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1. (Service Menu)

1.1.

"tS" Servis Modu: 

2 no'lu RESET butona  "tS"  ile ekranda "000" 
2 no'lu RESET butonuna tekrar  bir istem 

- 
Parola  DHW+ (3) butonuyla sisteme  Parola ---

 girilir.

"tS" parametreleri  ekranda "POO" 
DHW+ (3) and DHW-(5)  parametre  yapar. 
CH+ (4) ve CH- (6)  parametrelerin birini  onun  ayarlamak 

 otomatik kaydedilir. 

r.

parametrelerine 

1 

3 

5 6 

4 

2 

3



SERV S PARAMETRELER  L STES

E2prom parameters Default

Kategori Birim
Parametre Tan m De er

CITIUS CITIUS CITIUS  CITIUS  
PREMIX 14 PREMIX 20 PREMIX 24 PREMIX 28

1 =  Anl k

2 =  Anl k + Solar 

3 = Depolama 
Kombi Tipi P00

DHW 
tank Num. 1 1 1 1

konfigürasyonu
4 = Solar 
depolama tank

5 = CH sadece

Gaz tipi seçimi 0 = Do al gaz / 1 = 
LPG

Sistem P01 Num. 0 0 0 0

CH P27  CH pompan n a ma zaman Min. 1 1 1 1

CH P33  OTC  e ri seçimi Num. 0 0 0 0

1 – Emas 
Hidroblok 

(CCB Pak)

2 – Fugas 
Hidroblok

3 – Bitron 
Hidroblok

4 - Debi 

DHW P37 Sistem konfig. Limitörsüz Num. 3 3 3 3
Pakkens

5 –Kompozit 
Pakkens 

6 –Debi limitörsüz 
Kompozit 
Pakkens

7- Debi limitörsüz
Bitron

0 -Radyatör 
s tma

CH P38 Is tma sistemi tipi Num. 0 0 0 0

1 – Yerden s tma

CH P39 Eco modu brülor açma set de eri Num. 1 1 1 1

DHW Hysteresis kapanma

DHW P42 0: 71°C’de kapanma Num. 0 0 0 0

1: Standart algoritma

Sistem P43 ASE Bak m Sayac  S f rlama Res RESET RESET RESET RESET

Sistem P44 Oda Termostat  Aktivasyonu Num. 0 0 0 0
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CH 
i

CH 
devam eder.

P39: 
300

270

parametredir. 

P39 1 0
Set 

30 27 22 
35 27 22 
40 31 26 
45 34 29 
50 36 31 
55 40 35 
60 44 39 
65 47 42 
70 51 46 
75 53 48 
80 57 52 

In 

DHW-

CH+(4) ve CH-

---

 modunda 

modunda 

Kod 
CH 0c) 00  125 
CH r 0C) 00 - 
DHW r 0C) 00 
DHW r 0C) - Boyler Alt 00 - 

0C) 00 
r 0C) 00 - 

ru 0C) 
 / 10) 

00 - 
C_X.Xx 
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Ge  Sonda bilgi 
verir. 

DHW 

CH  (6) 

modundan 

modundan 

Hata Kodu Hata Tipi Muhtemel Neden Çözüm 

resetleyiniz. 

bulundu u k sma kadar ana e anjörde su olup olmad n  kontrol ediniz. 

7- E er sifonda bir t kan kl k varsa temizleyiniz. Bo az k sm nda bir sorun varsa yenisiyle de i riniz.

E er elektrod slanm sa onu da yenisiyle de i riniz. Ard ndan cihaz  resetleyiniz. 

8- Elektrod kablosunun (hem anakart k sm nda hem ana e anjör k sm nda) ba lan s n n do ru yap l p

yap lmad n  ve yerine oturup oturmad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa do ru ekilde tak p 

kilitlendi inden emin olunuz. Ard ndan cihaz  resetleyiniz. 

9- Kablolar n ba lan lar n  ve kablolarda bir hasar olup olmad n  kontrol ediniz. Hasar varsa yenisi ile

de i rip cihaz  resetleyiniz. 

10- Sorun devam ediyorsa ate leme elektrodunu ç kar p oksitlenme var m  diye kontrol ediniz. E er

oksitlenme varsa elektrodu temizleyip yerine tak ktan sonra cihaz  resetleyiniz. 

11- Ate leme ve iyonizasyon elektrotlar n n mesafesini kontrol ediniz. Sorun varsa k lavuzda belir ldi i 

ölçülere göre ayarlay n z. Ard ndan cihaz  resetleyiniz. 

12- Kombiyi kapa n z ve gaz val nin uçlar  aras nda 110-120 ohm aras nda direnç var m  kontrol ediniz.

Bu aral kta de ilse gaz val niz de i riniz. 

13-Gaz val  konnektörünü sökün ve kombinin elektrik ba lan s n  aç n. Ate leme esnas nda anakart 

tara ndan gelen konnektörün uçlar  aras nda 23-25 V gerilim olup olmad n  kontrol ediniz. Bu aral kta 

de ilse anakar  de i riniz. 

Kombiye gaz 
E01 Ate leme Hatas  

gitmiyor. 

1-Gaz vanas n n aç k oldu unu kontrol ediniz.

2- Ha a gaz olup olmad n  kontrol ediniz.

3- Gaz vanas  kapal ysa aç p reset butonuna bas n z.

4- Gaz ayar n  kontrol ediniz, bir sorun varsa k lavuzda verilen gaz ayar tablosuna göre ayar yap p cihaz

5- Fan-ventüri-susturucu montajlar n  kontrol ediniz.

6- Sifonun kal  olup olmad n , en az 3 ° a a ya e im olacak ekilde ba lan s n  ve elektrodun
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Gaz val  kapal  iken 

brülörde alev 
E02 Yanl  Alev Sinyali 

alg lan rsa meydana 

gelir. 

1-Kombinin tesisat su vanalar n n aç k oldu unu kontrol ediniz. Aç k de ilse vanalar  aç p cihaz  

resetleyiniz. 

2- Kombi k  modunda bu hatay  verdiyse en az 1 radyatörün vanalar n n aç k oldu unu kontrol ediniz.

Aç k de ilse en az birinin vanalar n  aç p cihaz  resetleyiniz. 

3-Gidi  ve dönü  su s cakl k sensörlerinin dirençlerinin do ru olup olmad n  kontrol ediniz.

Sensörler ar zal  olabilir. Do ru direnç de erlerini göstermiyorsa yenileriyle de i rip cihaz  resetleyiniz. 

4- ç bypass fonksiyonel olmayabilir. 3 yollu vana grubunu de i rip cihaz  resetledikten sonra hatan n 

kalk ndan emin olunuz. 

5-Pompa ba lan  kablolar  gev emi  yerinden ç km  olabilir ya da iletkenli ini kaybetmi  olabilir

ba lan lar  kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  de i rip cihaz  resetleyiniz. 

6-Tesisa a kan kl k olabilir. Kombi çal rken hem yaz hem k  modunda s cakl k de i imlerini 

gözlemleyiniz. T kan kl k varsa sistemi temizleyiniz. 

7-Sirkülasyon pompas n n çal p çal mad n  kontrol ediniz. E er pompa ar zal  ise yenisiyle

de i riniz. 

8- Sorun devam ediyorsa anakart ar zal  olabilir yenisiyle de i riniz.

Gidi  veya dönü

s cakl n n 90°C'yi 
E03 A r  S cakl k Uyar s  

a mas  durumunda 

meydana gelir. 

S cakl k Sensörleri 
S cakl k sensörleri 1-Sensörlerin do ru ba land n  ve ar zal  olup olmad n  kontrol ediniz. E er ar zal ysa CH gidi  ve

dönü  sensörlerini de i riniz. 

2-Devam ediyorsa anakar  de i riniz.

E15 Ölçüm Sapma 
ar zal  olabilir. 

Hatas  

Gidi  suyu s cakl k 

Gidi  Suyu S cakl k sensöründe s cakl k 
E16 

Sensör Hatas  de i imi 

alg lanm yor. 

Dönü  suyu s cakl k 

Dönü  Suyu S cakl k sensöründe s cakl k 1-Sensörlerin do ru ba land n  ve ar zal  olup olmad n  kontrol ediniz. E er ar zal ysa CH dönü

sensörünü de i riniz. 

2-Devam ediyorsa anakar  de i riniz.

E17 
Sensör Hatas  de i imi 

alg lanm yor. 

S cakl k sensörü 

S cakl k Sensör üzerindeki s cakl k 1-Su s cakl k sensör kablosunun do ru çal p çal mad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa CH dönü

sensör kablosunu de i riniz. 

2-Sorun devam ederse CH gidi  sensör kablosunu da de i riniz.

E18 
Hatas  de i imi çok fazla 

(30°C) 

2-Kablo ba lan lar n  ve kablolarda hasar olup olmad n  kontrol ediniz. E er sorun varsa CH dönü

sensör kablosunu de i riniz. 

2- çeride herhangi bir paslanma korozyon veya deformasyon olup olmad n  kontrol ediniz. Ayr ca

bak r boruya temas e i noktalarda direncini ölçüp uygun aral kta olup olmad n  kontrol ediniz. 

Dönü  suyu s cakl k 
Dönü  suyu s cakl k 

E33 sensörü k sa veya 
sensör hatas  

aç k devre 

1-Kablo ba lan lar n n düzgün ve hasar olup olmad n  kontrol ediniz. E er bir sorun varsa gidi  sensör

kablolar n  de i riniz. Gidi  suyu s cakl k 
Gidi  suyu s cakl k 

E35 sensörü k sa veya 
sensör hatas  

aç k devre 

Son su dolumundan 
Tesisat veya 

E38 1 ha a sonra dü ük 
kombide su kaça

su bas nc  hatas  

1- Reset butonuna bas n z. Hatan n devam edip etmedi ini kontrol ediniz.

2-Devam ediyorsa anakar  de i riniz.

1-Sensörlerin do ru ba land n  ve ar zal  olup olmad n  kontrol ediniz. E er ar zal ysa CH gidi

sensörünü de i riniz. 

2-Devam ediyorsa anakar  de i riniz.

3-E er bir sorun varsa CH dönü  sensör kablosunu de i riniz ve cihaz  resetleyiniz.

4-Sorun hala devam ediyorsa CH gidi  sensör kablosunu da de i riniz.

2- çeride herhangi bir paslanma korozyon veya deformasyon olup olmad n  kontrol ediniz. Ayr ca 

bak r boruya temas e i noktalarda direncini ölçüp uygun aral kta olup olmad n  kontrol ediniz. E er

bir sorun varsa gidi  sensör kablolar n  de i riniz. 

3-Sorun hala devam ediyorsa anakar  de i riniz.

1-Kombi ön panelini açarak iç k sm nda su kaça /su izi olup olmad n  kontrol ediniz.

2-Emniyet ven linden su damlamas  olup olmad na bak n z. Varsa de i riniz.

3-Kombi-tesisat boru ba lan lar nda kaçak olup olmad na bak n z.

7



Gaz val  aç lma Gaz val  ar zal  
E44 

hatas  olabiir. 

Donan mda spesi k 
E64 Donan m hatas  1 

hata 

Donan mda spesi k 
E65 Donan m hatas  2 

hata 

1-CH gidi  ve dönü  s cakl k sensörlerinin ba lan lar n n do ru olup olmad n  kontrol ediniz.

Ba lan lar sabitlendikten sonra cihaz  resetleyiniz. Dönü  suyu s cakl k 

sensör s cakl -
E80 Swap test hatas  

gidi  suyu sensör 

s cakl ndan fazla kablolar n  yenisiyle de i riniz. 

1-Gaz ayarlar n  kontrol ediniz. E er do ru ayarda de ilse k lavuzda verilen gaz ayar tablosuna göre gaz 

ayar n  yap n z. 

2-K lavuzda belir ldi i gibi baca ba lan lar n  ve tesisa  kontrol ediniz. Bir sorun varsa bacalar  sökün 

ve ba lan  noktalar n  ve contalar n n uygunlu u ile beraber hava emi  ve gaz a m k s mlar nda

kan kl k olup olmad n  kontrol ediniz 

3-Kombi baca dirsek k sm ndan temiz hava bölümünde CO2 emisyon ölçümü yap n z. CO2 emisyon

de eri %0,1 den küçük olmal d r. 

Alev kayb  hatas  
Alev alg lama 

E82 (Art arda 12den do ru yap l p yap lmad n  ve yerine oturup oturmad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa do ru ekilde 

tak p kilitlendi inden emin olunuz. Ard ndan cihaz  resetleyiniz. 

7- Sorun devam ediyorsa ate leme elektrodunu ç kar p oksitlenme var m  diye kontrol ediniz. E er

oksitlenme varsa elektrodu temizleyip yerine tak ktan sonra cihaz  resetleyiniz. 

8- Ate leme ve iyonizasyon elektrotlar n n mesafesini kontrol ediniz. Sorun varsa k lavuzda belir ldi i 

ölçülere göre ayarlay n z. Ard ndan cihaz  resetleyiniz. 

9- Kombiyi kapa n z ve gaz val nin uçlar  aras nda 110-120 ohm aras nda direnç var m  kontrol ediniz.

Bu aral kta de ilse gaz val niz de i riniz. 

10- Gaz val  konnektörünü sökün ve kombinin elektrik ba lan s n  aç n. Ate leme esnas nda anakart 

tara ndan gelen konnektörün uçlar  aras nda 23-25 V gerilim olup olmad n  kontrol ediniz. Bu aral kta 

de ilse anakar  de i riniz. 

11-CO2 de erlerini ve stabil olup olmad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa gaz val ni de i riniz.

sorunu 
fazla alev kayb ) 

Baca gaz  yüksek 

s cakl k uyar s  (son 
E83 Ana E anjör sorunu 1- F07 hatas ndaki aç klamalar  baz alabilirsiniz.

bir ayda iki kez F07 

hatas  ) 

Donan mda spesi k 
E98 Donan m hatas  3 

hata 

1-P50 parametresini “2” olarak de i riniz.

2-Sorun devam ediyorsa gaz val ni de i riniz.

3-Son uygulama olarak sorun çözülmezse anakar  de i riniz.

1-Cihaz  kapa p aç n z.

2-Sorun devam ediyorsa anakar  de i riniz.

1-Cihaz  kapa p aç n z.

2-Gaz val  ba lan lar n  kontrol ediniz.

3-Sorun devam ediyorsa anakar  de i riniz.

2-Sorun devam ediyorsa s cakl k sensörlerini de i riniz.

3-Pompa kablolar n n ba lan lar n  ve bir hasar olup olmad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa pompa

4-Pompan n düzgün çal p çal mad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa pompay  de i riniz.

5-Sorun hala devam ediyorsa anakar  de i riniz.

4-Fan-ventüri-susturucu montaj n  kontrol ediniz.

5-Gaz val  giri  k sm ndaki gaz bas nc n n 12 mbar üzerinde olup olmad n  kontrol ediniz.

6- Ate leme elektrod kablosunun (hem anakart k sm nda hem ana e anjör k sm nda) ba lan s n n 

1-Ana ebeke frekans nda sorun olabilir. Cihaz n elektrik ba lan s n  kapa p aç n z.

2-Hata geçmi inde F36 hatas  var m  diye kontrol ediniz. Varsa F36 hatas n n aç klamalar na bak n z.

3- ebeke geriliminde ve frekans nda sorun yoksa anakar  de i riniz.
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Donan mda spesi k 
E99 Donan m hatas  4 

hata 

1-Fan kablosunun ba lan lar n  kontrol ediniz. (hem anakart hem de fan k sm ndaki ba lan lar )Bir

sorun varsa fan kablolar n  de i riniz. 
Fan geri bildirim Fan ya da fan 

F05 
hatas  kablosu sorunu 

Kombiye 1-1,5 bara kadar su doldurunuz. 

3-Sorgu menüsünden “i06”parametresinden okunan de er ile ölçüm cihaz  ile ölçtü ünüz s cakl k

de erinin aras nda fark olup olmad na bak n z. E er de erler aras nda fark varsa baca gaz  sensörünü 

de i riniz. 

4- Pompa ba lan  kablolar  gev emi  yerinden ç km  olabilir ya da iletkenli ini kaybetmi  olabilir

ba lan lar  kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  de i rip cihaz  resetleyiniz. 

Baca gaz  

A r  Baca Gaz  s cakl n n 95°C’yi 
F07 

S cakl k Hatas  a nda meydana 

gelir. 

olmayabilir. Bu durumda e anjörü temizleyiniz ve sarmal borular aras ndaki bo lu un 0,4mm’den az 

olmad na dikkat ediniz. 

8-Sorun devam ederse anakar  de i riniz.

1- Pompa ba lant  kablolar  gev emi  yerinden ç km  olabilir ya da iletkenli ini kaybetmi  olabilir

ba lan lar  kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  de i rip cihaz  resetleyiniz. 

Yetersiz su 
F10 Tesisat kan kl

sirkülasyon hatas  

ediniz. E er aç k ise kombi iç bypass ha nda kan kl k olabilir. Bu durumda 3 yollu vana grubunu 

temizleyiniz, gerekirse de i riniz. 

1 saat içinde 5’ten 
Fazla resetleme 1-Hata geçmi ini kontrol ediniz ve kombinin elektrik ba lan s n  kesip yeniden aç n z. Hata

geçmi indeki son hatalara göre ilgili i lem yap l r. 

2-Hata hala ekranda görünüyorsa anakar  de i riniz.

F13 fazla Reset tu una 
Hatas  

bas lmas  

Besleme geriliminin 
Dü ük Besleme 1-Besleme gerilimin 170 V al nda olup olmad n  kontrol ediniz. E er bu de erin al ndaysa gerilim 

normal de ere dönmedikçe, sistem bloke kal r ve s  talebi kar lanmaz. 

2-Gerilim de eri normal (200-240 V) ise anakar  de i riniz.

F34 170V al na 
gerilimi 

dü tü ünde olu ur. 

ebeke frekans  ebeke (elektrik) 
F36 

hatas  sorunu 

Su bas nç sensörü 
ar zadan ç kacak r.) 

cihaz n z için 

Dü ük Su bas nc  sak ncal  dü ük su 
F37 

Hatas  bas nc  (0.4 bar) 

alg lad nda 

meydana gelir. 

de i riniz. 

1-Cihaz  kapa p aç n z.

2-Sorun devam ediyorsa anakar  de i riniz.

2-Sorun devam ediyorsa fan  de i riniz.

3-Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.

1-Drenaj vanas n  açarak kombide su olup olmad n  kontrol ediniz.

2-E er kombinin içinde su yoksa ve bas nç sensörleri bas nç okuyorsa bas nç sensörlerini de i riniz.

5- Pompan n düzgün çal p çal mad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa pompay  de i riniz.

6-Tesisa a kan kl k olup olmad n  kontrol ediniz.

7-E anjörün a k gaz k sm nda kan kl k olabilir ya da sarmal borular n aras ndaki bo luk uygun 

2-Pompan n düzgün çal p çal mad n  kontrol ediniz. Bir sorun varsa pompay  de i riniz.

3-Tesisa a kan kl k olup olmad n  kontrol ediniz.

4- E anjörün su ha nda kan kl k olabilir. Bu durumda e anjörü temizleyiniz.

5-Tesisa a kan kl k yoksa tüm radyatör vanalar n n ya da en bir tanesinin aç k olup olmad n  kontrol 

1-Cihaz  kapa p aç n z.

2-Sorun devam ediyorsa anakar  de i riniz.

1-Cihaz n z n kalorifer devresi su bas nc n  kontrol edin.

2- Bas nç de eri 1-1,5 Bar’a ula ncaya kadar sistemi su ile doldurun.(0,8 bar üzeri bas nçlarda cihaz

3- Vanalar n z  ve tesisa n z  kaçaklara kar  kontrol ediniz.

4-3 bar emniyet vanas n  kontrol ediniz, bir sorun varsa yenisiyle de i riniz.

5-Genle me tank  içindeki bas nc  kontrol edin ve gerekirse bas nçland r n veya de i rin.

6- E anjörün sarmal borusunda bir delik olabilir. Gerekirse e anjörü kontrol edin ve de i rin.

7-Kombideki bütün su ba lan lar n  kontrol ediniz.

8-Bas nç sensörü kablolar n n ba lan lar n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. Bir sorun varsa kablolar  
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1-D  hava sensör kablolar n n ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. Bir sorun varsa d  hava

sensörünü de i riniz. 

2-D  hava sensörü ba l de ilken P35 parametresinin “0” olup olmad n  kontrol ediniz. E er P35 “0”

de ilse de erini “0” olarak de i riniz. 

D  Hava Sensör D  hava sensörü 
F39 

Hatas  ar zal  olabilir. 

1-Cihaz n z n kalorifer devresi su bas nc n  kontrol edin. De er 2,9 bardan büyük ise su bas nc n  

dü ürünüz. E er su bas nç de eri 2,9 bardan dü ük iken bu hata görülmeye devam ediyorsa anakar

de i riniz. 

2-Bas nç sensör kablosu ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

de i riniz. 

3- Kombide elektrik ba lan s  aç kken su bas nç sensörünün üzerindeki konnektörleri ç kar p kablo

uçlar ndaki input ve GND aras nda DC gerilim de erleri ölçülür. Ölçümün 4,9-5,1 V DC aral nda olup 

olmad na bak l r. De er farkl ysa bas nç sensörünü de i riniz. 

Su bas nç sensörü 

cihaz n z için 

Yüksek Su Bas nc  sak ncal  yüksek su 
F40 

Hatas  bas nc  ( 2,9 bar) 

alg lad nda 

meydana gelir. 

bara kadar hava basarak bas nçland r n. 6 ay içinde bu sorun tekrarlan rsa genle me tank n  de i riniz. 

ar yorsa plakal  e anjörü de i riniz. 

Otoma k su 
Su dolumu (oto) 

F41 doldurma i lemi 
çal r l yor 

yap l yor 

Su doldurma val

Su dolumu (oto) ar zal  olabilir ya da 
F42 

tamamlanmad  ebeke su bas nc  

yetersiz olabilir. 

Otoma k su Su doldurma val

dolumundan sonra ar zal  olabilir ya da 
F43 

dü ük su bas nc  ebeke su bas nc  

hatas  yetersiz olabilir. 

Su bas nç sensörü 1- Bas nç sensör kablosu ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

de i riniz. 
Su Bas nç Sensörü 

F47 tak l  de il ya da 
Hatas  

temass zl k var. 

Modülasyonlu oda Oda termosta

F49 termosta  ile im ar zal  ya da 

hatas  ba lan  sorunu kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kabloyu de i tiriniz. 

 3-Oda termosta  do ru çal yorsa anakar  de i riniz.

1-Kombinin boylerli sistemle kuruldu undan ve P00 parametresinin 3 ya da 4 olarak seçili oldu undan 

emin olunuz. 

2-Boyler sensör kablosu ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

de i riniz. 

Boyler Sensör Boyler sensörü 
F50 

Hatas  ar zal  olabilir. 

1- Kombinin solar sistemle kuruldu undan P00 parametresinin 2 ya da 4 olarak seçildi inden emin 

olunuz. 

2-PT1000 sensör kablosunun ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

PT1000 solar 
PT1000 solar sensör 

F51 sensörü ar zal  
hatas  

olabilir. de i riniz. 

4-Sorun devam ederse anakar  de i riniz.

5-Genle me tank n n bas nc n n 0,5 bar üzerinde olup olmad n  kontrol ediniz. E er dü ükse bas nç 1

6- Doldurma vanas n n tamamen kapal  ve fonksiyonel oldu undan emin olunuz. Gerekirse de i riniz.

7-Plakal  e anjör içerisinde delik olabilir. Doldurma muslu u kapal  ve kombi çal m yor iken su bas nc

1-Otoma k su doldurma val  çal yor. Bilgilendirme uyar s d r.

2-Otoma k su doldurma val  tak l  de il ise P03 parametresinin “0” oldu undan emin olunuz.

 3-Sorun devam ederse anakar  de i riniz.

2-Bas nç sensörünü de i riniz.

3-Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.

1-Cihaz  kapa p aç n z.

2-Oda termosta  ile kombi aras ndaki kablonun ba lan s n , iletkenli ini ve hasar olup olmad n  

3-Sensörün direncini ölçerek kontrol ediniz. Bir sorun varsa sensörü de i riniz.

4-Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.

3- Sensörün direncini ölçerek kontrol ediniz. Bir sorun varsa sensörü de i riniz.

4- Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.
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Kullan m suyu Kullan m suyu 1-DHW sensör kablosu ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

de i riniz. F52 s cakl k sensörü s cakl k sensörü 

hatas  ar zal  olabilir. 

Baca gaz  s cakl k 1-Baca gaz  sensör kablosu ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun varsa kablolar  

de i riniz. 
Baca gaz  s cakl k 

F53 sensörü k sa veya 
sensörü hatas  

aç k devre 

1-Elektri i kapa p 5 dk bekleyiniz. Tekrar elektri i aç p hatan n ekranda görünüp görünmedi ini kontrol 

ediniz. 

2- Gidi /Dönü  ya da DHW sensör kablolar n n ba lan s n  ve iletkenli ini kontrol ediniz. E er bir sorun 

varsa kablolar  de i riniz. 

S cakl k sensörü 
S cakl k sensörleri 

F81 sapma tes
ar zal  olabilir. 

beklemesi 

Kartlarda yada 
Anakart-arayüz 1-Arayüz kablosunun her iki tara aki (anakart ve arayüz kar ) ba lan  noktalar n  kontrol ediniz. Bir

sorun varsa arayüz kablosunu de i riniz. 

2-Sorun devam ediyorsa arayüz kar n  de i riniz.

F201 kablo da sorun 
kar  ile im hatas  

olabilir 

2- Sensörün direncini ölçerek kontrol ediniz. Bir sorun varsa sensörü de i riniz.

3- Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.

2- Sensörün direncini ölçerek kontrol ediniz. Bir sorun varsa sensörü de i riniz.

3- Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.

3- Sensörlerin direncini ölçerek kontrol ediniz. Bir sorun varsa sensörü de i riniz.

4- Sorun hala devam ederse anakar  de i riniz.
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P24
P01 CH 

P06 ve P25
Ateşleme Fan Offset 

Kapasite Gaz Tipi 
Pul Çapı Kısma Pulu 

(mm)
Parametre Maksimum 

Minimum 
Fan Hızı Fan Hızı 

Ön Kapak Açık CO2 Ön Kapak Kapalı 
Kodu

Değeri Fan Hızı 
Fan Hızı 
(rpm)

(rpm) (rpm)
(Maks/Min) (%) CO2 (Maks/Min) (%)

(rpm)
14 kW DG 7,1±0,05 7006990320 0 4100 2000 2750 3650 9,0±0,2 / 8,5±0,2 9,2±0,2 / 8,7±0,2
20 kW DG 7,1±0,05 7006990320 0 5750 2000 2750 3650 9,0±0,2 / 8,5±0,2 9,2±0,2 / 8,7±0,2
24 kW DG 7,1±0,05 7006990320 0 6850 2000 2750 3650 9,0±0,2 / 8,5±0,2 9,2±0,2 / 8,7±0,2
28 kW DG 7,9±0,05 7006990688 0 6500 1900 2750 3450 9,3±0,2 / 8,7±0,2 9,5±0,2 / 8,9±0,2
30 kW DG 7,9±0,05 7006990688 0 6900 2100 2750 3650 9,3±0,2 / 8,7±0,2 9,5±0,2 / 8,9±0,2
35 kW DG 8,1±0,05 7006990690 0 7600 2300 3750 4450 9,3±0,2 / 8,7±0,2 9,5±0,2 / 8,9±0,2



2

CO2

Gerekli Ekipman: 4mm Alyan 

2

CO2

Gerekli Ekipman: T40 Torx Tornavida 

 (Gas Pressure Adjustment) 

olur.)
1  

artar, tersi du
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Bacalar 

-100 7006990059 7006990060 7006990061 

667  Kenetli Boru -100 - 100 cm -100 - 50 cm -100 cm

7006990063-1.0 7006990064-1.0 7006990065 7006990066 
CCB Dikey Baca Terminali CCB 

-100 - 125 cm -100 cm -100 -100

7006990067-1.0 7006990068 7006990069 7006990070 
CCB Yatay Hermetik Baca 

-125 - 76 cm -125 - 50 cm -125 -100 cm -125 cm

7006990071 7006990072-1.0 7006990073-1.0 7006990074-1.0 
CCB CCB Dikey Baca Kiti CCB  Baca Kiti Yatay 

-125 cm -125 cm -125 cm 80-80

7006990076 7006990077 7006990078 7006990080 
CCB CCB CCB CCB T-

- 50 cm - 100 cm  cm 

7006990081 7006990062 7006990079 7006990368 7006990373 

Haznesi 
 dirsek 

dirsek dirsek /125 
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P

Tork: 

Yan 

Tork:  Nm 

NOT: 

15



16



17



18



19



20



21



22



23



Motorize Valf Montaj  Demontaj: 

24



Motorize valfin kablosu 

Su  Demontaj: 

edilmelidir. 
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 Montaj  Demontaj:  tipi NTC 
NTC 

3 Bar Emniyet Ventili Montaj - Demo
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27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



Doldurma - : R
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Tork: 3 

Tork: 3 

38



- . 

39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



3-Yollu Valf Motoru

Konu 

 konumunda ya da sadece 
merkezi 

gelebilir.

E03, F07 

Kontrol: 

konn

 Voltaj Testi 
( n) 

Test Metodu 

3 Yollu Motorize Valf Voltaj ve Konum 
da 
-

edilir. 

53



3 Bar Emniyet Ventili 

Konu 

devam 

An F37, F40 
-2,5 bar

gereksinimi yoktur. 

Test Metodu 
-

Testi doldurulur. 2,7-
-2,7 bar  kadar 

tahliyeye devam etmelidir. 
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6   8

55

B



56



57



Konu 

1- 

2- Filtr

mo .
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3-

Konu 
1- 

 3 yollu motorize valften hareket alan gruptur. 
2- an
Dahili By-Pass fonksiyonunu yerine getirir,
1- az modunda 

dunda kalabilir. 
2- Kombi Dahili By-
3-
E03, F07 

t 
1- 

2- Kombi yaz mo
lmad

3-
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Tek Serpantinli Boyler 

kart 
kumanda 

 HONEYW.T7106A10  7006952618) 
C ye kadarki 

ko
Boylerdeki su, direk musluktan akan k

asyonu aktif olur. 

A: Solar Kart- 7006990568 

 7006990806 

C: Solar Pompa Kablo Grubu  7006990807 

D: Solar Kart- kart 

kom

 HONEYW.T7106A10 - 7006952618 
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 Premix HST Modeller 

kumanda paneli 

HONEYW.T7106A10 

onu aktif olur. 

A: Solar Kart- 7006990568 

B:  7006990806 

C: Solar Pompa Kablo Grubu  7006990807 

D: Solar Kart- , solar kart 
kombi 

E:  HONEYW.T7106A10  7006952618 
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