELGİNKAN TOPLULUĞU KURULUŞLARIDIR.
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